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Titel: Motivationsfaktorer som främjar medarbetarnas psykiska hälsa. 

Tack 
Vi vill inleda med att tacka er respondenter för er tid och engagemang som har gjort denna 

studie möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare Jasmina Beharic som har hjälpt 

oss med återkommande feedback och vår examinator Hans Wessblad som har bidragit med 

värdefull kunskap. 

 

Sammanfattning 

Följande studie utgår från fenomenet att främja psykisk hälsa hos medarbetarna på 

arbetsplatsen. Det är en kvalitativ forskningsstudie med deduktiv forskningsansats och 

hermeneutisk forskningsdesign. Med detta menas att det läggs stor vikt vid tolkning och 

förståelse samt att studien utgår från tidigare kända teorier, Herzbergs tvåfaktorsteori och 

mental hälsa. För att samla in det empiriska underlaget sker semistrukturerade intervjuer med 

tre respondenter som jobbar med personalfrågor inom detaljhandeln som rör motivation och 

mental hälsa.  Frågorna som besvaras är: Vilka faktorer främjar medarbetarnas psykiska hälsa 

på arbetsplatsen? Vilka olikheter och likheter finns mellan dessa faktorer och Herzbergs 

tvåfaktorsteori?  Enligt respondenterna är de faktorer som främjar medarbetarnas psykiska 

hälsa; hållbart ledarskap, bekräftelse, delaktighet, god kommunikation, utbildning, 

interpersonella relationer samt företagskultur. Det visar sig finnas betydligt fler olikheter än 

likheter mellan respondenternas och Herzbergs syn på faktorerna och den främsta skillnaden är 

att respondenterna lyfter att behov är individuella och att det handlar om att förstå varje enskilds 

medarbetares individuella behov.  
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1. Inledning  

Följande kapitel presenterar studiens valda forskningsämne vilket är mental hälsa och 

motivation hos medarbetare. En kort sammanfattning är att studien är en forskning kring 

likheter och olikheter mellan de faktorer som Herzberg anser vara främjande för välmåendet 

samt vilka faktorer som respondenterna anser främja medarbetarnas psykiska hälsa.

 

1.1 Introduktion 

Brukar du fundera kring vad det är som motiverar dig att gå till jobbet varje dag och hur 

motivation påverkar din mentala hälsa? Oavsett svar, hoppas vi att läsning av denna studie 

kommer att väcka ett intresse och medvetenhet kring sambandet mellan medarbetarnas psykiska 

hälsa och motivation.  

 

Folkhälsomyndigheten (2016) förklarar att psykisk ohälsa blir allt vanligare på arbetsplatser i 

Sverige och beskriver tillståndet av psykisk ohälsa med symtom såsom oro, sömnsvårigheter, 

stress, ångest, ängslan och depression. På arbetsplatser runt om i Sverige har 

sjukskrivningstalen stigit med anledning av att den psykiska ohälsan har ökat (Svd, 2017) och 

det talas om att omkring en femtedel på varje arbetsplats lever med psykisk ohälsa (Wiman, 

2015). Den höga siffran har skapat stora diskussioner kring förebyggandet av psykisk ohälsa 

samtidigt som diskussioner kring främjandet av den psykiska hälsan inte har tagit lika stor plats. 

Det finns forskare som anser att skapa en god hälsa på arbetsplatser går hand i hand med att öka 

medarbetarnas motivation (Hein, 2012) och detta är något som väckt vårt intresse och ligger till 

grund för denna studie. En av dessa forskare som ser en koppling mellan motivation och mental 

hälsa är den amerikanske professorn i psykologi och ledarskap, Frederick Irving Herzberg som 

hade ett stort intresse för att finna och undersöka motivationsfaktorer som leder till välmående 

och psykisk hälsa (Herzberg, 2008).  

1.2 Bakgrund 

Det finns inget enkelt svar på varför sjukskrivningar har ökat på grund av den psykiska 

ohälsan under 2000-talet. Det är en komplex fråga, säger Maria Ingelsson Sgroi (2018), 

universitetsadjunkt på institutionen för psykologi vid Linnéuniversitetet. Hon talar om 
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idéhistorikern Karin Johannisson som undersökt psykisk ohälsa från 1600-talet och framåt där 

hon kommit fram till att människan alltid har haft någon slags relation till psykisk ohälsa. Alla 

epoker har haft sina missöden och skäl till psykisk ohälsa menar Ingelsson Sgroi (2018). I 

början av 1900-talet var det väldigt många som mådde dåligt över urbaniseringen som skedde 

då många från landet flyttade in till städerna. Livet blev fullt av intryck för människorna att ta 

in i form av spårvagnar och gator som var fulla med folk. På samma sätt kan teknologin vara 

vår tids förändringsfaktor som påverkar oss och ger upphov till psykisk ohälsa. En bit av 

förklaringen skulle då även kunna vara hur samhällsutvecklingen och därmed 

organisationsklimatet drivits på och förändrats sedan 50-talet och framåt. Idag, menar hon, är 

organisationer generellt mer inriktade på höga kvantiteter när det gäller produktion och ökad 

grad av styrning (Ingelsson Sgroi, 2018).   

 

Organisationer har i över 100 år arbetat för att de anställda ska må så bra som möjligt (Grey, 

2009) och de så kallade Hawthorne-studierna under 1920-talet upptäckte ett samband mellan 

medarbetarnas prestationer och deras upplevda grad av tillfredsställelse. Det blev tydligare att 

desto bättre medarbetarna mådde, ju effektivare utförde de sitt arbete. Studierna var starten till 

det som kom att kallas för HR, human resources (Lindmark och Önnevik, 2011). Utifrån 

Human Resources har det framkommit en uppsjö av motivationsteorier kring hur företag på 

bästa sätt får sina arbetare att må bra och motiverade för sitt arbete. En av de klassiska 

motivationsteorierna är Herzbergs tvåfaktorsteori där upphovspersonen bakom teorin är den 

amerikanske professorn i psykologi och ledarskap, Frederick Irving Herzberg (Hein, 2012). 

När Herzberg var ung och andra världskriget tog plats, blev han chockad över att se friska 

människor runt omkring sig göra sjuka saker. Där och då väcktes hans intresse av att fokusera 

på att se till att få de friska människorna att förbli friska. Han kom fram till teorin och 

modellen F-A-E (Factor-Attitude-Effect). Herzberg intresserade sig för att arbeta med 

förebyggande pretentioner istället för på behandlingen (Hein, 2012). Herzberg talar om 

motivation som två olika faktorer som kan påverka de anställda och dessa är 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. De faktorer som är grundläggande men som inte kan 

bidra med en ökad tillfredsställelse benämns som hygienfaktorer och de faktorer som ökar 

produktiviteten och motivationen benämns som motivationsfaktorer. Exempel på 

hygienfaktorer är lön, relationer och ledning medan prestation, ansvar och arbetet i sig är 

motivationsfaktorer. 
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I mars 2016 lyfte arbetsmiljöverket att den psykiska arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska 

och i samband med detta kom nya föreskrifter i arbetsmiljölagen gällande miljön på 

arbetsplatsen när det kommer till det organisatoriska och sociala (AFS, 2015:4). De nya 

föreskrifterna är anpassade till arbetslivet idag och visar hur arbetsgivare ska arbeta för att 

förbättra för medarbetarnas rätt till ett hälsosamt mående (AV, 2017). Trots denna medvetenhet 

kring medarbetarnas mående och hur det påverkar organisationer har psykisk ohälsa idag 

kommit att växa och blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivningar (Karolinska Institutet, 

2015). Det som Herzberg arbetade för, att främja det som är friskt, har hamnat i skymundan. 

Den psykiska hälsan har inte fått lika stort utrymme då ohälsan i sig har uppmärksammats och 

fått större utrymme i samhällsdebatten och statliga myndigheter (Folkhälsomyndigheten, 2017).   

 

1.3 Problemdiskussion 

Fenomenet mental hälsa är något som uppmärksammats mer och mer under de senaste åren i 

och med att psykisk ohälsa har kommit att bli ett stort samhällsproblem (Wikström, 2015). 

Medarbetare som upplever psykisk ohälsa i form av stressymptom anser själva att det leder till 

minskad motivation och effektivitet (Manpowergroup, 2011). Ingelsson Sgroi (2018), som är 

universitetsadjunkt på institutionen för psykologi, menar på att det finns flera historiska 

händelser som kan ligga till grund för den växande vågen av psykisk ohälsa, såsom den svenska 

ekonomin och effektivisering av arbetsmarknaden.  

Att förebygga den psykiska ohälsan står högt upp på listan hos de allra flesta organisationer och 

inte minst på regeringens dagordning (Wikström, 2015). Detta i och med att vi spenderar en 

tredjedel av de arbetande dagarna på arbetsplatsen vilket innebär att den psykiska ohälsan gör 

avtryck på arbetet och försäkringskassan (2017) gick ut med att omkring hälften av alla 

sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Till följd av dessa höga siffror uppmärksammar och 

diskuterar bland annat Tuvhag (2013) förebyggande arbete av psykisk ohälsa som anses leda 

till att kostnader och resursförbrukning för sjukskrivningar av psykisk ohälsa minskar avsevärt. 

