
	

Orsaker till 
Polismyndighetens höga 
personalomsättning -  
En undersökande studie om varför poliser och civilanställda väljer att lämna 
Polismyndigheten och vid vissa tillfällen återvända.  

Kandidatuppsats 15 hp 
Företagsekonomiska institutionen 
Uppsala universitet 
HT 2019 
 

Datum för inlämning:  2020-01-16 

Arwa Alsayfi 
Lana Safar  
 
Handledare:  Göran Nilsson  



Förord 

      

Vi vill börja med att tacka alla våra respondenter som tagit sig tiden att ställa upp på 

intervjuerna och upphöjt vår uppsats med deras erfarenheter. En stor eloge ger vi även till vår 

handledare Göran Nilsson som bistått oss med guidning under uppsatsens gång. Vi vill 

slutligen tacka våra opponenter för deras konstruktiva kritik som hjälpte oss förbättra denna 

uppsats. Ett hjärtligt tack till alla som bidragit till denna studie! 

      

Uppsala, 16:e januari 2020 

Arwa Alsayfi och Lana Safar  

     

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning  

 

Antalet som väljer att lämna sin anställning inom Polismyndigheten ökar trots intentionen att 

anställa fler. Denna studie undersöker vilka skälen är för den utvecklingen och vilka skälen är 

för de som väljer att återvända till myndigheten. Forskningsfrågan behandlar vilka faktorer som 

bidrar till att anställda inom offentlig sektor väljer att säga upp sig från och återgå till 

myndigheten. Då tidigare forskning kring frivilliga uppsägningar pekar på motivation, 

fokuserar studien på tre teorier för att bättre förstå polisers och civilanställdas skäl. Dessa tre 

är Tvåfaktorsteorin, Self-determination theory och Public Service Motivation. 

Semistrukturerade intervjuer hölls med personer som vid tillfälle frivilligt avslutat sin 

anställning. Tre huvudfaktorer för uppsägning framträdde ur intervjuerna. Dessa var brist på 

uppskattning, brist på resurser och brist på fortbildning. Tre huvudfaktorer framträdde också 

för varför många av dem väljer att återgå till myndigheten, vilket var de stimulerande 

arbetsuppgifterna, den starka samhörigheten samt viljan att hjälpa, skydda och ställa till rätta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Self Determination Theory (SDT), Tvåfaktorsteorin, Public Service Motivation 

(PSM), Motivation, Polismyndighet, uppsägning och återupptagande av tjänst.  
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1. Inledning  

Här följer en presentation av ämnet som uppsatsen behandlar med bakgrund och 

problematisering samt forskningsfråga i syfte att ge läsaren en grundläggande kännedom inom 

ämnet och en förståelse för valet av studieobjekt. 

1.1 Bakgrund 

“More employees are voluntarily leaving their jobs than at almost any other time this 

millennium”-  Klotz och Bolino, 2019 

Ovanstående citat ur Harvard Business Review uppvisar hur situationen ser ut i flera företag 

och organisationer i dagsläget. Fler människor lämnar idag sina arbeten frivilligt och 

personalomsättningen har till följd av detta ökat. Arbetsgivare står undrande och flera experter 

inom området uttrycker en önskan att företag och organisationer undersöker vilka 

bakomliggande orsaker för utvecklingen är (Klotz och Bolino, 2019). Debatten kring frivilliga 

uppsägningar kan även återfinnas i Sverige. Söker man ”allt fler säger upp sig” på Google 

uppkommer flera sidor sökresultat. Majoriteten av dessa är tidningsartiklar som uppger orsaker 

till varför lärare, sköterskor och poliser säger upp sig. Alla dessa är yrken inom offentlig sektor 

och de har i flera år haft en plats i debatten (Lille, 2016; Reth, 2019; Åstrand, 2019; Arevik, 

2019; Öbrink, 2018). I artiklarna om varför lärare och sköterskor väljer att säga upp sig 

diskuteras flertalet olika orsaker. Främst nämns arbetsmiljön, låga löner, få resurser och dåliga 

arbetstider som skäl. Men debatten är inte lika nyanserad vid diskussionen om frivilliga 

uppsägningar inom Polismyndigheten. Artiklar som behandlat ämnet väljer att främst belysa 

lönen som den primära orsaken för uppsägningar (Barr, 2017; Olsson, 2018; Xhaferi, 2017; 

Sandhammar, 2017). De andra orsakerna som nämns i samband med att lärare och sköterskor 

diskuteras lyfts inte fram på samma sätt gällande Polismyndigheten. Men det finns skäl att tro 

annat. Poliskommissarie Andrew Tomkinson som är vakthavande befäl för region mitt 

förklarar att det finns tre bakomliggande orsaker för den höga uppsägningssiffran inom 

Polismyndigheten (Nasiri, 2019). Enligt Tomkinson är dessa: lön, arbetsmiljö och 

anställningsvillkor. Detta påstående belyser vikten av en djupare förståelse för orsakerna 

bakom uppsägningar. För varje år ökar uppsägningssiffran, Under 2012 sa 179 personer upp 

sig runtom i landet, under 2017 hade den siffran ökat till 460 (Öbrink, 2018, Tersmeden, 2017). 

Polismyndigheten har haft en önskan om att förstärka landets polisbemanning med 1500 fler 
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till år 2020, men utvecklingen har gått åt motsatt håll. Under november 2019 hade 60 anställda 

sagt upp sig, enbart i region mitt som är en av sju regioner i Sverige (Nasiri, 2019).  

1.2 Problematisering  

Lönerna är en del av mediedebatten och det skrivs att poliser och civilanställda säger upp sig 

på grund av den monetära aspekten. Ingångslönen är för låg och löneutvecklingen för 

stagnerad. Kirkhoff (2018) presenterar en siffra på 25 500 kr som ingångslön för aspiranter och 

uppmärksammar att poliser anser det som en låg lön i förhållande till arbetsinsatsen. Lönen har 

därför en bidragande roll i uppsägningsfrågan och ska inte förbises, men enligt Tomkinson 

finns det andra faktorer i debatten. Tidigare forskning hävdar att individer som väljer arbeten 

inom icke vinstdrivande verksamheter styrs av en inre motivation. Detta kan vara att hjälpa 

andra. Motsatsen är att drivas av yttre faktorer som monetära belöningar och ett bekvämt liv 

(Rawls, Ullrich, Nelson, 1975). Enligt detta borde den monetära ersättningen inte påverka 

anställda inom Polismyndigheten då de borde styras av andra faktorer än lönen. Vidare har 

forskning studerat intentionen att säga upp sig och varför amerikanska anställda inom den 

offentliga sektorn lämnar. Forskningsstudien undersökte uppsägningar i samband med teorier 

kring motivation. I studien hävdar Weaver (2015) att Hirschmans modell Exit, voice and loyalty 

i samband med tillägget neglect (Farrell, 1983) samt teorin Public Service Motivation (PSM) 

av Perry (1996) ger bevis på att den primära faktorn för uppsägningar var nivån av 

tillfredsställelse gentemot organisationen och arbetet. Hirschmans modell visade en länk 

mellan lojalitet och lägre intention att resignera, samt att anställda med högre PSM nivå har 

lägre intention att lämna organisationen. Vid de tillfällena de lämnar har de gjort det för en 

annan tjänst inom offentlig sektor. Individer som uppvisar höga PSM nivåer lämnar sällan den 

offentlig sektor (Weaver, 2015). Detta kan även ses i det ökade antalet individer som återvänder 

till Polismyndigheten. En del av orsaken för återvändandet är på grund av ett aktivt 

återrekryteringsarbete från Polismyndighetens sida (Törnkvist 2018).  

 

Forskning visar på att det finns en korrelation mellan frågan om uppsägningar inom offentlig 

sektorn och motivation. Teorier kring motivation kan därför vara väsentliga att applicera vid 

undersökandet av intention inom den offentliga sektorn. Idén bakom motivation har 

ursprungligt upphov i psykologin, men har med åren funnit sin plats i teoretiska verktyg inom 

organisation och styrning. Efter Hawthorneexperimentet (Morgan, 2006) faställdes det att 

anställdas behov kunde regleras för att öka produktiviteten. Anställda var inte maskiner som 

kunde programmeras till att agera på ett sätt eller annat. De har responssystem, och kunde agera 
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olika utifrån förutsättningar och miljön kring dem. Experimentet ledde till att synen på 

anställda ändrades, vilket i sin tur ledde till uppkomsten av en mängd olika motivationsteorier 

inom organisation och ledning. Dessa skulle senare bli fundamentala för framtida förståelser 

och förändringar inom anställdas responssystem gentemot arbetsplatsen. Detta blir därför 

orsaken till varför denna uppsats väljer att undersöka den höga personalomsättningen inom 

Polismyndigheten i region mitt ur ett motivationsperspektiv.  

1.3 Syfte och forskningsfråga  

Då tidigare forskning pekar på motivation, har vi valt att fokusera på tre användbara teorier för 

att bättre förstå polisers och civilanställdas skäl för att lämna och i vissa fall återvända till 

Polismyndigheten. De tre teorierna som används är Tvåfaktorsteorin, Self-determination theory 

och Public Service Motivation. Med detta som bakgrund ämnar denna uppsats att besvara 

frågan:  

 

Vilka faktorer bidrar till att anställda inom offentlig sektor väljer att säga upp sig och 

återuppta sin anställning? 

1.4 Beskrivning av textens disposition   

Denna uppsats kommer följa den traditionella akademiska ordningen. Avsnitten som ingår är 

inledning, teori, metod, empiri, analys och slutsats. Uppsatsen är uppbyggd i kronologisk 

ordning och börjar med att beskriva bakgrund till ämnet följt av en problematisering för att 

förklara varför just detta ämne är intressant att undersöka. Vidare belyser vi syfte och 

presenterar forskningsfrågan uppsatsen bygger på. Därefter presenteras valda teorier där 

läsaren får ta del av definitioner, kritik och kommentarer kring teorierna från andra forskare 

samt tidigare forskning kring teorierna. Efterföljande del behandlar tillvägagångssättet för 

insamlandet av information i metodavsnittet. Efter det avsnittet tillkommer empirin där 

väsentliga data från intervjuerna har sammanställts i kategorisk ordning. I analysdelen som 

följer binds empirin ihop med teorierna och forskningsfrågan besvaras. Slutligen presenteras 

resultatet i en slutsats som ämnar att besvara forskningsfrågan. 
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2. Teori  

I denna del följer en presentation av valda teorier, tidigare forskningen kring dem samt en 

sammanflätning av de valda teorierna för att visa på hur teorierna ska tillämpas i analysen.  

2.1 Definition av begreppet motivation 

Idén om motivation grundar sig inom psykologin och baseras på tre kärnkoncept: intensitet, 

”hur ihärdigt individen försöker”, riktning ”var individens ansträngning riktas” och uthållighet 

”hur länge individen upprätthåller försöken” (Ran, 2009). Enligt Ryan och Deci (2000) speglar 

motivation en individs intention, och kan användas inom organisationsledning för att styra 

arbetarnas nivå av motivation i syfte att öka produktivitet och effektivitet. Enligt 

Nationalencyklopedin kan motivation delas upp i primär och sekundär motivation. Primär 

motivation associeras med biologiska behov. Dessa behov behövs för att säkra individens 

överlevnad, exempelvis att undvika skador och smärta, stilla hungern, föröka sig och undvika 

fara. Sekundär motivation är socialt och kulturellt betingat, och härleds till att känna sig 

uppskattad, uppnå självförverkligande, få uppleva kärlek och gemenskap (NE, 2020).  

2.2 Definition av tvåfaktorsteorin  

Tvåfaktorsteorin behandlar konceptet av två kategorier med faktorer som påverkar en individs 

inställning till arbetet. Dessa är hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

 

 Hygienfaktorer    Motivationsfaktorer 

 Extern kontroll    Uppmärksammad prestation 

 Arbetsvillkor     Ansvar 

 Arbetsledning      Stimulerande arbetsuppgifter 

 Anställningstrygghet    Vidareutbildning/vidareutveckling 

 Status      Befordran 

 Lön      Bekräftelse från kollegor/chef/ledning 

       Lön 

 

Denna teori är utvecklad av psykologen Frederick Herzberg redan 19591 (Herzberg, Mausner, 

Bloch Snyderman, 1993, s 44-50). Han ansåg att hygienfaktorerna är nödvändiga för att minska 

 
1 Refererad källa är en senare upplaga av den ursprungliga utgivna upplagan.   
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vantrivsel på arbete men att de på egen hand inte kan öka motivationen och tillfredsställelsen 

hos individen. Hur viktiga hygienfaktorer är har att göra med hur frekvent de påverkar 

arbetarna. Faktorer som återkommer regelbundet påverkar anställda i större uträckning än 

faktorer de känner av mer sällan. När dessa faktorer är uppfyllda och tillgodosedda, exempelvis 

när de utsätts för minimal övervakning, har goda arbetsvillkor, relativt god yrkesstatus, en 

anställningstrygghet samt en skälig lön, undviker man att personal och anställda vantrivs. De 

uppnår däremot inte motivation, utan arbetsgivaren minimerar bara antal faktorer som kan störa 

dem. För att öka motivationen krävs att motivationsfaktorerna läggs till, som att exempelvis 

uppmärksamma deras prestationer, delegera ansvar till dem, skapa stimulerande 

arbetsuppgifter, ge möjlighet till kompetensutveckling. Först när båda dessa kategorier av 

faktorer är uppfyllda kan individen känna både tillfredsställelse och motivation och därmed 

prestera så effektivt som möjligt (Herzberg, Mausner, Bloch Snyderman, 1993, ss 44-50). Men 

om hygienfaktorerna fallerar medan motivationsfaktorerna uppfylls kommer individen vara 

högt motiverad men ha många klagomål på arbetsförhållandena. Om motivationsfaktorerna 

fallerar medan hygienfaktorerna är tillfredsställda är risken att individen inte har något att klaga 

på men inte känner någon motivation för arbetet. Fallerar båda faktorerna har individen många 

klagomål på arbetsförhållanden i kombination med låg/obefintlig motivation (Herzberg, 1974).   

 

2.2.1 Tidigare forskning av tvåfaktorsteorin 

Tvåfaktorsteorin är en testad teori, enligt Herzberg (1974) har den teorin använts, ändrats och 

testats över 200 gånger. Bassett-Jones och C.Lloyd (2005) undersökte om teorin fortfarande 

var relevant efter 50 år. Deras studie undersökte vad som motiverar anställda till att bidra med 

idéer. Resultatet visade att pengar och erkännande inte var viktiga faktorer. Istället värdesatte 

anställda motivationsfaktorer. Även Nazia, Sajid Hussain och Shamim A (2017) ansåg att 

tvåfaktorsteorin fortfarande var applicerbar i relation till prestationsmätningssystem. I en studie 

av Guha (2010) undersöks det om tvåfaktorsteorin är applicerbar i diskussionen om skillnader 

mellan generation x och y. Studien visade på att teorin bör omprövas på grund av att den 

generationen är annorlunda från den generation som var aktuell under framtagandet av 

tvåfaktorsteorin (Guha, 2010). Senare forskning har däremot påvisat andra resultat, enligt 

Dartey-Baah (2011) är teorin fortfarande relevant. Studien belyser att arbetsgivare bör skapa 

en balans mellan motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna för att uppnå högst motivation 

med minst antal klagomål från de anställda. Undersökningen tog plats i Ghana och erbjöd ett 

nytt fokus av Herzbergs tvåfaktorsteorin. Samma forskning lyfte även att prioriteringar av 
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faktorer kan variera beroende på den socioekonomiska bakgrunden individen har (Dartey-

Baah, 2011).  

2.3 Definition av Self-determination theory  

Self-determination theory (SDT) handlar om medfödda psykologiska behov som är 

grundläggande för att främja positiva processer och motivation. Trots att delar av den inre 

motivationen är medfödd, bör den underhållas och förstärkas för att inte minska eller försvinna 

på grund av andra störande faktorer. Individer har ett grundbehov av att känna att de 

kontrollerar sina val och handlingar. I exempelvis arbetslivet vill individen känna en viss mån 

av kontroll och valmöjlighet, annars kan den inre motivationen minska eller försvinna. Det är 

därför till fördel att en individ själv får välja en uppgift istället för att kommenderas till den 

(Ryan och Deci, 2000). Teorin lägger vikt vid tre psykologiska behov som är kopplade till den 

inre motivationen, nämligen känslan av att besitta kompetens, självbestämmande samt social 

samhörighet. När dessa behov är uppfyllda ökar den inre motivationen. (Ryan och Deci, 2000).  

●  Besitta kompetens, innebär att individen söker utmaningar den upplever sig vara 

lämpad och ha förutsättningar och kunskap för.  

  

● Självbestämmande innebär att individen får möjlighet att styra och fatta beslut i viss 

utsträckning inom utförandet av ett arbete eller aktivitet.  

  

● Social samhörighet innefattar individens sociala behov som att bli accepterad, 

uppskattad samt själv visa omtanke gentemot kamrater och kollegor. 

  

Yttre motivation refererar till att utföra en handling i syfte att erhålla en viss förmån. Denna 

förmån kan exempelvis vara monetär ersättning, status eller andra fördelar. Handlingar som 

kategoriserat som yttre motivationsfaktorer är externt reglerad. När en individ handlar utifrån 

behovet att erhålla en förmån kan den inre motivationen sjunka. Följaktligen tar 

självbestämmandet skada, om en belöning korreleras med resultatet i en uppgift. Ryan och Deci 

(2000) förespråkar därför en återhållsamhet med tillförandet av yttre motivation i form av 

exempelvis monetära belöningar. 

2.3.1 Bakomliggande studier för Self-determination theory 

Det finns en del studier som ledde till uppkomsten av SDT. Dessa studier är delvis framtagna 

av forskarna bakom SDT (Gagné och Deci, 2008). De ursprungliga forskarna Ryan och Deci 
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har innan teorins officiella uppkomst forskat kring de tre fundamentala psykologiska behoven 

i SDT. Deci (1989, se Gagné och Deci, 2008) fann en positiv korrelation mellan support från 

ledningsgruppen och de anställda. När chefer och andra inom ledningsgruppen 

uppmärksammade anställda, gav relevant information på ett icke kontrollerande vis, 

uppmuntrade självuppfyllelse samt bidrog med valmöjligheter uppvisade anställda högre grad 

av tillfredsställelse. De anställda hade även mer tillit till ledningen och uppvisade även andra 

positiva arbetsrelaterade attribut. Ryan m. fl (1983) upptäckte att prestation ihop med monetära 

belöningar bidrog till självbestämmande, vilket ökade den inre motivationen i jämförelse med 

att befinna sig i en arbetsgrupp utan belöningar och feedback. Detta innebär att monetära och 

icke-monetära belöningar bör användas i extrema situationer där ingen inre motivation 

underhålls. Ledningen bör då ta till monetära belöningar för att uppmärksamma kompetens då 

det resulterar i en positiv ökning av individens självbestämmande. Annan forskning om 

självbestämmande och kompetens har även belyst att arbetsplatser bör inkludera inre 

motivation genom att införa flera aktiviteter och uppgiftskonfigurationer som kultiverar den 

inre motivationen. Syftet med aktiviteter och uppgiftskonfigurationer är att involvera de 

anställda och få dem att känna sig stolta och delaktiga. För att öka självbestämmandet bör 

organisationer utöka arbetet till att inkludera mer planering, beslutsfattande och 

problemlösning (Lawler och Hall, 1970).  

2.3.2   Self-determination theory’s relevans i studien  

SDT ingår i den grupp samtida motivationsteorier som anses vara valida på grund av sin 

aktualitet i jämförelse med äldre teorier likt tvåfaktorsteorin (Judge och Robbins, 2018, s 252). 

SDT är formulerad på ett annat sätt än andra teorier och har genomgått en lång 

utvecklingskurva. Under tre decennier har SDT använt sig av en empirisk metod på ett sätt som 

lett till att varje proposition bekräftats för att sedan inkorporeras i teorin. Många experimentella 

paradigm och psykometriska instrument har utvecklats i relation till teorin för att kunna testas 

kontinuerligt. Det gör teorin bred och användbar för att testa forskningsfrågor (Gagné och Deci, 

2008). SDT kan liknas vid Herzbergs tvåfaktorsteori. Tvåfaktorsteorin har två kategorier med 

faktorer, vilket är hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna anses vara 

faktorer som klassificeras som yttre motivationsfaktorer och motivationsfaktorer 

sammankopplas till konceptet inre motivation. Likheten mellan SDT och tvåfaktorsteorin är att 

de båda är baserade på psykologiska behovskoncept. Båda drar slutsatsen att när den enskildes 

behov är tillfredsställt ökar effektiviteten och individen mår bättre. Båda förespråkar även att 

individer aktivt försöker uppleva sådant som kan tillfredsställa deras psykologiska behov. Trots 
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likheterna, finns även skillnader. SDT förespråkar aktivt beteende för att öka motivationen 

inom individen, men även hur motivationen dirigeras och används (Gagné och Deci, 2008).  