Eriksson (2002), Wijk och Halling (2006) som forskat kring medarbetarnas mentala hälsa har 

funnit samband mellan mental hälsa och motivation och lyft fram främjande faktorer såsom ett 

bra ledarskap, behovet av att bli uppmärksammad på arbetsplatsen, miljöfaktorer och beteende. 

Trots att tidigare forskning visar att det finns samband mellan motivation och mental hälsa på 

arbetsplatsen finns det inga studier som kategoriserar främjande faktorer och jämför med äldre 

motivationsteorier, såsom Herzbergs tvåfaktorsteori.  
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Stor del av tidigare forskning fokuserar antingen på psykisk ohälsa eller fysisk hälsa. Källestål 

(2004) är en av dem som skapat en sammanställning av forskning som fokuserar på 

hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Fokus ligger här på den fysiska hälsan och därmed inte 

den mentala, vilket kan kopplas ihop med friskvårdsbidrag som är en rättighet för arbetstagaren 

att plocka ut i form av fysisk aktivitet (Skatteverket, u.å.). Således uppmärksammade vi ett gap 

i forskningen och valde att genomföra följande studie för att bidra med forskning som lyfter 

främjandet av psykisk hälsa genom att konkretisera faktorer som främjar medarbetarnas 

psykiska hälsa. Samtidigt vill vi visa samband mellan mental hälsa och motivation på 

arbetsplatsen. Det som väckte våra tankar kring att fokusera på främjandet var Herzbergs 

intresse för att finna faktorer som främjar det som redan anses som friskt, det vill säga det 

faktorer som han kallar för motivationsfaktorer (Hein, 2012).  

Den största majoriteten av all forskning idag handlar om förebyggandet av psykisk ohälsa och 

inte hur den psykiska hälsan kan främjas. Här vill vi bidra med att möta fenomenet från andra 

sidan, genom att lyfta de främjande faktorerna, de som leder till inre motivation och psykisk 

hälsa samt att lyfta samband mellan motivation och mental hälsa. 

1.4 Problemformulering  

Vilka faktorer främjar medarbetarnas psykiska hälsa på arbetsplatsen? Vilka olikheter och 

likheter finns mellan dessa faktorer och Herzbergs motivationsteorier?  

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att uppmärksamma faktorer som verkar främjande för medarbetarnas 

psykiska hälsa på arbetsplatsen och således bidra till medvetenhet och kunskap vid skapandet 

av en hälsofrämjande arbetsplats. 

1.6 Avgränsningar  

Teorier kring motivation på arbetsplatsen behandlas olika beroende på forskare och vi har 

därför valt att göra en avgränsning till Herzbergs tvåfaktorsteori. Vidare finns det även flera 

olika definitioner av mental hälsa och det finns olika psykologer och forskare som hävdar olika, 

men vi har valt att avgränsa oss till förklaringarna som presenteras i litteraturöversikten. Vi har 

vidare valt att avgränsa studien till individen på arbetsplatsen, även benämnd som 

medarbetaren.  
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På grund av tidsbegränsning har vi valt att totalt genomföra fyra stycken intervjuer. Tre av 

respondenterna som intervjuas är HR-ansvariga inom detaljhandelsbranschen i Sverige och 

bidrar till det empiriska underlaget och den fjärde respondenten är universitetsadjunkt på 

institutionen för psykologi vid Linnéuniversitetet och besvarar frågor angående mental hälsa. 

Anledning till att vi valt att intervjua HR-ansvariga är för att de jobbar med motivation och 

medarbetarnas välmående vilket betyder att de har koll på vilka faktorer som anses kunna 

främja den psykiska hälsan hos medarbetare.  
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2.  Metod 
 

Följande kapitel presenterar och argumenterar för de utvalda forskningsmetoderna. Studien är 

en kvalitativ forskning med deduktiv ansats och hermeneutisk design. Med detta menas att det 

är stor vikt vid ord, förståelse och tolkning och att studien utgår från teori.  Här presenteras 

även urval och avgränsningar av det insamlade empiriska materialet som är tre respondenter 

med HR- ansvar inom detaljhandeln.

 

2.1 Kvalitativ forskning    
Följande studie genomförs med grund i den kvalitativa forskningsmetoden och med detta menas 

att det läggs stor vikt vid ord, förståelse och mening (Bryman och Bell, 2017). Nödvändigtvis 

behöver inte skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod vara helt särskiljbara.  Forskare 

hävdar att för att kunna lägga stor vikt vid den kvalitativa forskningen, som bygger på 

subjektiva bedömningar, så krävs det att basering sker på kvantitativa studier (Alvesson och 

Sköldberg, 2017). Detta för att kunna skapa argument för den kvalitativa metodiken. Lindfors 

(1993) motsätter sig detta då hon menar att det går att använda en renodlad kvalitativ 

forskningsmetod och utifrån den går det i praktiken också att utlösa kvantifierbar data. Följande 

forskningsstudie fokuserar på den renodlade kvalitativa metodiken, likt det Lindfors (1993) 

hävdar, då det valda ämnet är alltför svårt att mäta för att kunna använda en kvantitativ metod. 

Åsberg (2001a) däremot hävdar att det inte finns någon benämning av metodval såsom 

“kvalitativ” och “kvantitativ” undersökning utan snarare att det enda som skiljer de båda 

begreppen åt är att den ena fokuserar på ord och den andra sammanfattar siffror. Det han menar 

med detta är att det inte finns något annat än det som utgör forskningsmetoden än en beskrivning 

av vad som sker och därav anses det som att vi bör ta avstånd ifrån dessa bestämmelser och 

enbart fokusera på forskningens betydelse (Åsberg, 2001a). Vi finner en förståelse i det Åsberg 

(2001a) argumenterar för i den utsträckning att det inte nödvändigtvis behöver påverkas av en 

bestämd metod utan att fokus snarare bör ligga i betydelsen av det resultat som framkommer ur 

studien. Med hänsyn till presenterad information samt kritik ovan har vi valt att fortsätta 

benämna följande studie under en kvalitativ metod. 
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2.2 Deduktiv forskningsansats 

Studien använder den deduktiva ansatsen som även är den vanligaste inom 

samhällsvetenskapen. Forskningsansats syftar till att beskriva hur studien förhåller sig mellan 

teori och data, där de två olika forskningsansatserna är deduktion och induktion. Med den 

deduktiva ansatsen menas att forskaren kommer fram till hypoteser utifrån det valda området, 

som sedan granskas empiriskt (Bryman och Bell, 2017), vilket görs genom att intervjua 

respondenter kring Herzbergs tvåfaktorsteori och mental hälsa. Forskningsansatsen syftar till 

att skapa en beskrivning av en förutbestämd modell och/eller beskriva det fenomen eller den 

problemformulering som valts att lägga i fokus (Lindfors, 1993). Avslutningsvis återkopplas 

återigen förhållandet mellan teori och data efter att forskningens framkommande resultat 

redovisas, där konsekvenserna för den grundläggande teorin lyfts fram (Bryman och Bell, 

2017). För att kunna gå igenom konsekvenserna av den valda teorin och de problem som 

uppmärksammats måste bestämmelser ske om vilken ingång samt vilka variabler som ska 

belysas (Lindfors, 1993). Detta görs tydligt i kapitel fyra och fem. Den problematik som kan 

upplevas vid en deduktiv ansats är då de teoretiska inte stämmer överens med verkligheten 

(Lindfors, 1993) vilket vi tagit i beaktning med val av hur insamling av vårt empiriska underlag 

genomförs.   

2.3 Urval och datainsamling  
Något som vi lagt stor vikt vid för att kunna argumentera på djupet och koppla till vald litteratur 

är att noga och kritiskt tänkt igenom val av relevant information. Backman (2008) säger att 

urvalet av litteratursökning medföljer ett stort ansvar som även kräver betänketid. Betänketid 

har fått oss att ändra oss under tidens gång och detta har förhoppningsvis resulterat till det bättre. 

Forskningens mest relevanta information presenteras i kapitel fyra som empiriskt underlag och 

resultat vilket följer Backmans (2008) regel angående urval av insamlad primärdata. Den 

primära datan samlar vi in från respondenter med semistrukturerade intervjuer för att låta 

respondenterna ha större frihet i hur de vill formulera svaren och för att vi forskare får en större 

bredd i tolkning och förståelse. För att komma fram till val av respondenter valde vi att rikta in 

oss på HR- ansvariga inom detaljhandeln och därefter utgick vi från bekvämlighetsurvalet. Med 

detta menas att vi forskare valt respondenter som för tillfället fanns tillgängliga (Bryman och 

Bell, 2017). Vi använde oss av internet för att kontakta HR ansvariga inom detaljhandeln och 

de tre första som svarade ja till att ställa upp bokade vi intervjuer med. Två av intervjuerna 

skedde på deras respektive kontor och den tredje via Skype-samtal på grund av det långa 
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avståndet. Utöver dessa tre semistrukturerade intervjuer gjorde vi även en ostrukturerad intervju 

med Maria Ingelsson Sgroi, universitetsadjunkt på institutionen för psykologi vid 

Linnéuniversitetet, för att få en kompletterande samt professionell syn på hur den mentala 

hälsan kan utspela sig på arbetsplatsen. 