2.4 Definition av Public Service Motivation  

Public Service Motivation, PSM var ursprungligen en tanke om att individer som arbetade inom 

offentliga sektorn motiverades av andra faktorer än individer inom privata sektorn. Denna 

tanke utvecklades senare av Perry och Wise (1990) och blev då en teori som visade att det fanns 

specifika motiv som var sammankopplade med den offentliga sektorn, både primärt och 

exklusivt. De fann tre motiv: rationella motiv – maximerande av den individuella 

användbarheten, normbaserade motiv – viljan att sträva efter allmännytta och känslomässiga 

motiv – viljan att hjälpa andra. Baserat på dessa tre komponenter byggdes tre idéer. 1) Om en 

individ har en hög nivå av PSM, kommer den söka sig till ett arbete inom den offentliga sektorn. 

2) Offentliga sektorn speglar en positiv korrelation mellan PSM och individens arbetsinsats. 3) 

Organisationer som attraherar individer med hög PSM är sannolikt mindre beroende av 

ändamålsenliga belöningar för att hantera anställdas effektivitet. Detta innebär att den 

offentliga och privata sektorn aldrig kan arbeta likadant, då de har olika förutsättningar. PSM 

anses även vara dynamiskt, inte statiskt. Detta innebär att både individer och organisationer 

inte kan förlita sig på att den inre motivationen alltid kommer finns där. Det blev av intresse 

att omhänderta motivationen och mäta den (Perry och Wise, 1990). För att kunna testa teorin 

empiriskt utvecklade Perry (1996) ett mätverktyg som inkluderade sex dimensioner. Dessa var: 

en attraktion till regelverk (APM), engagemang för allmänhetens intressen (CPI), social 

rättvisa, medborgerlig plikt, medkänsla (COM) och självuppoffring (SS). I dessa kategorier 

fanns det totalt fyrtio underliggande kategorier. Den empiriska undersökningen gav underlag 

för att utesluta medborgerlig plikt och medkänsla då respondenterna fann dem snarlika till 

engagemang för allmänhetens intresse. Perrys mätverktyg (1996) utmynnade i fyra 

dimensioner med tjugofyra underkategorier som forskare kunde mäta med hjälp av 

undersökningsenkäter och andra kvantitativa undersökningsmetoder.  

 

För att teorin ska kunna tillämpas praktiskt har Paarlberg, Perry och Hondeghem (2008) 

presenterat strategier och taktiker för applicering av PSM i en tabell. Tabellen är formaterad 

utifrån olika analysnivåer (individuellt, arbete, arbetsmiljö, samhället och organisation) varje 

analysnivå har en strategi med en taktik att tillämpa. Dessa strategier och taktiker bör tillämpas 

i stor utsträckning för att bibehålla en önskad nivå PSM på arbetsplatsen. När dessa strategier 
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och taktiker tillämpas praktiskt ökar individers PSM nivå och orsakar en positiv korrelation 

mellan individ och arbete. Individen känner en starkare samhörighet med arbetsplatsen och kan 

sedan bli mer effektiv och produktiv. Brist på tillämpning kan leda till motsatt effekt.  

 

 

Figur 1. Källa: Laurie E. Paarlberg, James L. Perry, and Annie Hondeghem, 2008, “From Theory to 

Practice: Strategies for Applying Public Service Motivation”, Motivation in Public Management: The 

Call of Public Service, s 286. 2  

 

2.4.1 Forskningsresultat kring PSM:s mätningsverktyg 

Ända sedan Perry och Wise (1990) presenterade sin teori PSM har Perry (1996) uppmuntrat 

andra forskare till att studera PSM och testa den empiriskt. Det teoretiska konceptet har sedan 

sin start applicerats och testats ett flertal gånger (Bellé och Cantarelli, 2012). Forskare har valt 

 
2 Tabellen är ursprungligen på engelska och har översatts av skribenterna till svenska.   
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att testa den föreslagna principen för PSM enligt Perry. Coursey och Pandey (2007) valde att 

testa validiteten av ett verktyg med tre dimensioner, de valde att plocka bort Perrys dimension 

”självuppoffring” och tio komponenter från underkategorier. De testade sitt verktyg på 

informationschefer i USA och uppvisade ett positivt resultat för teorin. Principerna för teorin 

visade sig vara korrekta, samt att det fanns rum för förbättringar av verktyget. I en annan 

forskningsstudie valde Vandenabeele (2007) att konstruera ett justerat verktyg och jämföra det 

med Perrys version. Vandenabeeles modell bestod av: intresse för riktlinjer och politik, intresse 

för offentligheten, medkänsla, självuppoffring, klientorientering, jämställdhet och byråkratiska 

värderingar. Resultatet från studien uppvisade att Perrys verktyg var applicerbart på studien. 

Innehållet som den modellen visade var tillräcklig för att skapa en generalisering för 

civilanställda i Belgien. Trots detta var den empiriska bakgrunden annorlunda i Belgien jämfört 

med USA. Detta ledde Vandenabeele till att föreslå ett tillägg av en ny dimension: demokratiskt 

styrsystem. Forskaren Kim (2009) testade Perrys verktyg på ett urval av respondenter i Korea. 

Deras studie visade att Perrys dimensionerna inte var applicerbara i Korea, vilket ledde till att 

Kim fick justera dem. Slutsatsen blev då att kultur och samhällsstrukturer kan ha en stor 

påverkande effekt på respondenternas svar och bör tas i beaktning när mätverktyget för PSM 

används.  

2.4.2 Tidigare forskning kring PSM  

Utöver tester av det ursprungliga PSM verktyget, finns även annan forskning kring teorin. 

Enligt en taiwanesisk studie finns det en korrelation mellan förtroende och tillit för medborgare, 

kollegor och chefer i samband med en hög nivå av PSM. Vidare uppvisar studien att PSM är 

ett dynamiskt koncept som kan förändras beroende på nivån av tillit till sin omgivning och alla 

inblandade. Denna upptäckt innebär att organisationer inom offentliga sektorn får ett ytterligare 

perspektiv för vilka behov en individ med PSM har för att utföra sitt arbete och fortsätta 

upprätthålla sin motivationsnivå (Chung-An, Chih-Wu och Don-Yun, 2014). Under 2016 

skrevs en litteraturöversikt där 323 forskningsartiklar om PSM sammanfattades och 

presenterades (Brewer, Neumann och Ritz, 2016). Litteraturöversikten uppvisade positiv 

framgång för teorin. Men de uppmärksammade även tre punkter som bör ses över. Dessa tre 

var: 1. antagandet att PSM är ett positiv attribut 2. det krävs en mer sofistikerad metod för att 

bygga starkare bevisning som kan stödja forskningsfrågan 3. forskarna bakom dessa 323 

studier har valt att samla in data via enkäter, detta kan ha lett till att mycket information från 

respondenterna aldrig har samlats in.   
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2.5 Sammanfattning och tillämpning av teorierna 

För att applicera tvåfaktorsteorin i denna studie fokuseras det på om det finns validitet i 

balansen mellan motivationsfaktorerna och hygienfaktorerna. Hypotesen är att anställda inom 

polismyndigheten har en obalans mellan faktorerna och därför upplever en hög motivationsnivå 

med låg hygienfaktorsnivå. Detta leder till hög motivation med många klagomål. Utöver 

motivationsfaktorer inom tvåfaktorsteorin inkluderas även individens PSM. För de anställda 

spelar därför fler faktorer in inom den inre motivationen. Dessa är de tre motiven inom PSM:  

rationella, känslomässiga och normativa motiv. Forskning har även visat på en koppling 

mellan PSM:s motiv och SDT:s psykologiska behov (Andrews, 2016). Andrews framhåller hur 

den inre motivationen hos individer inom offentlig sektor grundar sig i individuella värderingar 

precis som PSM föreslår och från tillfredsställelsen i de tre grundläggande psykologiska 

behoven som SDT föreslår. Vidare hävdar hon att extern kontroll försämrar den inre 

motivationen, i linje med SDT. Enligt Andrews (2016) kompletterar PSM och SDT varandra 

och kan tillsammans ge en tydligare riktlinje i hur man ska hantera motivation inom offentlig 

sektor. Detta ger grund för att även SDT bör inkluderas i utökandet av inre motivationsfaktorer. 

Dessa är då att besitta kompetens, självbestämmande och social samhörighet. I samma figur 

ska tvåfaktorsteorins hygienfaktorer tas med, även SDT:s yttre motivationsfaktorer: monetär 

ersättning, status och andra förmåner, samt PSM:s utträngande faktorer: Brist på tillit, brist 

på strategier och taktiker inom organisationen. Alla dessa faktorer presenteras i figur 2. 
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Figur 2. Sammanslagning av de tre teorierna. Sammanställd av författarna. 

 

Det som bör tas i beaktning är att studien inte ämnar mäta respondenternas PSM nivå, utan den 

kommer baseras på antagandet att respondenterna har en hög PSM nivå på grund av val av 

yrke. Istället för att mäta nivån, undersöks myndighetens ansträngningar till att upprätthålla en 

tillämpbar arbetsplats för individer med hög PSM nivå. Kriterierna för uppfyllandet av en sådan 

arbetsplats uppvisas i form av strategier och taktiker i figur 2. Myndighetens uppdrag är inte 

enbart att upprätthålla den nuvarande nivån av anställdas PSM, men också finna sätt att 

förhindra sänkning av den samt öka den. Genom att analysera empirin med stöd av figur 2 

undersöks vilka faktorer som låg till grund för uppsägningarna.  

 

Det finns ett ytterligare intresse av att undersöka om myndigheten möter kraven för en balans 

av inre- och yttre motivationsfaktorer, eller om de förlitar sig på att medarbetarnas inre 

motivation i form av PSM ska räcka till för att fortskrida med arbetet. Tanken är att utvärdera 

hur högt de värderar arbetet samt i hur pass stor utsträckning de är beredda att ha överseende 

med bristande faktorer. Studien tar även hänsyn till om respondenterna har valt att återgå till 

sin tjänst inom myndigheten eller vad som hade krävts för att återuppta deras forna tjänst. Även 
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här kan figur 2 belysa tyngden av PSM och om den är stark nog att övervinna bristen på inre- 

och yttre motivationsfaktorer. Stödet för det antagandet kommer reflekteras i respondenternas 

svar om återupptagande av tjänst.  
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3. Metod  

I detta avsnitt redovisas hur data har samlats in och vilka val som gjorts gällande studieobjekt 

och undersökningsmetod.  

3.1 Val av studieobjekt 

Det finns ett flertal verksamheter inom offentlig sektor som författarna hade tillgång till men 

den som ansågs vara av störst intresse var Polismyndigheten. Detta med anledning av att de 

har ett pågående problem med en hög nivå frivilliga uppsägningar, något som har 

uppmärksammats mycket i media senaste åren. Dock har debatten i frågan varit fokuserad på 

lönefrågan till skillnad från de andra offentliga verksamheterna. Därför valdes Polisen som 

studieobjekt.  

3.2 Val av studiemetod 

För att besvara forskningsfrågan valdes en kvalitativ fallstudie. Detta då kvalitativa inriktningar 

kännetecknas av att fokus läggs på att få en förståelse för ett fenomen. Om studien istället 

utförts med kvantitativ metod genom enkätutskick hade ett större datamaterial kunnat samlats 

in. Nackdelen är att det skulle blivit mer generellt och saknat mer djupgående svar (Svensson, 

2015). 

3.3 Forskningsstrategi  

Vi gick igenom teorier som kunde tänkas vara relevanta för forskningsfrågan. Dels granskades 

teorier som förekommit under studietiden, och två tidigare teorier ansågs då vara applicerbara 

i sammanhanget. Dels söktes det i databaser för tidigare forskning och en för oss ny teori ansågs 

då passa forskningsämnet. Vidare sökningar gjordes för att se hur den tidigare forskningen 

inom ämnet såg ut. Vi har koncentrerat oss på tidigare referentgranskade akademiska artiklar 

för att säkerställa att materialet upprätthåller en vetenskaplig standard och objektivitet.  

3.4 Datainsamlingsmetod  

Forskningsfrågan ämnas bli besvarad genom att hålla semistrukturerade intervjuer, vilket 

innebär att några förutbestämda grundfrågor ställs till respondenten. Frågorna är därför öppet 

ställda men riktade i syfte att ge så uttömmande svar som möjligt. De behöver inte ställas i 

specifik ordning och kan leda till följdfrågor i syfte att erhålla den information som kan ge 
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författarna en tydlig och korrekt bild av respondentens uppfattning och verklighet (Bell, 

Bryman och Harley, 2019, s 211). Efter ett antal intervjuer skickades ett dokument ut till en del 

respondenter med kompletterande fråga/frågor för att klargöra vissa svar. En fråga lades till 

efter tre intervjuer och behövde därför ställas till de första respondenterna som inte fått den. 

Detta var i syfte att belysa vilka åtgärder Polismyndigheten vidtog för att förbättra 

hygienfaktorerna för personalen. Vid bearbetningen av empirin fastställdes det att en del svar 

behövde vidareutvecklas för att förstås till fullo. Även en redogörelse om Polismyndigheten 

kommer inkluderas. Delar av redogörelsen baserad på ett internt styrdokument som endast 

finns tillgängligt på Polisens intranät. Därmed kan källan inte redovisas. Det är dock baserat 

på föreskrifter från Arbetsmiljöverket som har en källhänvisning.    

3.5 Urval av respondenter  

Då en av författarna har en anställning inom Polismyndigheten fanns en god access till anställda 

samt tidigare anställda inom arbetsplatsen. Vi ansåg att de mest lämpade för att besvara vår 

forskningsfråga var personer som vid tillfälle valt att lämna myndigheten. Det fanns en risk för 

partiskhet då den ena intervjuaren är och var en kollega till respondenterna. Vi tror oss dock 

kunna motverka detta med den andra intervjuaren som är utomstående och neutral. Det kan 

också vara en fördel med bekantskapen mellan intervjuare och respondent, då det kan leda till 

att respondenterna känner sig mer bekväma och ger mer uttömmande svar. Kontakt togs med 

flertalet individer som vid tillfälle frivilligt sagt upp sig, då de har förstahandserfarenhet i 

frågan. Sex av dem har valt att efter en tid återgå till myndigheten. 14 personer tackade ja till 

intervju men efter elva intervjuer upplevde vi oss ha en tillräckligt god bild för att besvara 

uppsatsens frågeställning. De resterande tre personerna ansåg vi inte skulle tillföra något nytt. 

3.6 Urval av teorier 

Tre olika motivationsteorier valdes då vi ansåg att de kompletterar varandra. Varje teori är 

essentiell då de behandlar olika aspekter inom studien. Tvåfaktorsteorin visar på två kategorier 

av faktorer för att sedan bistå med att avgöra vilken effekt orsakerna för uppsägningarna och 

återvändandet till tjänst har på individens motivation. SDT är en mer etablerad teori som anses 

vara fundamental av andra forskare för studier kring motivation. De psykologiska behoven som 

presenteras av SDT är sådana som tvåfaktorsteorin inte nämner. Det är därför väsentligt att 

använda sig av de tre psykologiska behoven för att inte presentera ett bristfälligt resultat. PSM 

spelar en stor roll i att förstå respondenternas intentioner kring uppsägningarna och 
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återvändandet. Enligt teorin ingår polisarbetet inom kategorin för arbetsplatser dit individer 

med hög PSM nivå vänder sig. Individer som styrs av PSM kan reagera på brister inom 

organisationen annorlunda än om de skulle vara anställda inom den privata sektorn.  

3.6.1 Kritik av tvåfaktorsteorin  

Tvåfaktorsteorin har blivit kritiserad och kritiken cirkulerar kring Herzbergs ursprungliga 

metod och att hans antagande är felaktiga eller missvisande (Judge och Robbins 2017, s. 250). 

Studier som har använt sig av samma metodologi som den ursprungliga studien av Herzberg 

har visat stöd för teorin, medan studier som har valt annan metodologi har valt att kritisera 

teorin. Forskning visar att individer som uppvisar starkt behov av social samhörighet eller 

individer som befinner sig i en situation där social tillhörighet är vitalt, har en stark korrelation 

med tvåfaktorsteorin. Individer som har motsatt socialt behov har visat motsatt korrelation med 

tvåfaktorsteorin. Detta innebär att respondenterna för prövningen av tvåfaktorsteorin värdesatte 

den sociala aspekten, och en generell slutsats kan inte längre dras för arbetstrivsel (Wall och 

Stephenson, 1970). Ytterligare kritik gentemot teorin har varit dess validitet då den inte är 

applicerbar på alla branscher. Detta går att återkoppla till kritiken Wall och Stephenson (1970) 

framförde om den sociala aspekten och behovet av den inom arbetet. Kritiken om validitet 

testades i en studie där respondenterna arbetade som byggarbetare. Studien uppvisade tydligare 

indikation på att tvåfaktorsteorin inte är applicerbar på alla yrken inom alla branscher 

(Rathavoot, Stephen Olu, 2003). Nyare forskning indikerar på att motivationsfaktorerna inte 

höjer motivationen i lika hög utsträckning som teorin föreslår. Studien undersöker hur chefer 

inom offentlig sektor påverkas av tre utvalda motivationsfaktorer, nämligen karriärutveckling, 

vidareutbildning samt utökat ansvar (Hur, 2018). Trots kritiken anses teorin fortfarande 

tillämpar. Kritiken kretsar kring aspekten social samhörighet och behovet av det. 

Polismyndigheten anses vara en arbetsplats där den sociala samhörigheten och behovet av den 

samhörigheten är stark (Polisen, 2020a). Det gör att den uppfyller kriterierna för att den 

ursprungliga forskningen och är därför tillämpbar i denna studie. 

3.7 Insamling och bearbetning 

Respondenterna har i förhand fått information gällande ämnet intervjun kommer behandla. De 

har även fått information om att deras intervjuer kommer spelas in för att senare transkriberas, 

samt att inspelningen kommer destrueras när uppsatsen är inlämnad och klar. Anonymitet har 

lovats respondenterna i syfte att få dem att lämna uppriktigt svar. Någon bakgrundsbeskrivning 
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av respondenterna har inte sammanställts för att minimera möjligheten att identifiera dem. 

Frågorna ställdes men respondenterna uppmanades att svara så fritt som möjligt, och beroende 

på svaren kunde följdfrågor som inte var med i intervjuguiden ställas (Bell, Bryman och Harley, 

2019, s 211). Intervjuerna tog i snitt 20 minuter. Två av intervjuerna hölls på telefon, då dessa 

respondenter inte kunde avvara tid för ett möte. Resterande hölls genom ett personligt möte. I 

efterhand fann vi ingen skillnad mellan telefonintervjuerna och personliga möten.  

3.8 Reliabilitet och validitet 

Intervjuerna genomfördes med elva personer som vid något tillfälle tjänstgjort inom 

Polismyndigheten i region mitt för att få en kontrollerad undersökning i ett geografiskt område. 

Trots att Polismyndigheten är en nationell myndighet förekommer det vissa skillnader mellan 

de sju regionerna den är uppdelad i, exempelvis ingångslön samt löneökning (Hjort,  2019). 

Den breda skalan av respondenter vi har träffat kan inte rättvist representera hela landets 

åsikter. Därmed kan den externa reliabiliteten minska (Bell, Bryman och Harley, 2019, ss 362-

365). Om deras svar och studiens resultat kan appliceras på problemet i resten av landet är svårt 

att avgöra. Intervjuerna representerar region mitt, men vi har ingen anledning att anta att det 

skiljer sig från andra regioner. Region mitt är en stor och folktät region (Juhlin, 2016) och vi 

anser därför att studien ändå kommer ha validitet.  
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4. Empiri 

I detta stycke följer en sammanfattning av Polismyndighetens dagliga verksamhet och deras 

rutin kring krishantering. Därefter sammanställs intervjuerna som ligger till grund för 

analysen.  En kortfattad sammanställning finns som bilaga. Den består av tjänst, tjänstetid, 

orsaker för uppsägning samt orsaker för återupptagande av tjänst/önskemål hos 

respondenterna för att återvända.  