 

Sekundärdata är sedan tidigare kända teorier som vi tar del av från böcker och databaser. Vid 

sökning och användning av sekundärdata krävs det att vi som forskare har i åtanke att hålla oss 

kritiska till vad ändamålet för just den vetenskapliga texten är (Eriksson och Wiedersheim- 

Paul, 2014) för att se över reliabiliteten och validiteten i studien (Lindfors, 1993). Detta har vi 

haft i åtanke då vi till en början använt oss av sekundärdata i vår litteraturöversikt och för att 

öka trovärdigheten samt relevansen i det material som vi väljer att belysa har vi kompletterat 

med primärdata i form av intervjuer.  

2.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi förhåller oss till olika tolkningsregler som är uppbyggda utefter hermeneutiska 

tolkningsmönster. Detta innebär att vi väljer att hålla en öppen konversation för vidare tolkning 

när det kommer till dialoger vilket betyder att tolkning inte skildras av förutbestämda 

förhållningssätt utan snarare anpassas utefter situationen som forskaren befinner sig i (Alvesson 

och Sköldberg, 2017). Med hänsyn till detta används semistrukturerade intervjuer för att skapa 

det empiriska materialet. Detta innebär att de frågor som vi väljer att ställa till respondenterna 

inte nödvändigtvis behöver komma i samma ordning under de olika intervjuerna men att det är 

förutbestämda ämnen. Detta innebär också att nya frågor som uppkommer under tiden som rör 

de respondenten sagt kan ställas (Bryman och Bell, 2017). Denna struktur kallas för 

intervjuguide och ger respondenten en frihet att vidareutveckla sitt svar åt valfritt håll. Det 

viktiga här är hur respondenten uppfattar frågorna och vad hen tycker är viktigt att belysa. För 

att skapa oss en intervjuguide att förhålla oss till utgår vi från Brinkmann och Kvales (2009) 

olika frågekategorier som ingår i en intervju. Vi ställer uppföljningsfrågor för att få en klarhet 

och en helhetsbild. Tolkande frågor används för att se till att vi forskare förstått rätt och att 

respondenten har uttryckt sig rätt. Vi tar även ett steg tillbaka som forskare för att ge 

respondenten tid att tänka och möjligtvis lägga till något på tidigare svar (Bryman och Bell, 

2017).  

 

För att underlätta intervjuerna och för att skapa en bra grund för en noggrann analys är de 
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samtliga semistrukturerade intervjuerna inspelade och transkriberade. Tack vare inspelningarna 

och transkriberingarna kan minnet förbättras och det finns möjlighet att granska och jämföra de 

olika svaren upprepade gånger (Bryman och Bell, 2017). Intervjuguiden finns med i bilaga 1. 

2.4 Ontologi - läran om varandet  
Studien förhåller sig till ontologi utifrån konstruktivismen och hermeneutiken och vi är 

medvetna om att slutsatsen kommer att påverkas av subjektivitet och är beroende av oss som 

betraktar problemformuleringen. Likaså kommer respondenterna att svara subjektivt på 

frågorna. Valet av förhållningssättet till ontologi som betyder “läran om varandet” och 

ifrågasätter det som är verkligt och inte (Åsberg, 2001b) anser vi viktigt då det är kunskapen 

som skildrar följande studie. Innan en empirisk undersökning påbörjas finns redan bestämda 

föreställningar om hur vi ser på verkligheten. Dessa föreställningar kan skiljas från varandra 

och är därför viktiga att diskutera och reflektera över (Åsberg, 2001b). Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2011) beskriver två ontologiska synsätt, positivism och hermeneutik, där 

de menar att positivismen antar att verkligheten är objektiv och går att mätas medan 

hermeneutiken ser verkligheten som subjektiv och kräver tolkning. Vi tolkar det som att 

hermeneutiken har likheter med det som Bryman och Bell (2017) kallar för konstruktivismen 

och det subjektiva synsättet. Vi ser på verkligheten så som Bryman och Bell (2017) förklarar 

konstruktivismen med att den hör samman med hur vi förhåller oss till varandra och att 

individer påverkar de organisationer och kulturer som de ingår i (Bryman och Bell, 2017).  

2.5 Hermeneutisk design  

Studien följer en hermeneutisk design vilket handlar om att förstå, tolka och förmedla. Detta är 

bra att använda för att förmedla olika upplevelser av fenomen och när respondenterna ska ges 

stort utrymme för att själva få framföra deras tankar (Thornberg et al., 2014). Det har med andra 

ord frångåtts tanken om att all text i studien ska vara vetenskapligt intressant, likt det 

positivismen syftar till (Andersson, 2014). Exempelvis är det ett välkänt drag vid den 

hermeneutiska designen att det inte läggs någon vikt vid att ta fram konkreta siffror eller 

statistik på vald problemformulering (Andersson, 2014) och med anledning av detta är det 

tolkning av text som har varit genomgående design för studien, då det anses passa 

problemformuleringen. Att sätta en design på forskningsstudien anses viktigt då det blir detta 

som gör en form för det som passar samt verkar som en “ram” för studien (Ahrne och Svensson, 

2011). Designen syftar också till att vara verktyg till att ge svar på det som är ändamålet för 
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studien (Ahrne och Svensson, 2011), vilket vi anser att val av hermeneutisk design har bidragit 

till.   

2.6 Epistemologi - läran om kunskap 
Epistemologi, eller kunskapsteori som det i vissa fall kan benämnas som, handlar om läran om 

att kunskap har en viktig betydelse och hur det syftar till att välja ett förhållningssätt till 

kunskapen (Bryman och Bell, 2017). Vi förhåller oss genom denna studie till det 

tolkningsbaserade synsättet, vilket innebär att vi ser människor som komplexa och att de i sin 

tur också påverkas av omgivningen. Det tolkningsbaserade synsättet ser det mänskliga 

beteendet som ett svar på hur världen tolkas av människor och inte hur vi människor följer de 

existerande naturlagarna (Jacobsen, 2002). I och med att vi använder oss av detta synsätt är vi 

medvetna om att det empiriska materialet blir specifikt anpassat för just denna studie samt att 

analysen och slutsatsen kommer att vara påverkad av oss forskare. Trots att vi ibland berör det 

positivistiska synsättet när vi drar generella slutsatser, så har vi en grund i det tolkningsbaserade 

synsättet då vi är medvetna om att hur mycket vi än försöker att studera frågan objektivt så 

kommer både våra och respondenternas tankar och åsikter att påverka resultatet.  

2.7 Analys och tolkning 
Val av tolkningsmönster har gjorts i förhållande till vald forskningsmetod, den kvalitativa 

metoden, som starkt förknippas med just tolkning av text och förståelse (Alvesson och 

Sköldberg, 2017). Det finns fyra vanliga former som används vid kvalitativa analyser och dessa 

former byggs på språk, uttryck, text och variationsrikedom (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2014). Den analysform som används i denna studie har inslag av vad som kallas för grundad 

teori och dekonstruktion. Studien utgår från redan framställda teorier men det som tas med från 

den grundade teorin är att kategorisera den insamlade datan i tre steg. Först sammanfattas och 

kategoriseras uttryck från intervjuerna. Sedan kategoriseras kärnbegrepp som är återkommande 

till faktorer och tillslut jämförs och analyseras faktorerna utifrån de olika respondenternas svar 

med teorin. De inslag som tagits med från dekonstruktionen är det som Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2014) förklarar när de säger att det inte går att definiera verkligheten helt 

objektivt. 

 

Med tanke på att studien genomförs med en deduktiv ansats ligger teorin som grund till analys 

och diskussion. Avsnitt fem, där tolkning och analys genomförs har därför skrivits i flytande 
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text där vi vävt både respondenternas svar med Herzbergs motivationsteorier men med grund i 

den deduktiva ansatsen.  

 

2.8 Reliabilitet och validitet 
Att överföra teoretiska begrepp till empiriska observationer är ofta ett svårt steg i arbetet och 

detta kallas för operationalisering. Här är begreppen validitet och reliabilitet viktiga. Validitet 

handlar om att mäta det som avses mätas och reliabilitet innebär att det som mäts ger 

tillförlitliga svar (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). I följande studie är reliabiliteten och 

validiteten kopplat till dess relevans i både empiri-resultatet samt analys, detta till skillnad från 

kvantitativa studier där det bara är kopplat till datainsamlingsmetoden (Mälardalens högskola, 

2012). Reliabiliteten i följande studie kan dock ifrågasättas då reliabilitet syftar till att bestämma 

kvalitén och möjligheten till att genomföra en upprepande studie (Mälardalens högskola, 2012), 

vilket med tanke på att vi genomför tolkning av text kan vara begränsad då detta oftast bli 

kopplat till skribentens subjektiva åsikter och tankar. Däremot kan vi argumentera för att genom 

noggrann beskrivning av metodval gör det möjligt för att genomföra en upprepande studie. För 

att genomföra studien med så hög reliabilitet som möjligt så har vi förtydligat de teoretiska 

begreppen och använt en semi-strukturerad intervju med en guide som kan återanvändas.  

 

Begreppsvaliditeten i denna studie är hög då vi med aktsamhet och öppenhet noggrant förhåller 

och anpassar oss för att begrepp och teoretiska val ska vara så relevanta som möjligt i 

förhållande till forskningsproblemet, vilket begreppsvaliditet just trycker på (Lindfors, 1993). 

Vidare genomsyras validiteten i hela studien på så vis att uppmärksamhet och motivation till 

valda metoder samt teorier och tillvägagångssätt förklaras tydligt för läsaren.  