4.1 Presentation av Polismyndighetens verksamhet  

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som inför regeringen ensam bär 

ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischefen. Den är 

uppdelad i sju regioner (Polisen, 2020b). De ska tillsammans med övriga myndigheter minska 

brottsligheten och öka människors trygghet. Detta ska uppnås genom tre uppsatta mål. Dessa 

är en framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning, en stark lokal närvaro samt att bli en 

attraktiv arbetsplats och samarbetspartner (Polisen, 2020c). De har krav på sig om att vidta 

åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt 

påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna. Detta är reglerat av Arbetsmiljöverket (AFS 

2015:4) De ska också finnas en beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som kan 

behövas med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker (AFS 1999:7) Då 

Polismyndigheten är en arbetsplats där medarbetare utsätts för risker som inte alltid går att 

förebygga är krisstöd en del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens personalansvar. 

En stödjande organisation, ett gott ledarskap och kamratskap utgör väsentliga delar i detta stöd 

(Internt styrdokument).  

4.2 Tjänstgöringstid 

Vid tillfället för den frivilliga uppsägningen hade fem respondenter inre tjänst och sex hade 

yttre. Det finns en variation på anställningstiden hos respondenterna. Den som varit anställd 

kortast hade arbetat i 3 år medan den som arbetat längst hade tjänstgjort i 19,5 år. Sex har 

arbetat kortare än 10 år och fem har arbetat mer än 10 år.  

4.3 Uppsägningsskäl 

Skälen för uppsägning har delats upp i tre huvudorsaker samt en del med övriga orsaker.  
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4.3.1 Brist på uppskattning 

Sex respondenter uppger brist på uppskattning som ett skäl för att de valt att säga upp sig. De 

upplever att deras ansträngningar inte uppmärksammas av arbetsgivaren. Två nämner att de 

hade flertalet extra arbetsuppgifter vid sidan om sin ordinarie tjänst men att det inte resulterade 

i något extra, varken i form av uppskattning eller lön från Polismyndigheten. En annan 

respondent uppger att bland vissa chefer råder en brist på förståelse för de anställdas 

arbetsuppgifter, för hur mycket arbete de faktiskt behöver lägga ner för att uppnå sina resultat.  

 

“...sen tror jag tyvärr att många slutar för att dem får inte den uppskattning de är värda 

från arbetsgivaren.” - Respondent 7 

 

En respondent anser sig motarbetad och osedd av sin arbetsgivare och uppger att på grund av 

detta är det inte tänkbart att återgå till Polismyndigheten.  

 

“....Man har inte värdesatt min kompetens, man har inte efterfrågat mina erfarenheter i 

frågor som berör min verksamhet, och det kan jag tycka är ett fattigdomstecken, att man 

tror sig veta bäst, högre upp, medan det egentligen är vi fotfolk som vet hur faktiskt 

verksamheten ser ut och funkar, så det är det, det har varit arbetsmiljön i mångt och 

mycket. Jag har kommit på mig själv med att oj, den här veckan har jag inte gråtit på 

jobbet av frustration än. Så det har varit de absolut starkaste drivkrafterna att ta sig 

därifrån. “ - Respondent 9, Gruppchef med mer än 10 års anställning bakom sig 

 

En annan respondent upplever att det skulle varit trevligt om man fick frågan från 

Polismyndigheten om vad de kan göra för att behålla hen i samband med att hen sa upp sig. Då 

hade respondenten känt sig uppskattad och inte bara som ett namn på ett papper. 

4.3.2 Brist på resurser 

Brist på resurser kan delas upp i flera delar. En del är personalbrist som leder till 

underbemanning. Fyra respondenter nämner just personalbristen och flera uppger att det leder 

till en tyngre arbetsbörda vilket de uppgav sliter på dem. En annan del av bristen på resurser 

består av den krishantering som två anser vara bristfällig efter att själva har varit med om 

traumatiska händelser. En tredje respondent anser att fler händelser måste inkluderas i vad som 

klassas som en tung och traumatisk händelse än vad det i nuläget gör. Exempelvis ett förhör 

med en person som varit riktigt elak. De två andra tycker att de i samband med traumatiska 
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händelser inte fått tillräckligt stöd av arbetsgivaren. Den ena ville exempelvis komma i kontakt 

med Piketens3 egna krisstödsorganisation efter att ha skadats i tjänsten och samtidigt tvingats 

skjuta en gärningsperson till döds. Detta nekades respondenten då det ansågs krångligt i och 

med att Piketen tillhör en annan region. Respondenten tvingades därför ta den kontakten själv. 

Ytterligare en del av denna faktor är i form av utrustning och IT-stöd. Respondenten anser det 

vara eftersatt vilket påverkar det dagliga arbetet. PUST 1 som var ett rapporteringssystem 

nämns av en respondent som ett sätt att förbättra för personalen i deras dagliga arbete. Det 

startades av en arbetsgrupp och anpassade helt efter hur ett polisärende hanteras. När en annan 

arbetsgrupp tog över införandet av systemet gjordes förändringar i det  vilket gjorde det trögare 

och mindre välanpassat till arbetet. Det ledde till stora protester bland personalen och systemet 

skrotades slutligen. Samma respondent utvecklar vidare hur hela samhället utvecklas men inom 

Polismyndigheten står utvecklingen stilla. En annan respondent uppger att när de fick en ny 

enhetschef förbättrades förutsättningarna för att få modernare och bättre utrustning. Två 

respondenter anser att vem som är chef är avgörande för om de ska få den utrustning de behöver 

och som underlättar arbetet.  

4.3.3 Brist på fortbildning 

Återkommande faktorer som tas upp av många är bristen på möjligheter till utveckling och 

vidareutbildning. Bland de civila respondenterna uppgavs att de få sätten att avancera var att 

bli utredare vilket inte lockade dem. En uppgav att det var den minutoperativa verksamheten 

som var av intresse och vill man avancera där som civil fanns inga alternativ till den tjänsten 

respondenten hade haft. Många uppger att de i samband med ny tjänst får den utbildning de 

behöver för att kunna utföra sitt yrke fullt ut men att de därefter inte upplever någon ytterligare 

utveckling. En respondent anser att fortbildning leder till att man utvecklas i arbetet, att man 

inte bara står och stampar. Det tycker hen gör att man känner sig duktig och välbehövd. Vem 

som är ens närmaste chef nämns också av två respondenter som avgörande gällande 

möjligheten till viss fortbildning. En bra chef ser behovet och undersöker utbudet av 

utbildningar. En respondent berättade om ett utvecklingssamtal som hölls med närmaste 

chefen. Respondenten uppgav sig vilja prova en ny tjänst inom några år och fick då som svar 

att chefen inte hade någon kunskap om hur man går tillväga för att få en sådan tjänst samt 

utbildning för den och därför inte kunde hjälpa respondenten, istället för att uppmuntra och 

hjälpa.   

 
3 Särskild insatsstyrka som kallas in vid svåra situationer 
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4.3.4 Övriga skäl 

Fem respondenter ville prova ett nytt arbete utanför Polismyndigheten. Fyra av dessa ansåg att 

de alltid kunde återvända till myndigheten om de inte skulle trivas hos nya arbetsgivaren vilket 

de senare gjorde. Ytterligare skäl som uppges av få är dåliga arbetstider, ett bristfälligt 

systematiskt arbete med arbetsmiljön samt en dålig stämning på arbetsplatsen. En respondent 

uppgav att individers karriärer sätts före verksamhetens behov. En annan respondent upplevde 

brister i form av att många individer inom myndigheten hade svårt med att skilja på sin roll och 

sin person, och pratade person till person istället för roll till roll. Detta ansåg respondenten 

ledde till otrygghet. Vidare nämner en respondent att för att komma någonstans inom 

organisationen behöver man vara kamrat med rätt person, annars når man inte fram.  

4.4 Lön 

Det förekommer variation i löneutvecklingen hos respondenterna. Den minsta löneökningen är 

på 1300 kronor för en anställningstid på 3 år. Den största löneökningen är på 21 800 kronor. 

Då är det en respondent som arbetat i mer än 10 år och avancerat både i tjänstegrad, utbildning 

samt fått chefsroll. Två respondenter betonar att lönen inte hade någon betydelse i deras beslut 

om att säga upp sig. Fem respondenter nämner den som ett skäl till uppsägning. Endast en av 

dessa nämner den som ett primärt skäl men utvecklar att det beror på att hen efter flera års 

tjänstgöring fortfarande hade en lägre lön än vad ingångslönen för nya aspiranter hade trots att 

hen hade utökat sin kompetens och svarade som yttre befäl vid behov.  

 

“...fick inte lön för jobbet man gjorde, det fanns fortfarande en kultur inom polisen att man 

jobbar gratis kanske i fem, sex, sju år och visar framfötterna så man så småningom kan få 

en tjänst där man kan börja tjäna pengar... Att det inte finns något tillägg eller något, att det 

här passet har du gjort det här extra, du har haft ansvar för det som händer, då ska du ha en 

femhundring utöver din ordinarie lön som någon form av bonus så det syns någonstans. 

Det är ett lätt sätt att utnyttja människor som vill framåt. Det blir ju gratis. Jag kände väl 

att det var extra tydligt när det kom nytt folk som tjänade mer som inte hade varken 

erfarenhet eller ansvar.” - Respondent 8  

4.5 Avslutningssamtal 

Enbart fem av respondenterna hade haft formella avslutningssamtal med sin närmaste chef. Tre 

hade inga formella samtal men regelbunden kontakt med sin närmaste chef som var väl insatt 

i skälen till varför de valde att lämna myndigheten.  
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“Men vad jag fattar det som är det ingen som fått den frågan, vad ska vi göra för att få 

dig att stanna kvar.” - Respondent 11 

 

Tre respondenter hade inget samtal alls i samband med att de lämnade myndigheten. En 

respondent hade ett formellt samtal men tillfrågades inte varför hen valde att lämna 

myndigheten. Dessa fyra var bland dem som hade längsta anställningstider bakom sig. Alla 

som haft ett samtal, formellt eller informellt, uppger att de varit uppriktiga i sina svar om skälen 

till varför de valt att lämna. Endast en som återvänt till myndigheten uppger sig blivit negativt 

behandlad i samband med nya tjänstetillsättningar, vilket hen tror sig vara till följd av sin 

ärlighet i samtalet.  

4.6 Trivsel 

Tre respondenter uppger att myndigheten inte genomfört några aktiviteter eller förändringar 

för att förbättra trivseln bland personalen. En nämner istället ett dåligt bemötande från kollegor 

som försämrar trivseln. Flera tar upp teambuilding och konferens som något positivt. En 

nämner en hälsopedagog som fanns under en kort period för cirka 15 år sedan inom 

myndigheten. Hen nämner även ett leanarbete4 som inte följdes upp efter att ha startats. En 

respondent anser att myndigheten är väldigt lyhörd mot personal som har familjeliv. De tar 

hänsyn till och försöker underlätta för dem genom justerade arbetstider i syfte att få dem att 

fortsätta arbeta i yttre tjänst. Vidare nämner respondenten att myndigheten är mån om att förse 

personalen med personanpassad utrustning och har Sveriges finaste bilpark som hen anser 

förhöjer arbetsmiljön. Två nämner att vem man har som närmaste chef har stor påverkan på om 

det blir någon samkväm och liknande i arbetsgruppen, och att det då sker delvis utanför arbetet, 

på fritiden.  

4.7 Faktorer för att förhindra uppsägning 

På frågan vad som hade krävts från myndighetens sida för att få respondenten att stanna kvar 

är svaren många. Flertalet uppger faktorer som att ges möjligheten till utveckling och 

vidareutbildning som viktiga och som bristande i nuläget. Andra brister är en upplevd tröghet 

i verksamheten. Det är svårt att styra sitt planlagda arbete då man ständigt tas i anspråk för 

akuta händelser. Vidare uppges det saknas kommunikationsvägar, det är sparsamt med ny 

 
4 Metod för verksamhetsutveckling 
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nödvändig information för personalen om exempelvis ny lagstiftning. De tvingas själva söka 

efter sådant vilket är tidskrävande. Faktorer som bristande ledarskap, en struktur som behöver 

förbättras i form av tydligare roller och funktioner nämns också. 

4.8 Intresse för återupptagande av tjänst  

Tre respondenter uppger att de inte är intresserade att återgå till arbetet på myndigheten, men 

att de saknar själva yrket och samhörigheten de kände med kollegorna. Fem respondenter 

nämner värdet av att göra skillnad för och hjälpa människor som en primär faktor. Det är en 

faktor de antingen saknar eller som fått dem att återgå till myndigheten.  

 

“... jag tyckte att polisen stod för goda värderingar.” - Respondent 9  

“Det kändes i själ och hjärta, som polis vill man hjälpa mest” -  Respondent 7 

“...att göra något i samhället, det var därför jag blev polis, för att göra en förändring i 

samhället, en samhällsinsats…. Det är en obeskrivlig känsla….det slår allt, slår 

verksamheten, pengarna, att följa ett case till rättegång, se målsägare få upprättelse.” -

Respondent 4 

Fem andra nämner att de inte trivdes på sina nya arbetsplatser och därför ville tillbaka till 

myndigheten. Variationen i arbetstider och arbetsuppgifter nämns också av flertalet som en 

uppskattad faktor. Arbetet är roligt, stimulerande och utmanande vilket av flertalet uppges som 

positivt.  

4.9 Samhörighet 

Fem respondenter nämner samhörigheten, kårandan. Det är för de en stark faktor som de saknat 

när de lämnat Polismyndigheten. Det är även ett huvudskäl som fått de att återvända till 

Polismyndigheten. Flera nämner att kollegorna blir nära vänner trots att de inte umgås på 

fritiden. De berättar att man upplever väldigt många händelser tillsammans som är av blandad 

karaktär och att man därför kommer varandra väldigt nära. 

 

Man kommer varandra väldigt nära väldigt tidigt i det här yrket, det spelar ingen roll 

vem jag åker med i gruppen som jag jobbar. Vi kan sitta och prata som vilka som helst 

i bilen och jag umgås inte privat med någon i turlaget men ändå känns det som en god 
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vän. Så det är en väldigt bidragande orsak, just den här gemenskapen man har. -

Respondent 1 

Kamratskapen var allra viktigast, den saknade jag mer än jag trodde att jag skulle göra. 

-Respondent 6 
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5. Analys 

Genom att analysera empirin med hjälp av Tvåfaktorsteorin, SDT och PSM är avsikten att 

besvara uppsatsens forskningsfråga. Empirin har försett oss med mycket information och visat 

att skälen för uppsägningarna är många och varierande. Däremot uppvisade alla intervjuer 

att det fanns vissa mer framträdande skäl. Dessa skäl har därför blivit kategoriserade som 

primärskäl och analyserats djupare.  

5.1 Brist på uppskattning  

De olika svaren från respondenterna presenterar en nyanserad bild av orsakerna för 

uppsägningarna. Återkommande svar hänvisar till en brist på uppmuntran och uppskattning. 

Respondent 7 säger:   

 

“… sen tror jag tyvärr att många slutar för att de får inte den uppskattning de är värda 

från arbetsgivaren” 

 

Flera respondenter med stor variation i anställningstid nämner att de under sin tid inom 

myndigheten inte känt sig tillräckligt uppskattade. Oavsett längd på anställning, uppfattade 

samtliga respondenter att trots deras tunga arbetsbörda och extra insatser sällan blev 

uppmärksammade av arbetsgivaren. De ansåg att myndigheten förväntade sig att alla skulle 

göra sitt arbete och lite mer, utan att få något extra i gengäld. Enligt alla tre teorier i figur 2 och 

enligt figur 1 är det av stort vikt att organisationen tillgodoser sina anställda med uppskattning 

i form av motiverande ord, belöningar, uppmuntran eller specifika komplimanger för att 

uppmuntra arbete som är utfört i relation till PSM. Respondenterna uppgav vid flera tillfällen 

att det fanns en stor brist av uppskattning och även att brist på uppskattning kunde manifestera 

sig i brist på uppmärksamhet. Många respondenter uppgav att inga formella avslutningssamtal 

ägde rum där de blev tillfrågade om varför de har valt att lämna eller om Polismyndigheten 

kunde göra något för att förhindra den frivilliga uppsägningen. Respondenterna uppfattade 

detta som en brist på uppskattning, det uppfattades som att ledningen inte brydde sig tillräckligt 

mycket för att fråga.  

5.2 Brist på resurser 

Respondenterna har även angivit brist på resurser som en primär faktor. Med brist på resurser 

menar de: brist på tekniska lösningar för ett enklare arbete, en underbemanning för den 
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arbetsbörda som åligger myndigheten och brist på resurser kring krishantering. Brist på resurser 

kan ses som en obalans bland hygienfaktorerna, låg kompetensnivå enligt SDT och en brist på 

tillit till ledningen enligt PSM. Då brist på resurser är en bred orsak som innefattar många 

komponenter bör den delas upp. Först kan vi konstatera att flera hygienfaktorer blir lidande på 

grund av detta. Anställda arbetar under sämre arbetsvillkor. En brist på personal resulterar i en 

tyngre arbetsbörda, sämre arbetstider och mer övertidsarbete. Utifrån tvåfaktorsteorin vet vi att 

en tyngre arbetsbelastning ingår i hygienfaktorerna. Detta resulterar i att deras klagomål ökar 

och de blir mer missnöjda. I vissa fall kan andra hygienfaktorer väga upp bristen av en 

fallerande faktor. I detta fall radas det upp allt för många negativa faktorer för att kunna 

upprätthålla en arbetsplats med få klagomål. Då individerna har en hög PSM nivå börjar de 

förlita sig på att deras inre motivation ska uppväga de bristande faktorerna. Anställda tas i 

anspråk för dagligverksamhet och kan inte utöva sin planerade verksamhet. Detta resulterar i 

att klagomålen ökar. Om motivationsfaktorerna fallerar måste de andra faktorerna upphöja 

motivationen. Orsaken till att de fortfarande är motiverade är inte på grund av att myndigheten 

upprätthåller en god nivå av motivationsfaktorer enligt Herzbergs tvåfaktorsteori, utan på 

grund av de anställdas egna PSM nivå. Men då faktorerna i listan för motivation i 

tvåfaktorsteorin fallerar ökar trycket på hygienfaktorerna. Detta lägger en press på 

arbetsvillkoren som inte upprätthåller en tillräckligt hög standard för de anställda. Brist på IT 

har redan fått en redogörelse, men det är viktigt att betona att kompetens och fortbildning även 

är ett krav enligt tvåfaktorsteorin och bör därför uppmärksammas på arbetsplatser där det finns 

en brist på resurser.  

 

Ytterligare en brist inom myndigheten är krishanteringen. Vissa respondenter har uppgett att 

de varit med om händelser som påverkat dem mer än vanligt. Det har dels varit fysiska skador 

som olyckor eller traumatiska händelser som har påverkat psykiskt. Vid de tillfällena har ingen 

av respondenterna känt sig hörda eller upplevt att deras behov blivit fullt tillgodosedda. Enligt 

tidigare forskning kring PSM (Chung-An, Chih-Wu och Don-Yun, 2014) är PSM dynamiskt 

och upprätthålls av organisationer men också genom tillit till olika principaler. Respondenterna 

har på grund av bristande hygienfaktorer ett stort behov av motivationsfaktorerna. Men då de 

faktorerna inte heller tillgodoses tvingas de anställda förlita sig på sin egen PSM för att 

upprätthålla den inre motivationen. När en anställd inom myndigheten utsätts för ett psykisk 

eller fysiskt påfrestande fall krävs det att chefer och andra agenter inom ledningen 

uppmärksammar och bistår den anställda med stöd. Det kan exempelvis handla om att få 

ventilera över ett jobbigt fall eller att tillfälligt byta tjänst vid fysisk skada för att tillåta kroppen 
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att läka. Ett tillfälligt byte av tjänst kan också vara aktuellt för att få distans till en traumatisk 

händelse. Det är viktigt att känna att arbetsgivaren tar hänsyn till individens specifika behov.  

Detta typ av stödsystem representerar tillit mellan ledning och anställda. När en anställd skadas 

eller påverkas ska de känna att de kan lita på myndigheten och att de kommer få den hjälp och 

stöd de behöver. Brist på stöd orsakar en skadad tillit gentemot myndigheten. Detta leder enligt 

tidigare forskning till en sänkning av PSM nivån, vilket innebär att anställdas motivation till 

arbetet kan sjunka. Det essentiella med PSM är att fokus enbart ligger på den inre motivation 

gentemot arbetet. PSM beskriver individers engagemang och vilja att dedikera sitt arbetsliv till 

organisationens ändamål. Värderingar delas av både individen och organisationen, och fokus 

ligger därför på det nyckelordet, värderingar. Om länken bryts i form av brist på tillit kan det 

resultera i att individen förlorar sin sammankoppling till organisationen, vilket i sin tur kan 

leda till uppsägning. Detta har visats av två respondenter, och har även styrkts av andra 

respondenter. 