2.9 Etiska ståndpunkter 
Det finns så kallade etiska principer som företagsekonomiska forskare ska förhålla sig till 

gentemot de personer som är inblandade i forskningen och dessa är kopplade till integritet, 

anonymitet, konfidentialitet och frivillighet (Bryman och Bell, 2017). Några av de etiska 

principer som vi i denna studie förhåller oss till är informationskravet, anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar. Etiska frågor har på senare tid fått en ökad betydelse 

inom forskning och detta beror på att den digitala informationen samlas in mycket enklare än 

den hederliga analoga informationen (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2014). Etiska frågor 
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som aktualiseras inom företagsekonomi handlar till stor del om hur individer som studeras ska 

behandlas samt om det finns aktiviteter som forskare borde undvika eller använda sig av för att 

lyckas forska med god etik (Bryman och Bell, 2017).  

 

Med informationskravet som nämndes inledningsvis i detta kapitel innebär det att vi informerat 

respondenterna kring studiens syfte samt vilka moment som ingår. Anonymitetskravet innebär 

att vi tillhandahåller uppgifter kring respondenterna med största möjliga konfidentialitet och 

förvarar personliga uppgifter oåtkomliga för obehöriga. Vi ger ingen falsk eller vilseledande 

information om undersökningen, vilket principen falska förespeglingar handlar om. Vi är även 

noggranna med att informationen som respondenterna ger oss endast används till forskningens 

ändamål, vilket är innebörden av nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

2.10 Metodkritik 

Vi är medvetna om att Herzbergs teori är en historiskt kopplad teori där vi inte kan göra 

antagandet om att den är känd hos respondenterna och av den anledningen hoppas vi att valet 

av semistrukturerade intervjuer minskar missförstånd. Vi är även medvetna om att 

semistrukturerade intervjuer har en tendens att leda till långa svar vilket innebär många timmar 

som går till transkribering och tolkning av text. När vi väl tolkar transkriberingen är det viktigt 

att vi har något som även Herzberg konstaterade i åtanke, att faktorer kan tolkas brett tolkade, 

vilket gör att vissa svar som respondenterna ger kan tolkas under fler än en faktor. Detta är en 

av anledningarna till att vi förhåller oss till studien med ett hermeneutiskt synsätt där vi är 

medvetna om att subjektivitet spelar en roll i resultat och slutsats, oavsett hur objektiva vi 

försöker att vara. 

En annan sak som att ställa sig kritisk för är hur väl tillförlitliga svaren är när det kommer till 

att förhålla sig kritisk till sin egen organisation då alla respondenterna är anställda inom en 

organisation och således också väljer att svara dels till fördel för företaget i samband av 

subjektiva värderingar. Av den anledningen har vi valt att inledningsvis belysa om anonymitet 

av företaget och vi har även valt att behålla namnen anonyma eftersom att forskningsstudien 

inte fokuserar på att belysa företagets eller individernas namn eller arbete i sig utan de faktorer 

som framkommer genom svaren och dess koppling till teorin. Vi vet om att det kan komma att 

vara av intresse att veta mer om respondenterna men detta val av anonymitet är gjort för att 

fokus ska hamna på svaren och inte på källan. 
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Vi är även medvetna om vår egen begränsning av kunskap och förutfattade meningar då 

forskningsstudien lätt kommer in på psykologi samt sociologi vilket vi som författare inte har 

kunskap inom. Vi är medvetna om att detta begränsar oss inom en större förståelse för ämnet 

och begränsar studiens analys i den omfattningen. Vidare är det också svårt att som författare 

och individ att bibehålla full objektivitet i ett ämne som lätt blir analyserande och även ett ämne 

som mental hälsa där varje individ har en varsin förutfattad mening.  
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3. Litteraturöversikt 
 

Följande kapitel behandlar de teorier som valts ut som grund i forskningsarbetet. Dessa teorier 

är Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori, som delas upp i motivationsfaktorer och hygienfaktorer 

där han anser att det enbart är motivationsfaktorerna som kan leda till den inre motivationen 

samt ett teoretiskt förtydligande över det förhållningssätt som vi valt att förhålla oss utefter 

gällande den mentala hälsan.  

  

3.1 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Herzbergs tvåfaktorsteori grundar sig på Frederick Herzbergs kvalitativa studier där han inom 

olika branscher och positioner undersökte vilka faktorer som låg till grund för att medarbetaren 

skulle känna tillfredsställelse/ otillfredsställelse (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 

Faktorerna fick han fram genom de intervjuer som genomfördes i studien. Herzberg tolkade det 

som respondenterna beskrev och bröt ner det till beskrivande ord som sedan kom till att bli de 

olika faktorerna. Det vitala Herzberg fann ut genom dessa intervjuer var att två signifikanta 

kategorier av faktorer uppdagades: hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Herzberg, Mausner 

och Snyderman, 1993). Vidare undersökte han vilken effekt den upplevda känslan i sin tur hade 

på individens motivation att utföra sitt arbete. Detta förklarar han i ”F-A-E- modellen” (factors-

attitude-effect) (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993).  

3.1.1 F-A-E modellen 

FAE-modellen (modell 1:1) kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för de effekter och attityder 

som uppkommer som ett resultat av Herzbergs tvåfaktorsteori. Faktorerna är kopplade till en 

särskild händelse som ger upphov till en reaktion, antingen en positiv eller negativ sådan, som 

påverkar medarbetarens attityd till arbetet och arbetsplatsen. Effekten visar sedan på hur 
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medarbetarens upplevda attityd till följd av en viss händelse påverkat dennes motivation och 

inställning till arbetet (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993).  

Faktorer 

Bokstav F i F-A-E modellen står för faktorer. Faktorerna är knutna till en objektiv och kritisk 

händelse som antingen kan medföra en positiv eller negativ attityd hos medarbetaren och dessa 

faktorer delar Herzberg upp i hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Hein, 2012).  

Hygienfaktorer 

Hygienfaktorerna är kopplade till de förhållanden som handlar om arbetets utförande och leder 

sällan till någon större motivation. Det är samtidigt dessa hygienfaktorer som är den vanligaste 

orsaken till missnöje i arbetet (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). Herzberg har kommit 

fram till att faktorer som går under hygienfaktorer är; den rådande lönesituationen, 

interpersonella relationerna på arbetsplatsen, hur företagspolitiken- och administrationen ser ut 

och arbetar, de privata faktorerna och hur anställningstryggheten- och arbetsförhållandena ser 

ut. Ett praktiskt exempel på hur en hygienfaktor kan utspela sig och orsaka missnöje är om 

arbetsförhållandena är dåliga med anledning av dålig ventilation, smutsiga lokaler eller att det 

är allt för hög arbetsbelastning. Samtidigt menar Herzberg på att det går att förebygga missnöje 

genom att uppfylla medarbetarnas behov som är kopplade till hygienfaktorerna (Hein, 2012). 

Det är dock viktigt att ha i åtanke att hygienfaktorerna inte är det som ligger till grund för att 

de anställda ska känna den verkliga, inre motivationen och tillfredsställelsen (Herzberg, 

Mausner och Snyderman, 1993). Hygienfaktorerna är viktiga i de fall där arbetsplatsen utgörs 

av en byråkratisk organisationsstruktur med repetitiva och regelstyrda arbetsmoment. I 

byråkratiska organisationer ligger inte skapandet av motivation i fokus utan det handlar snarare 

om att förebygga missnöje på arbetsplatsen (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 

 

Samtliga hygienfaktorer som Hertzberg tar upp är följande: 

Företagspolitik och administration: Under denna kategori menar Herzberg att 

företagspolicies, strukturer och personalpolitik som finns inom organisationen påverkar 

medarbetarna (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993).  

Ledning: Denna faktor handlar om hur den direkta chefen och dennes karaktär påverkar 

medarbetarna. Även dennes kompetens att styra. Ger chefen ut mycket ansvar eller inte? Delar 

chefen ut mer kritik än beröm?  (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 
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Lön: Denna faktor består av alla typer av gåvor och incitament som medarbetarna får ut  

(Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 

Interpersonella relationer: Interpersonella relationer definierar Herzberg som alla de sociala 

utbyten som görs i och med arbetsplatsen. Det kan handla om att en tar en kafferast tillsammans 

med en kollega eller det sociala i arbetsmomentet. Han skiljer även på relationen mellan 

överordnade, underordnade och kamrater (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993).   

Arbetsförhållanden: Här ser Herzberg till den fysiska miljön på arbetsplatsen. Om företagets 

lokaler är rena eller om ventilationen fungerar som den ska (Herzberg, Mausner och 

Snyderman, 1993).  

Utvecklingsmöjligheter: Denna faktor utspelar sig i förändringar i arbetsmiljön vilket gör att 

medarbetaren känner att den utvecklas, i sig själv eller inom företaget. Det kan handla om att 

denne bli befordrad och får annan status eller bara förflyttad till en annan avdelning (Herzberg, 

Mausner och Snyderman, 1993). 

Privata faktorer: Själva privatlivet är inget Herzberg intresserade sig för. Det han dock visade 

intresse för var om medarbetarna på arbetsplatsen blev drabbade av något som påverkade deras 

fritid som sedan gick ut över arbetet (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 

Status: Det har tidigare nämnts att till exempel utvecklingsmöjligheter kan ge upphov till 

status. Vad Herzberg avser med denna faktor är endast kopplat till vilken status en känner i och 

med sitt arbete. Till exempel kan en känna stolthet över att en får köra runt i en företagsbil, eller 

känna sig missnöjd till följd av att en inte får nyttja företagets privilegier (Herzberg, Mausner 

och Snyderman, 1993). 