5.3 Brist på fortbildning 

Ytterligare en orsak som nämns frekvent är brist på fortbildning. Som tidigare nämnts är 

kompetens en viktig faktor för att öka den inre motivationen enligt SDT. En anställd ska känna 

att den besitter rätt kunskaper för att kunna utföra sitt arbete och ta sig an nya uppgifter. Det 

verkar däremot inte finnas någon aktiv kompetensutveckling trots en önskan från anställda. 

Vissa respondenter kände en motsatt effekt av faktorn kompetens som presenteras av SDT. De 

kände att de hade lärt sig allt som fanns att lära inom deras områden. Vissa respondenter förstod 

att det inte fanns någon annan väg inom deras avdelning än att byta tjänst för att utöka 

kompetensen eller att säga upp sig och hitta annat arbete utanför myndigheten. Ibland upplevdes 

det att ledningen inom myndigheten inte prioriterade anställdas önskan om fortbildning. En 

respondent specificerade även att om de ville få något gjort och klättra på karriärstegen för att 

utvecklas fick de göra det själv, ingen hjälp gavs. Vikten av att känna kompetens enligt SDT, 

betonar primärt att en anställd ska känna sig kompetent nog på sin arbetsplats för att kunna 

göra sitt bästa. Men den andra delen av kompetens är att känna att det finns 

utvecklingsmöjligheter. Anställda med tillgång till fortbildning kan därför kontinuerligt lära 

sig och utvecklas utan att känna sig begränsade. Förutom behovet av fortbildning finns även 

en kompetensbrist inom IT. En respondent betonade att resten av samhället utvecklades och 

andra organisationer fick lära sig att följa med i utvecklingen medan Polismyndigheten stod 

stilla. För att öka effektiviseringen inom myndigheten bestämdes det att ett projekt vid namn 
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PUST 1 skulle implementeras. Detta skulle då vara ett nytt arbetssätt och IT-programmet skulle 

underlätta för alla. PUST 1 visade sig vara en succé. Dessvärre, på grund av olika orsaker 

skrotades det och myndigheten återgick till ett trögt fungerande system. Forskning kring SDT 

har även belyst att en organisation måste upprätthålla kompetens och självbestämmande genom 

olika aktiviteter som uppgiftskonfigurationer. Genom att utmana arbetarna intellektuellt kan 

den inre motivationen öka. De ska känna att de besitter allmän kunskap, men också att de 

utvecklas i takt med arbetets krav och utveckling. Detta har enligt respondenterna inte 

förekommit under deras tid på myndigheten.  

5.4 Summering av uppsägningsskälen  

Uppsägningsskälen kan ses i form av en triangel, där alla tre bidragande faktorer pekar på 

motivationsfaktorer i enlighet med motivationsteorier. Likt tvåfaktorsteorin grundteori 

påverkar en faktor en annan. Det innebär att triangeln kan ses som en trebent stol. När ett av 

benen ramlar av så hamnar stolen i obalans. På denna stol sitter myndighetens anställda.  

 
Figur 3. Skapad av författarna 

 

De tre teorierna sammanflätas genom att tvåfaktorsteorin bygger upp en simpel modell av 

faktorer i anställdas omgivning som en individ mer eller mindre kan ta på. De kan ses som 

externa motivationsfaktorer och motpolen, motivationsfaktorerna kan ses som de inre 

motivationsfaktorerna. Respondenternas svar går att kategorisera i dessa två kolumner för att 

presentera en bild av varför de har valt att lämna. Vi kan ur svaren utröna att det finns både 

inre- och yttre motivationsfaktorer som bidragit till deras frivilliga uppsägning. Vad 

tvåfaktorsteorin visar i denna analys, är att anställda är missnöjda på båda fronterna. Enligt 
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Dartey-Baah och Kwasi (2011) kan organisationer uppnå en högre motivation hos sina 

anställda om båda kategorierna är mötta och tillfredsställda. De menar på att en organisation 

måste lägga lika stort fokus på båda kategorierna för att uppnå önskad effektivitet och 

produktivitet. Inom myndigheten kan vi se att de anställda har stark nivå motivation men låg 

nivå hygienfaktorer, trots att faktorerna inom kategorin för motivationsfaktorer inte är mötta. 

Detta pekar på att individens medfödda PSM väger upp bristen på motivationsfaktorer. Då 

denna uppsats behandlar anställda inom Polismyndigheten är det viktigt att ta i beaktning att 

dessa anställda styrs av ytterligare inre motivationsfaktorer i jämförelse med de som är listade 

inom tvåfaktorsteorin. Detta leder analysen vidare till individernas PSM nivåer och deras 

association med arbetet inom myndigheten i relation till deras värderingar.  

 

För att kunna uppmuntra och upprätthålla anställdas PSM nivå krävs att organisationen 

implementerar strategier och taktiker. I figur 1 uppvisas ett flertal taktiker som en organisation 

kan använda sig av och tillämpa för att bäst underhålla PSM. Det har framgått efter intervjuerna 

att nästan inget som nämnts i figur 1 har implementerats. Organisationen har inte skapat och 

upprätthållit ett belöningssystem som allierar sig med organisationens mål och PSM. De har 

inte designat ett kompensationssystem för de anställda, de har inte skapat en arbetsstruktur som 

ökar självreglering. De ger inget beröm när någon har presterat i enlighet med beteende för 

PSM och har inte verkat för värdebaserat ledarskap. Respondenterna nämner att det inte känner 

sig sedda, deras prestationer uppmärksammas och uppmuntras inte. Två respondenter betonar 

att ledningen inom myndigheten enbart ser efter sina karriärer och att kärnvärderingar inte är 

lika relevanta. Respondent 9 beskriver myndigheten som en plats där hen inte fick respekt eller 

erkännande av ledningen. Hen förklarade att det inte fanns någon plats för förändring och ingen 

tog hänsyn till andras förslag på förändringar. Det fanns ingen öppen kommunikation, hen blev 

utestängd från samtalet och förbisedd. Denna respondent hade då arbetat i över 10 år och hade 

en utmärkande position inom myndigheten. Trots hens befattning blev hen behandlad som 

mindre och icke-väsentlig. Allt detta har en stark inverkan på individens PSM. När en anställd 

med flera års erfarenhet bakom sig inte blir bemött med respekt, och känner att de tre motiven 

för PSM inte blir uppfyllda, sjunker tillslut PSM nivån. Vad som är viktigt för anställda med 

hög PSM nivå är att de får en möjlighet att maximera sin användbarhet, kunna hjälpa andra och 

bidra med allmännytta. Vidare kan vi även finna en koppling mellan SDT och PSM. Forskare 

har funnit en korrelation mellan teorierna och kan visa på bevis för att de tre faktorerna inom 

SDT också kan bidra till en ökning eller minskning av PSM (Andrews, 2016). I fallet om 

respondent 9 finns det indikationer på att arbetsmiljön och bristen på taktiker successivt sänkt 
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hens PSM nivå. Motiven uppmuntras inte inom arbetet, och respondenten har även begränsad 

kontroll. På grund av situationen med ledningen har även denna respondents sociala 

samhörighet påverkats. Allt detta pekar på att den inre motivationen, och respondentens 

fundamentala motivation till att fortsätta inom myndigheten har prövats till sitt yttersta. Denna 

respondent är även en av de som inte kan tänka sig gå tillbaka till myndigheten som det ser ut 

idag.  

 

Vidare agerar SDT som en komplettering till tvåfaktorsteorin genom att utöka kategorin för 

motivationsfaktorer och mynta kategoriseringen av inre- och yttre motivationsfaktorer. SDT 

belyser vikten av självbestämmande, kompetens och social samhörighet. Tidigare forskning av 

Ryan m. fl (1983) kring ämnet belyser även att i de situationer där det råder en total avsaknad 

av inre motivation, på grund av dålig styrning/ledning inom organisationen bör belöning ges. 

Det bör betonas här är att SDT inte förespråkar en högre lön eller bonus för att motivera. Det 

de försöker belysa är att i total brist av motivation på arbetsplatsen och då de anställda inte har 

någon inre motivation kvar kan ett belöningssystem komma till hands för att ge motivation. 

Detta samspelar med taktiken för att upprätthålla PSM. Det är just detta som har skett inom 

myndigheten, anställda känner sig inte motiverade och får samtidigt inga externa belöningar 

för att öka motivationen. Vissa organisationer väljer piska eller morot som styrmedel och ibland 

även båda. Inom Polismyndigheten verkar det inte som att de har valt något alls utan enbart 

valt att förlita sig på anställdas medfödda PSM.  Detta har följaktligen resulterat i att anställda 

inom myndigheten väljer att säga upp sig. Ur ett teoretiskt perspektiv är de tre huvudorsakerna 

till uppsägningen: låg nivå av hygienfaktorer, lågt fokus på kompetens och självbestämmande 

och inget anpassande från myndighetens sida för att tillgodose anställdas PSM nivå. I praktiken 

blir dessa orsaker: brist på uppskattning, brist på fortbildning och behov av mer resurser.  

 

5.5 Lönens betydelse i debatten om uppsägningar  

Då uppsatsens ursprung uppstod ur debatten om bristfällig lön som katalysatorn för 

uppsägningssiffrorna, ansågs det vara relevant att undersöka. I intervjuerna ställdes frågan om 

ingångslön och slutgiltiga lönen vid uppsägningen. Debatten i media har behandlat både frågan 

om låga ingångslöner och stagnerad löneutveckling. Vid frågan om lön uppgav fem 

respondenter att det hade varit en bidragande faktor till uppsägningen, men inte primära 

orsaken. Endast respondent 8 uppgav det som ett primärt skäl. Lönesättningen har inte varit 
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fullt fungerande då man i samband med höjningen av ingångslönerna för nyanställda missat att 

inkludera de som redan tjänstgjort ett flertal år. De har halkat efter och därför haft en lägre lön 

än nyanställda. Att ha flera tjänstgöringsår bakom sig, där man byggt på sin kompetens och 

tagit på sig ett utökat ansvar och sidouppdrag, men ändå har en lägre lön än nyanställda som 

har betydligt lägre kompetens, påverkar individen negativt vilket en respondent vittnar om. Det 

är viktigt att notera att det faktiskt inte handlade om pengarna, det var mer en principfråga. I 

enlighet med respondentens svar handlar det alltså inte om lönen, utan snarare att få 

uppskattning för det arbete man utför. Respondent 8 svar visar på ett behov av rättvisa i 

systemet. Detta kan migrera från hens PSM då individer med PSM har ett starkt behov av att 

se rättvisa skipas. Visserligen klassificeras lön inom kategorin för extern motivationsfaktor 

enligt tvåfaktorsteorin och SDT. Men eftersom respondenten inte jämförde sin lön med 

likvärdiga kollegor utan med nyanställda som saknade ansvar och likvärdig kunskap, kan vi 

dra slutsatsen att det inte handlade om hur mycket hen tjänade pengamässigt. Det handlade om 

rättvisan inom myndigheten, och även värdesättandet av respondentens kunskaper. 