Anställningstrygghet: Om en medarbetare känner sig trygg med sin anställning, eller om den 

går runt och oroar sig över en eventuell varsling (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 

 

Motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorerna är till skillnad från hygienfaktorerna kopplade till arbetets utförande. Det 

är motivationsfaktorerna som kan få medarbetaren att uppnå den inre motivationen. Vad som 

menas med inre motivation i arbetet är en känsla som kommer inifrån och drivs av en vilja av 

att arbeta (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). Motivationsfaktorerna som Herzberg 

lyckats identifiera är bland annat behovet av att faktiskt presterar något. Även att få bekräftelse 
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är något som vi människor uttrycker ett behov för. För att en medarbetare ska förbli motiverad 

måste själva arbetet vara stimulerande. Herzberg pekade även ut att ett större ansvarsgivande 

och befordran också hade goda effekter på motivationen. Dessa faktorer ser Herzberg som något 

som människan i sin natur strävar efter att uppnå och därmed blir arbetet en motivationsfaktor 

i sig. Om en arbetsgivare ser till att uppfylla motivationsfaktorerna hos sina anställda blir 

hygienfaktorerna inte lika viktiga att upprätthålla (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 

Samtliga motivationsfaktorer Herzberg tar upp är följande; 

Prestation: Här beskriver Herzberg alla positiva och negativa prestationer en utför i och med 

arbetet. Det kan vara att en på ett lyckat sätt kommer upp med en lösning på ett problem, eller 

om en misslyckas med att prestera i enlighet med de uppsatta målen (Herzberg, Mausner och 

Snyderman, 1993). 

Bekräftelse: Denna faktor handlar om den verbala bekräftelsen medarbetaren får av kollegor, 

överordnade eller underordnade och kunder. Begreppet täcker in incitament som beröm och 

kritik som medarbetaren får och exempelvis om denne får acceptans för sina idéer eller inte. 

Trots att lön ses som en egen faktor kan den ses som en indirekt bekräftelse-faktor (Herzberg, 

Mausner och Snyderman, 1993). 

Själva arbetet: Arbetet i sig kan inneha en kreativ, utmanande karaktär eller en monoton och 

upplevas tråkigt. Här täcker Herzberg in positiva och negativa känslor om arbetsuppgifterna i 

sig (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993).  

Ansvar: Här definieras den känslan som uppstår i medarbetaren när denne får ett utökat eller 

förminskat ansvar att utföra sitt arbete under bevakning av någon annan. Här kan ett missnöje 

uppstå om medarbetaren känner att den inte får det ansvaret den känner att den kan hantera 

(Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 

Befordran: Denna faktor handlar om känslan som uppstår till följd av att en blir befordrad eller 

nedgraderad från en tidigare position (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 

 

Attityder 
Bokstav A i F-A-E modellen står för attityder. Attityder är kopplat till arbetstillfredsställelse 

hos medarbetaren. Det syftar till att beskriva de subjektiva upplevelser som i sin tur påverkar 

trivseln på arbetsplatsen. De subjektiva upplevelserna och erfarenheterna uppkommer från de 
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olika faktorerna som presenterades ovan (Hein, 2012). Således spelar också medarbetarens egna 

förväntningar och attityder gentemot vad personen i fråga vill få ut av sin arbetsplats en 

betydande roll. Av den anledningen finns det många beteendevetare som väljer att studera hur 

beteendet hos en individ påverkar arbetsmiljön i sig. Genom att studera dessa beteendemönster 

så har det i teorin resulterat i att det krävs studier av det psykologiska hos en individ. För att 

kunna dra slutsatser gällande de subjektiva tankarna och mönstren resulterade det i att 

Hawthorne-studierna uppstod. På så vis uppmärksammas även vikten i att studera relationen 

mellan medarbetare och chef. Dock har dessa studier enbart begränsats till studier av sociala 

grupper. Attityder kan också kopplas till det demografiska där attityderna starkt kan skilja sig 

beroende på den demografiska platsen (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 

  

Effekter 

Bokstav E i F-A-E modellen står för effekter. Effekterna är de konsekvenser som faktorerna 

har på medarbetarens beteende till följd av förändringar i medarbetarnas attityder. Effekten 

uppstår av medarbetarens subjektiva upplevda attityd som härrör från hur individen reagerar på 

de faktorer som denne utsätts för. Effekten kan beskrivas som den påverkan som faktorerna 

senare har på arbetstagarens motivation i sitt arbete. Effekten kan ses inom flera områden och 

kan inta en både positiv och en negativ karaktär. Dessa områden där effekten kan ses omfattar 

medarbetarens arbetsprestationer, hälsa, interpersonella relationer och attityd till arbetet. 

Effekten kan även ses på personalomsättningen (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). En 

positiv effekt på prestationerna kan upptäckas om medarbetaren uppfattar att dennes utfall av 

sina arbetsprestationer förbättrat kvaliteten, både på slutprodukten och i arbetet överlag, till 

följd av att medarbetaren korresponderar positivt på faktorerna. I dess negativa skepnad kan 

effekten av uteblivna faktorer påverka medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa till det sämre. 

Är en till exempel missnöjd med hur ledningen styr eller känner sig utanför arbetsgemenskapen 

kan detta orsaka ångest och nervositet över att gå till arbetet. I längden skulle detta kunna vara 

en orsak till att psykisk ohälsa uppstår och i slutändan resultera i en sjukskrivning. Samtidigt 

kan effekten av ett förebyggande arbete lätta på en rådande stress bland medarbetarna och då 

främja den psykiska hälsan på arbetsplatsen (Hein, 2012). 
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3.2 Mental hälsa 
Det är inte alltför ovanligt att “mental hälsa” och “psykisk hälsa” används som synonymer till 

varandra. Det finns dock en skillnad i begreppens innebörder och denna skillnad är något som 

vi tar hänsyn till då vi använder oss av dessa begrepp. “Mental hälsa” beskriver ett neutralt 

välmående (Psykologiguiden, 2018). Begreppet mental hälsa syftar med andra ord varken på 

psykisk ohälsa eller psykisk hälsa, utan förhåller sig intetsägande. Det finns en medvetenhet 

om att dessa gränsdragningar är svåra att dra då det är individers subjektiva upplevelser som 

mäts, vilket kan variera kraftigt beroende på bland annat sociokulturell bakgrund och demografi 

(Keyes, Ryff och Shmotkin, 2002).  

3.2.1 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är inte helt lätt att definiera. Uppdrag psykisk hälsa (2018) ser det som ett 

begrepp för all psykisk illamående, för de som själva känner att de lever med psykisk ohälsa i 

form av ångest och nedstämdhet, till allvarliga tillstånd som schizofreni och bipolär sjukdom 

(Uppdrag psykisk hälsa, 2018). Ohälsa kan också uppstå om en individ, som i grunden anses 

vara frisk, utsätts för en påfrestande situation och detta kan exempelvis vara på arbetsplatsen 

(Ingelsson, Sgroi, 2018). Således är psykisk ohälsa väldigt flytande i sin definition. Vidare 

menar Ingelsson Sgroi (2018) att psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan vara svårdefinierad med 

anledning av att det kan vara arbetets påfrestningar som leder till ohälsan men att individen i 

sig inte nödvändigtvis lider av någon ohälsa i grunden. Hon menar på att det ofta också kan 

vara en kombination av ökad arbetspåfrestning och psykisk ohälsa hos individen (Ingelsson, 

Sgroi, 2018). Psykisk ohälsa kan vara kostsamt, både för organisationen i sig men också 

individens privata ekonomi samt i form av stigmatisering av begreppet (Gabriel och 

Liimatainen, 2000). Med hänsyn till de normer som kan finnas på arbetsplatsen sker det ofta att 

de som lider eller innehar en diagnos av psykisk ohälsa ofta blir missförstådda, då omgivningen 

nedvärderar deras yrkeserfarenhet samt kapacitet till att kunna genomföra sitt arbete (Gabriel 

och Liimatainen, 2000).  

3.2.2. Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa beskriver det tillståndet som en befinner sig i då en är fri från ångest, stress, oro 

och andra symptom som är typiska för psykisk ohälsa (Keyes, Ryff, Shmotkin, 2002). Som ett 

exempel finns det människor som lider av depression eller fobier men som ändå fungerar i sitt 
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privatliv och yrkesliv, med några former av anpassningar. En är även i ett stadium där en mår 

bra i sin tillvaro med jobb och har kapaciteten att ha goda vänskapliga relationer, upplever 

kärlek och har ett berikande privatliv som en känner njutning till (Keyes, Ryff, Shmotkin, 

2002). Inom den positiva psykologin undersöks bland annat vad som ligger till grund för den 

personliga psykiska hälsan och vad som gör att vi känner oss tillfreds med oss själva, varandra 

och med tillvaron.  

Den amerikanska forskaren Corey L. M. Keyes (2005)  har tagit fram tretton symtom på psykisk 

hälsa och dessa är; 

1. Positiv affekt - gott humör, full av liv och lugn. 

2. Uppleva lycka och nöjdhet - att känna sig nöjd och tillfreds med livet. 

3. Självacceptans - att ha en positiv självbild och acceptera olika aspekter av 

självet. 