Konsekvenserna av detta resulterade i att respondenten beslöt sig för att säga upp sig. Detta går 

även att härleda till idén Ryan m.fl (1983) hade om monetär belöning i situationer där det fanns 

en avsaknad av alla annan motivering.  

5.6 Bidragande faktorer för återupptagande av tjänst 

Flertalet respondenter som återvänt till Polismyndigheten uppger att de saknade de 

stimulerande arbetsuppgifterna. Detta kan kopplas till SDT och Tvåfaktorsteorin. Inom SDT 

faller stimulerande arbetsuppgifter inom ramen för att besitta kompetens. Men de faller även 

inom motivationsfaktorer i Tvåfaktorsteorin.  

 

En andra huvudorsak till att respondenter återvänt är att de saknade att arbeta med människor, 

att de kände att de ville arbeta med att skydda, hjälpa och ställa till rätta. Även en respondent 

som inte gått tillbaka till myndigheten uppger det som något hen saknar. Det skälet kan kopplas 

till deras PSM nivå. Det visar att de trots missnöje med flertalet faktorer besitter normbaserade 

och känslomässiga motiv och vill därför sträva efter allmännytta och att hjälpa andra. En faktor 

som uppges av många är att om möjligheten till fortbildning och utveckling förbättrades skulle 

de kunna tänka sig att återvända till myndigheten. Den faktorn kan direkt kopplas till 

motivationsfaktorerna inom tvåfaktorsteorin.  
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Den tredje huvudfaktorn som uppges av många är den sociala samhörigheten. Den har de 

saknat när de lämnat myndigheten och har varit ett skäl som fått dem att återvända. Inom både 

SDT och tvåfaktorsteorin är den sociala samhörigheten av vikt. Men även inom PSM ingår 

värdet av att uppmuntra till samarbete inom arbetsplatsen vilket också har positiv inverkan på 

samhörighetskänslan. En respondent uppgav sig önska att myndigheten kunde prioritera 

kärnvärderingar igen och sluta sätta individers karriärer före verksamhetens behov. Detta går 

att koppla till att respondenten styrs av de rationella, normativa och känslomässiga motiv som 

ingår i PSM. En annan respondent anser att det förekommer ett bristfälligt ledarskap samt en 

otillräcklig inskolning i vad tjänstemannarollen innebär. Detta kan kopplas till 

hygienfaktorerna i tvåfaktorsteorin.  

Sammanfattas skälen för varför många valt att återgå till Polismyndigheten bildas tre 

huvudfaktorer. De stimulerande arbetsuppgifterna, viljan att arbeta med att skydda, hjälpa och 

ställa tillrätta samt den starka sociala samhörigheten. Dessa skäl väger tungt för respondenterna 

och hjälper dem känna en motivation i arbetet utan att myndigheten behöver bistå med några 

större insatser. Myndigheten kan förlita sig på dessa för att få sin personal att arbeta, anstränga 

sig och göra sitt yttersta. 

 

Figur 4. Skapad av författarna 
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5.7 Förståelse för uppsägningar  

Intervjuerna inkluderar frågan om ett avslutningssamtal hölls vid uppsägningen. Det är av 

intresse för myndigheten att hålla ett sådant i samband med frivillig uppsägning i syfte att 

utröna skälen för den. Det är det enklaste och mest tillförlitliga sätt att få kunskap om skälen 

och därmed sätta in åtgärder i syfte att motverka faktorerna till uppsägningarna. Det är även ett 

tillfälle för arbetsgivaren att undersöka individens PSM nivå, om den har sjunkit eller är 

oförändrad. Då PSM är dynamiskt krävs det insatser från myndighetens sida för att bibehålla 

eller höja den. Om uppsägningen beror på PSM nivån, ett missnöje med arbetet eller missnöje 

med arbetsplatsen kan myndigheten dra lärdom av detta och försöka genomföra förändringar i 

verksamheten. De kan exempelvis belysa den sociala betydelsen med arbetet, skapa en 

arbetsstruktur som ökar självkontroll, verka för ett bättre och mer värdebaserat ledarskap.  

 

En respondent trodde sig blivit negativt behandlad i samband med senare tjänstetillsättningar 

till följd av sin ärlighet i avslutningssamtalet. Det kan därför vara klokt att någon utomstående 

håller samtalet istället för individens närmaste chef. Det ökar chansen för att få ärliga svar från 

individen. Individen själv minskar risken för negativa referenser från myndigheten och 

undviker att bränna broar.   

5.8 Förbättringar för att öka trivseln  

Många av faktorerna som uppges för att myndigheten ska lyckas behålla sin personal faller 

inom båda kategorierna i Tvåfaktorsteorin. Exempelvis ett bättre resursläge, främst 

personalmässigt, en bättre och tydligare organisationsstruktur samt flexibilitet i arbetstider för 

småbarnsföräldrar faller inom hygienfaktorer. En bättre möjlighet till vidareutbildning/ 

utveckling samt ett bättre ledarskap faller inom motivationsfaktorerna. Det är tydligt att många 

av respondenterna har en hög PSM nivå då faktorer som att arbeta med människor, hjälpa dem 

och göra en samhällsinsats uppges vara en stark anledning till flertalets återvändande. Flera 

respondenter uppger att de tidigare i arbetslivet sökt andra tjänster inom offentlig sektor. Dessa 

arbeten var inom räddningstjänsten, sjukvården och Migrationsverket. Detta visar på att 

respondenterna sannolikt besitter en hög PSM nivå då de söker sig till verksamheter som 

kännetecknas av att hjälpa människor. Andra faktorer är den starka samhörigheten som råder 

och den stora variationen på stimulerande arbetsuppgifter. Båda dessa kan kopplas till SDT 

men även motivationskategorin inom tvåfaktorsteorin.  
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6. Slutsats  

Denna studie ämnade besvara frågan om vilka faktorer som bidrar till att anställda inom 

offentlig sektor väljer att säga upp sig och återuppta sin anställning. Med hjälp av de tre 

teorierna har studien kunnat uppvisa ett resultat som indikerar på att de slutar på grund av tre 

primära orsaker; brist på uppskattning, brist på fortbildning och behov av mer resurser. 

Intervjuerna visade att alla respondenter har egna orsaker, historier och förklaringar till varför 

de valde att lämna myndigheten, men trots det återkom de tre primära orsakerna. De har många 

klagomål på grund av en låg nivå av hygienfaktorer, myndigheten har ett lågt fokus på 

kompetens och självbestämmande och anstränger sig inte för att tillgodose deras PSM nivå. 

Dessa översätts rent praktiskt till de tre primära orsakerna.  

 

Följaktligen kan denna uppsats även visa att lönen spelar en liten roll i beslutet om uppsägning. 

Respondenterna uppger att den varit en bidragande faktor i beslutet, men inte primära orsaken. 

Forskning kring monetära belöningar har uppvisat att i brist på alla annan motivation bör 

individerna kompenseras monetärt. Skälet till att lönen har nämnts av respondenterna är på 

grund av att de flesta motivationsfaktorer inom myndigheten har fallerat vilket har fått dem till 

att vända sig till lönen. Den är därför symbolisk och beskrivs som ett tecken på uppskattning. 

Denna studie drar då slutsatsen att på grund av bristen på icke-monetär uppskattning finns det 

ett behov av en monetär belöning.   

 

Vidare kan denna studie även belysa vikten av PSM hos anställda. Den inre motivationen att 

tjäna samhället och vara till nytta för sin omgivning har visat sig vara stark. Denna slutsats dras 

då flertalet respondenter valt att återgå till sin tidigare anställning. Visserligen valde ett fåtal 

att återgå på grund av orsaker som bekvämlighet. Men majoriteten argumenterade att det var 

den sociala samhörigheten, känslan att få hjälpa och att få arbeta som polis som fick dem att 

återgå. Dessa faktorer kan härledas till PSM och visar att det finns en grundorsak till att vissa 

individer väljer att arbeta inom offentlig sektor. Deras PSM nivå gör de beredda att ha 

överseende med bristande faktorer. Däremot finns det respondenter som har ställt sig emot 

alternativet att återgå till myndigheten, deras redogörelser för orsakerna har uppvisat att alla 

individer har en gräns. När individens värderingar inte står i parti med myndighetens så verkar 

den gränsen vara nådd. Detta indikerar på att PSM är en stark motivationskälla, men den har 

sina begränsningar.  
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6.1 Förslag för framtida forskning  

Under genomgången av tidigare forskning kring ämnet frivilliga uppsägningar uppenbarades 

en brist och forskningslucka. Visserligen finns det forskning som behandlar ämnet, men det är 

begränsat och det finns ännu färre som relaterar till offentlig sektor. Vetenskapliga tidningar 

lyfter frågan om frivilliga uppsägningar som en global trend. På grund av trenden behöver 

organisationer förstå fenomenet kring uppsägningar och det är därför väsentligt med forskning 

inom det. Ämnet bör i större utsträckning ingå i organisationsstudier och inte enbart i 

personalvetarstudier. Intresset för att utvidga kunskapen om varför individer stannar på en 

arbetsplats bör utökas till offentlig sektor. Hur ska organisationen anpassa sig för individernas 

behov? Denna uppsats önskar bidra till att inspirera för uttökad forskning kring just detta.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjufrågor 

Vad hade du för funktion när du avslutade din anställning?  

 

Hur länge hade du varit anställd när du valde att avsluta din anställning? 

 

Vilken/Vilka faktorer var det som fick dig att lämna myndigheten? 

 

Hur såg din lön ut i samband med att du påbörjade din anställning och hur såg den ut när du 

avslutade din anställning? 

 

Hölls något avslutningssamtal i samband med att du sa upp dig? 

 

Om ja, var du ärlig i dina svar gentemot myndigheten? 

 

Vad hade krävts från myndighetens sida för att få dig att välja att arbeta kvar inom myndigheten? 

 

Har du något exempel på när myndigheten genomförde någon form av förändring för att förbättra 

er trivsel?  

 

Vad fick dig att välja och komma tillbaka/Vad skulle kunna få dig att komma tillbaka? 
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8.2 Sammanställd tabell av respondenternas svar 

 

 

 

 

 

 

 