4. Social acceptans - att ha en positiv bild av andra människor samt att acceptera 

olikheter och människors komplexitet. 

5. Personlighetsutveckling - att visa insikt i sin potential, utveckling och öppenhet 

inför olika utmaningar. 

6. Social aktualisation - anser att människor och samhället kan utvecklas positivt 

och växa. 

7. Mening med livet - att ha målsättningar som ger livet en mening. 

8. Social kontribution - anser sig ha något att tillföra samhället och att vad en gör 

är av värde för andra. 

9. Behärskning av omgivningen - att klara av att behärska komplicerade miljöer 

och kunna välja miljö som passar ens behov. 

10.  Social koherens - intresserad av samhället eller omgivningen och anser att 

samhället är meningsfullt och begripligt. 

11.  Autonomi - att vara självgående med av samhället accepterade eller 

konventionella uppfattningar och kan stå emot oönskat grupptryck. 

12.  Goda mellanmänskliga relationer - att ha varma, tillitsfulla, tillfredsställande 

relationer och att ha förmåga till intimitet och empati. 

13.  Social integration - att ha en känsla av att vara en del av samhället och att 

samhället är ett stöd. (Keyes, 2005).  
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Corey L. M. Keyes (2005) har ringat in sex olika behov som vi människor strävar efter och mår 

bra av att uppfylla. Dessa behov visar på att folk tenderar att tycka om sig själva även fast de 

vet om sina begränsningar (självacceptans). De tenderar även att söka efter att utveckla och 

underhålla nära och trygga interpersonella relationer (positiva relationer) dels för att kunna 

forma sin omvärld och för att kunna tillgodose sina egna behov och önskningar (behärskning 

av omgivningen). För att upprätthålla en individualitet inom en större social kontext tenderar 

folk även att söka ett mått av självbestämmande (autonomi). En viktig strävan är att finna en 

mening i de ansträngningar och utmaningar som en ställs inför (mening med livet). Den sista 

är att en vill nyttja sin kapacitet och talang på bästa möjliga sätt (personlig utveckling) (Keyes, 

Ryff, shmotkin, 2002). Keyes genomförde även tillsammans med Ryff (1995) en studie kring 

just dessa sex behov på personer i åldrarna 25 - 74 år. De kunde då se att dessa behov pendlade 

beroende på ålder. Till exempel var de yngre mer drivna av faktorer som “personlig utveckling” 

och en strävan efter mening med livet. Ju längre upp i åldrarna en kom dalade drivkraften efter 

att släcka just dessa behov. Däremot visade det sig att ju äldre man var, desto större var istället 

drivkraften att ha kontroll på sin omgivning (behärskning av omgivning) och att en värdesatte 

sitt självbestämmande. Ingen större åldersskillnad kunde ses på självacceptans och de 

interpersonella relationerna varierade för mycket i data och kunde därav inte ge någon exakt 

siffra (Keyes och Ryff, 1995). Även att optimism och en hoppfull förväntan på framtiden är en 

betydande byggsten i den psykiska hälsan (Seligman och Csikszentmihalyi, 2000).    
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4. Kategorisering av faktorer 

 

I följande kapitel återges intervjuerna i en sammanfattning av respondenternas svar genom en 

kategorisering av återkommande kärnbegrepp som blir respondenternas utvalda faktorer. Två 

av respondenterna arbetar som business partners och en som HR-manager. De faktorer som 

respondenterna framhäver som främjande för medarbetarnas psykiska hälsa är bland annat 

hållbart ledarskap, bekräftelse och delaktighet.

 

4.1 Sammanfattning och kategorisering av intervjuerna 

Respondenterna är överens om att det finns ett tydligt samband mellan motivationsarbete och 

medarbetarnas mentala hälsa och de har själva märkt att sjukskrivningar som orsakas av psykisk 

ohälsa har ökat de senaste åren. En av respondenterna påpekar att i hela nio av tio fall av 

sjukfrånvaron på deras arbetsplats beror på psykisk ohälsa.  

På deras respektive företag arbetar de för att både förebygga den psykiska ohälsan och för att 

främja den psykiska hälsan, men att det ibland blir att de förhåller sig till psykisk ohälsa i större 

utsträckning än vad en talar om psykisk hälsa.  En av respondenterna säger att det finns flera 

enkla lösningar på att lägga mer fokus vid främjandet istället för förebyggandet och ett exempel 

på detta är att mäta frisknärvaro istället för sjukfrånvaro. 

 
Faktorer som kopplas till motivation - ledning, arbetsglädje och delaktighet  

Det första respondenterna tänker på när de gäller att skapa motivation på arbetsplatsen är 

ledarskap, delaktighet och arbetsglädje. Ledarskap är en av de faktorerna som respondenterna 

är enade om är en direkt främjande faktor för medarbetarnas psykiska hälsa. De säger att högsta 

ledningens sätt att leda verksamheten har en förebyggande effekt och besitter även makten att 

kunna främja den psykiska hälsan. De är även enade om att det är viktigt att tala med cheferna 

om vad ett hållbart ledarskap är, varför en ska tala om det och hur en i praktiken genomför det. 

Att ha ett hållbart ledarskap är viktigt för arbetsplatsen för det är viktigt för medarbetare att bli 

sedda och betrodda. De säger att ledarskapet har en stor påverkan på medarbetarnas mentala 

hälsa och menar på att det är viktigt att ha en ledare som gör sitt arbete korrekt. Att ha en ledning 
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som arbetar hållbart genom att uppmärksamma tidiga signaler på psykisk ohälsa för att tidigt 

kunna sätta in resurser är viktigt. På det viset kan psykisk ohälsa förebyggas. En av 

respondenterna tycker att tydlighet är en av ledningens viktigaste uppgift, och med detta menas 

att se till att hela tiden vara tydlig och öppen med var i processen medarbetarna och företaget 

befinner sig. Att leva i ovisshet där en får reda på A men aldrig B kan vara förödande. Ledarna 

är även ansvariga för att skapa arbetsglädje hos sina medarbetare på arbetsplatsen och denna 

arbetsglädje uppkommer genom att utföra ett aktivt arbete genom att hålla konsekventa 

klassiska utvecklingssamtal. Detta för att peka på att alla individer är olika och därav ter sig 

arbetsglädjen på olika sätt genom att sätta sig ner och gå igenom vad som den enskilde individen 

uppskattar. Även delaktighet är en av de faktorerna som respondenterna är enade om är en 

faktor som är direkt främjande och med delaktighet menar de att det är viktigt att känna att en 

spelar roll, att en syns och blir hörd. Här är det viktigt att ledarna definierar hur och varför 

medarbetarna är jätteviktiga.  En av respondenterna berättar om applikationen Workplace som 

är en facebook-liknande applikation som riktar sig till arbetsplatser med tanken att skapa 

delaktighet bland medarbetarna och att hela organisationen ska börja kommunicera mer med 

varandra, istället för att gå via de traditionella kommunikativa vägarna till cheferna som 

vanligtvis sitter inne på all information.  
 

Vikten av att bli sedd, hörd och utbildad 

De är alla överens om att bekräftelse har en direkt främjande påverkan på den psykiska hälsan. 

Feedback är en återkommande nyckel i bekräftelsen som spelar sin roll då det är viktigt att bli 

sedd och uppmärksammad av chefer och medarbetare. Att bli uppmärksammad för sitt arbete 

och att få konstruktiv feedback påstår en av respondenterna vara grunden för att medarbetarna 

ska förebygga psykisk ohälsa samt främja psykisk hälsa. 

De är även eniga om att det är viktigt med utbildning och att det just nu är mycket fokus på att 

utbilda cheferna för att bli bättre på att se tydliga och tidiga signaler på psykisk ohälsa. De 

förklarar att de arbetar mycket med att utbilda chefer i form av olika ledarskapsutbildningar 

med fokus på vad det är som fungerar bra och vad det är som bör stärkas. Chefer, skyddsombud 

och team leaders får gå utbildningar och prata om enkla verktyg för att hantera psykisk ohälsa. 

Att uppmärksamma det tidigt, att agera och ha samtal är de viktigaste verktygen. För att 

förebygga och öka medvetenheten kring den psykiska ohälsan arbetar de även mycket med 

stressföreläsningar och coaching, som även det ses som utbildning. 
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Befordran och ansvar kräver eget initiativ   

Vissa medarbetare går igång på att bli befordrade och få mer ansvar och känner att det är ett 

sätt att få bekräftelse, medan för andra räcker det med att utvecklas. En respondent menar på 

att befordran ska komma på eget initiativ och att om en uppmanar folk att söka eller frågar runt 

om intresse finns risken att någon som ger svaret ja egentligen inte känner sig redo för det. Om 

en medarbetare svarar nej på frågan att bli befordrad skickar även det vissa signaler och 

personen i fråga kanske vill växa inom företaget men samtidigt känner att tiden inte är inne just 

nu. Här är det viktigt att vara lyhörd och medveten om vad en utsätter medarbetarna för att 

undvika press och stress genom att ha medarbetarsamtal för att stämma av med medarbetarna 

kring just deras livssituation. Ansvar är positivt om det är kopplat till befogenheter och 

proportionalitet. Ansvar är jätteroligt att ha om en vet vad en ska göra med det. En kan heller 

inte tro att alla motiveras av samma saker. Det viktigaste som chef är att ta reda sina egna 

medarbetares motivationsfaktorer och gör en det som chef då har en redan där visat att hen ser 

medarbetaren och bryr sig om medarbetaren. 

 

Arbetsmiljö och relationer  

Att jobba med arbetsmiljö och företagskultur kan vara en avgörande faktor för den mentala 

hälsan hos medarbetarna då den rådande företagskulturen är något som respondenterna är 

överens om kan vara en direkt främjande faktor. Därför är det viktigt att skapa rätt 

gruppdynamik och detta kan bland annat göras genom att hitta på aktiviteter med 

medarbetarna som jobbar i samma team. De är eniga om att det idag inte råder någon direkt 

tabu över att tala om den mentala hälsan på arbetsplatsen. De säger även att det är fler och fler 

som är öppna kring psykisk ohälsa och att det är fler som vågar be om hjälp. Det berättar att 

det idag finns medarbetare som har gått igenom sjukskrivningar som gärna finns där för att 

dela med sig av sina erfarenheter och chefer som har berättar om situationer som de har varit 

med om, vilket de ser som ett tecken i rätt riktning. Dock finns det fortfarande en del 

problematik kvar. En respondent tycker att det är viktigt att tänka på cheferna som enligt 

interna undersökningar visar att sju av tio någon gång har haft stressrelaterade besvär. Det är 

svårt som chef att ta hand om andra när en har det jobbigt själv. Därför är det av stor vikt att 

även cheferna kan erkänna för sig själva och för sina anställda när de befinner sig i ett bollhav 

av arbetsuppgifter och behöver hjälp. Om cheferna erkänner för sig själva och öppnar upp sig 

för medarbetarna så blir de ett föredöme för medarbetarna och sänder ut signaler om att det är 
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okej att säga till när det blir för mycket. De berättar även att det är många medarbetare som 

tycker att kollegorna är det som är det viktigaste på jobbet och om kollegorna är det viktigaste 

för medarbetarna så är det självklart viktigt att jobba med att teamarbete funkar och att 

avdelningarna har det bra tillsammans. En av respondenterna berättar att hen själv har upplevt 

att interpersonella relationer kan ha en direkt påverkan på den mentala hälsan. När det finns 

samarbetsproblem och konflikter på arbetsplatsen bidrar det med en stressad arbetsmiljö 

vilket leder till försämrad mental hälsa. Med andra ord mår medarbetarna bättre av att ha goda 

och stabila relationer sinsemellan.  

 

Lön i relation till ansvar hygienfaktor 

Två av respondenterna tror inte att lönen påverkar den mentala hälsan särskilt mycket. De 

menar på att så länge en känner att lönen är relaterad till det ansvar en har och det jobb som 

görs så fungerar det som en hygienfaktor, som förebyggande effekt och inte främjande effekt. 

Den tredje respondenten menar på att lönen kan ha en indirekt påverkan på motivationen då 

den kan ses som en form av bekräftelse eller feedback på ett bra arbete men då blir faktorn i 

slutändan bekräftelse. 

 

Privatlivet påverkar den mentala hälsan och den mentala hälsan påverkar 

prestationen  

De är alla helt övertygade om att den mentala hälsan och medarbetarnas prestation på 

arbetsplatsen har ett samband. De förklarar att en medarbetare som lever med psykisk ohälsa 

inte presterar lika bra på arbetsplatsen. De påpekar även att det är viktigt att komma ihåg att 

det varierar mycket beroende på individen och att privatlivet i kombination med arbetet spelar 

en roll här. Ju mer självinsikt en har, desto enklare har en även att förhålla sig till hur en 

hanterar situationer på arbetsplatsen. Respondenterna säger att den mentala hälsan hos 

medarbetarna inte enbart är kopplat till arbetet i sig utan är en samhällsfråga och att vi blir 

påverkade av det så kallade “skärmlivet”. En av respondenterna ritade upp tre stycken åttor på 

ett papper för att symbolisera de tjugofyra timmarna på dygnet som är meningen att dela upp i 

sömn, arbete och privatliv. Dessvärre är det inte så många som klarar av att dela upp dessa. 

Idag är det vanligt att kolla jobbmailen och tänka på jobbet efter arbetstid, detta är inget som 

arbetsgivaren betalar för eller ber om. För att skapa en balans mellan privatliv och jobb är det 

viktigt att prioritera livet och skapa en produktivitet som även funkar i det långa hållbara 



 

 26 

loppet. Här är det återigen viktigt med tydlighet där medarbetaren får förklarat för sig att det 

är åtta produktiva timmar om dagen som de betalar för och inte arton halvt produktiva 

timmar. Respondenterna lyfter även att privatlivet i sig påverkar hur pass bra medarbetarna 

kan hantera stressiga och svårhanterbara situationer på arbetsplatsen. En medarbetare som har 

det bra hemma och som får ihop kombinationen av privatliv och arbetsliv har lättare för att 

hantera bland annat stress på jobbet.  

4.2 Kategorisering av faktorer 
Faktorer som har visat sig ha stor påverkan för främjandet av individens psykiska hälsa på 

arbetsplatsen enligt denna studie är följande; hållbart ledarskap, bekräftelse, delaktighet, god 

kommunikation, utbildning, interpersonella relationer och företagskultur. 

 
 

Förklaring av faktorerna i modellen 2:1 som anses direkt främjande 
Hållbart ledarskap: Vikten av att ha en ledare som gör ett korrekt arbete. 

Bekräftelse: Att synas och att bli hörd. Få bekräftelse på att arbetet som görs är korrekt och att 

en uppskattas av sina ledare och medarbetare.  

Delaktighet: Att vara delaktig och ha koll på beslut som rör organisationen, att känna att en 

spelar roll i den stora helheten och att få förklarat för sig av ledarna på vilket sätt denna skillnad 

utspelar sig. 

God kommunikation: Tydlig kommunikation med korta led mellan medarbetare och ledare.  
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Utbildning: Att ha konsekventa utbildningar för ledarna angående hållbart ledarskap och att 

utbilda såväl ledare som medarbetare kring mental hälsa för att uppmärksamma tidiga signaler 

hos sig själv och andra. 

Interpersonella relationer: Att eftersträva bra sammanhållning och teamwork. 

Företagskultur: Att trivas och passa in i företagskulturen. 

 

Förklaring av faktorerna i modellen 2:1 som inte anses direkt främjande 
Befordran: Byta från en lägre tjänst till en högre. 

Ansvar: Få mer ansvar. 

Lön: Löneanspråk och belöningar. 

Privatliv: Påverkan från privatlivet. 

Prestation: Medarbetarnas förmåga att prestera på arbetsplatsen. 
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5. Diskussion av kategorisering  

 
I följande kapitel ställs de teoretiska utgångspunkterna i relation till de framtagna resultatet 

för att se hur pass väl de svarar mot tidigare forskning för att se vad det finns för kopplingar, i 

form av olikheter samt likheter, mellan dessa.  

 

5.1 Respondenterna VS Herzberg 

 

Ovan ser vi Herzbergs tvåfaktormodell till höger samt vår framtagna tolkande modell av 

respondenternas svar till vänster. Nedan diskuteras likheter och olikheter av Herzberg och 

respondenternas syn på främjandet av medarbetarnas psykiska hälsa på arbetsplatsen. 

5.1.1 Likheter och olikheter 

En faktor som Herzberg och respondenterna är enade om att kunna främja medarbetarnas 

psykiska hälsa och skapa en inre motivation är bekräftelse. 

Två faktorer som Herzberg och respondenterna är enade om att inte vara direkt främjande för 

den psykiska hälsan och motivationen är lön och privatliv. 

Genom att jämföra dessa modeller är det tydligt att det finns fler olikheter än likheter. 

Respondenterna lägger till skillnad från Herzberg en stor vikt vid ett hållbart ledarskap och 

menar på att ledarna har stark koppling till många av dessa faktorer. Det är ledarnas ansvar att 

se till att medarbetarna blir bekräftade, att de får känna sig delaktiga, att de har tydlig 

kommunikation och att utbildningar sker. Ledarna har med andra ord ett stor ansvar för att 
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främja medarbetarnas psykiska hälsa. En annan olikhet är att Herzberg ser prestation, befordran 

och ansvar som motivationsfaktorer som leder till främjande och välmående medan modellen 

som skapats efter tolkningen av respondenterna har dessa under faktorer som inte är direkt 

främjande. Detta är på grund av att respondenterna anser att dessa faktorer är till högsta grad 

individuella. Om en medarbetare får en befordran eller mer ansvar trots att hen inte har ork, tid 

eller viljan är det stor chans att det bli motsatt effekt och leder till stress och psykisk ohälsa. 

Prestation tolkar vi utifrån respondenterna vara något som hör till psykisk hälsa, alltså att 

psykisk hälsa leder till högre prestation i större utsträckning än vad hög prestation leder till 

psykisk hälsa. 

5.2 Diskussion av faktorer 
Hållbart ledarskap    

Samtliga respondenter lyfter fram ledarskapet som en viktig faktor till att främja den psykiska 

hälsan och majoriteten nämner även ledarskap som det första som dyker upp när de tänker på 

att skapa motivation på arbetsplatsen. Herzberg placerar dock ledningens betydelse under 

kategorin hygienfaktorer och menar på att ledarskap enbart kan förebygga psykisk ohälsa och 

inte i sig motivera de anställda (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). Det framkommer 

att chefens beteende blir till en standard som medarbetarna vill eftersträva. Vidare menar 

respondenterna på att om cheferna vågar visa att de också mår dåligt så leder detta till att tabun 

försvinner och en öppenhet kring ämnet uppkommer. Det anses även viktigt att hålla 

kontinuerliga samtal med medarbetarna för att på så sätt ge medarbetarna en chans att kunna 

ventilera eventuella svårigheter. Det hjälper även företaget att kunna ta itu med eventuella 

problem på arbetsplatsen (Lindmark och Önnevik, 2011). Något även samtliga respondenter 

lyfter som en viktig och positiv åtgärd. Attityden som ledarskapet kan skapa hos medarbetarna 

anses härmed vara en viktigare faktor för respondenterna än vad Herzberg anser. Av tolkning 

från respondenterna kan ledarskapet därför ge en märkbar effekt på medarbetarnas 

arbetsinsatser och något som kan påverka det psykiska måendet, i och med hur ledarskapet 

utförs.  

 

En av respondenterna berättar om att en intern undersökning visade på att sju av tio chefer 

någon gång känt av stress eller annan form av psykisk ohälsa. Vidare talas det om vilken viktig 

roll ledarskapet har i verksamheten och på medarbetarna och deras beteenden. Om en chef 

under en period själv inte upplever att den uppfyller kriterierna för psykisk hälsa, som Corey 
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L. M. Keyes har kommit fram till, kan det då även tänkas vara svårt för denne att prestera sitt 

bästa. Detta skulle i sin tur potentiellt kunna leda till konsekvenser som går ut över 

verksamheten. Känner till exempel en chef att den inte får någon bekräftelse från sina 

medarbetare, eller känner att det bildats ett “vi och de” mellan chef och medarbetare skulle det 

kunna påverka hur denne ser på sig själv och hur denne upplever sin omgivning. Att känna 

självacceptans och att en behärskar sin omgivning är två kriterier som enligt ovan nämnda 

vetenskapsmän menar på kan frambringa psykisk hälsa om de uppfylls (Keyes, Ryff, Shmotkin, 

2002). En av respondenterna talade om att det inte alltid är lätt att vara chef om den själv lider 

av psykisk ohälsa. Samma respondent talar vidare om att det därför är viktigt att öppna upp och 

prata om stress och psykisk ohälsa. På så sätt kan alla lära sig att “sänka garden” och erkänna 

att en har väldigt många bollar i luften och behöver hjälp.   

 

Bekräftelse och feedback  

Respondenter menar på att bekräftelse är något som utgörs som ett behov hos alla medarbetare 

och som kan främja den psykiska hälsan, men att det mer eller mindre behöver vara 

individanpassat, då allas behov ser olika ut. Herzberg beskriver bekräftelse som en del av 

motivationsfaktorerna, där bekräftelse utgörs av ett behov som anses finnas hos varje individ. 

Herzberg talar också om att det inte nödvändigtvis handlar om positiv bekräftelse som individen 

är i behov av utan att kritik kan ge samma effekt (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). 

Han lyfter även innebörden av att se till att varje individ blir sedd och hörd och att detta i sin 

tur också blir en form av bekräftelse. Vidare menar Herzberg att bekräftelse blir en del av de 

faktorer som leder till att arbetet är stimulerande för individen (Herzberg, Mausner och 

Snyderman, 1993). 

  

Respondenterna lyfte även upp vikten av medarbetarsamtal och att det är viktigt att tala om och 

ständigt påminna sina medarbetare om vad som förväntas av dem samt om vad som görs rätt 

och fel för att skapa tydlighet och delaktighet för att främja den psykiska hälsan. Forskare menar 

även på att personer med en god psykisk hälsa upplever att de är nöjda med sin självbild (Keyes, 

Ryff och Shmotkin, 2002). Genom positiv bekräftelse skulle därför attityden, och därmed även 

effekten, kunna tänkas föra med sig goda konsekvenser på en medarbetares självbild då 

bekräftelsen samtidigt skulle kunna förstärka dennes tro på sig själv. Detta skulle i sin tur kunna 

föra med sig en ökad arbetsglädje vilket då även skulle kunna ha en effekt på medarbetarens 

arbetsprestationer. motivation till arbetet och då eventuellt även arbetsprestationerna. Att på 
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detta sätt väcka den inre drivkraft som gör att en medarbetare känner en genuin glädje till sitt 

arbete är inte mindre än, vad Herzberg skulle kalla, verklig motivation (Herzberg, Mausner och 

Snyderman, 1993). 

 

Delaktighet  

En av de faktorer som tas upp av respondenterna för att främja den psykiska hälsan hos 

medarbetarna är delaktighet. Herzberg hävdar att om medarbetaren inte känner sig som en del 

av gemenskapen på arbetsplatsen så leder detta vidare till känslor som nervositet och ångest 

och därmed kan det också leda till ohälsa (Hein, 2012). En av respondenterna befinner sig på 

en organisation som använder sig utav en ny applikation utformad av facebook som ska 

uppmuntra till delaktighet samt kommunikation. Något samtliga respondenter påpekar är vikten 

av att vara delaktig och som medarbetare känna att en spelar roll inom företaget. Det är en viktig 

komponent för att vi ska må bra på arbetsplatsen, det främjar även arbetet med att skapa goda 

team. Här kan det ses som att respondenterna tycker likvärdigt med Herzberg i frågan. 

 

God kommunikation 

I intervjuerna framkommer det även att en god och tydlig kommunikation är vital för 

arbetsmiljön. En av respondenterna berättar att de har startat ett internt community för att skapa 

en mer transparent kommunikationskedja. Tanken är att alla medarbetare inom organisationen 

enklare ska kunna utbyta idéer och information med varandra, oavsett titel inom företaget. På 

så sätt kan alla få densamma information utan att behöva gå via chefen för att få information. 

Det framkom även att tydlighet i kommunikationen är av stor vikt för att medarbetarna ska 

kunna prestera så bra som möjligt. Detta är även något som Corey L. M. Keyes tar upp (2005) 

då han talar om människans behov av att kunna behärska sin omgivning och inneha kontroll.  

 

En kan, utifrån Herzbergs teori, tolka detta som att hur klart och tydligt kommunikationen 

förmedlas kan ha en påverkan på medarbetarnas attityd till arbetet, och därmed också på deras 

effekt. Herzberg lyfter upp vikten av att både tydlighet och kommunikation är en viktig 

bidragande del till att medarbetarna ska må bra, även om han anser att det i vissa fall är viktigare 

inom vissa områden än andra (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). En av respondenterna 

uttrycker att tydlighet är viktigt i både stora och små situationer och menar på att det kan vara 

förödande för personer att enbart få reda på A men inte på B.  
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Utbildning 

På samtliga av respondenternas organisationer arbetas det aktivt med att utbilda cheferna i allt 

från hur ett hållbart ledarskap ser ut, till hur en upptäcker symtom på stress och vad det är för 

något. På en av arbetsplatserna arbetar de med arbetsmiljödelegering, vilket innebär att om en 

chef upptäcker symtom på psykisk ohälsa bland personalen är den skyldig att upprätta en 

handlingsplan utefter detta. De kunde även se att detta arbete med att utbilda cheferna hade en 

effekt på den psykiska hälsan, vilket på ett sätt kan motsätta sig Herzbergs tes om att det enbart 

kan motverka ohälsan och inte stärka den psykiska hälsan (Herzberg, Mausner och Snyderman, 

1993). Attityden som kommer av att chefer och medarbetare utbildas i stressfrågor och hur en 

upptäcker psykisk ohälsa kan därför bli av det slaget att det främjar den psykiska hälsan, då det 

väcks en större medvetenhet kring dessa frågor och därmed även en större öppenhet.  

 

Interpersonella relationer 

Respondenterna ser de interpersonella relationerna som en viktig faktor för att arbetsmiljön ska 

vara så hälsosam som möjligt. De menar på att dessa relationer kan ha en direkt påverkan på 

den mentala hälsan. Herzberg kategoriserar interpersonella relationer som en hygienfaktor och 

menar på att den utspelar sig i relationen med andra människor på arbetsplatsen och hur dessa 

möten påverkar personen i fråga (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). Om arbetsplatsen 

är kantad med konflikter kan det vara en orsak till att en mår dåligt. Alla sociala utbyten som 

sker på arbetsplatsen, både de positiva och negativa räknas in under denna kategori (Hein, 

2012). Herzberg drar slutsatsen att de interpersonella relationerna visst har en påverkan på den 

mentala hälsan, men inte till någon ofantlig grad att den skapar motivation (Herzberg, Mausner 

och Snyderman, 1993). Respondenterna däremot lägger större vikt vid hur de interpersonella 

relationerna kan påverka medarbetarnas attityd på arbetsplatsen. De menade, som nämnt, att 

det sociala kan ha en direkt effekt på personalen. Även Keyes, Ryff och Smothkin (2002) pekar 

på att interpersonella relationer är vitalt för människans psykiska hälsa, gammal som ung.  

 

Företagskultur  

Respondenterna lyfter betydelsen av att jobba med goda värderingar och effekten av en god 

företagskultur på arbetsplatsen och pratar om att avsaknaden av goda värderingar och en sund 

företagskultur kan skapa en arbetsmiljö där stress och psykisk ohälsa kan gro. Samtliga 

respondenter var eniga om att vilka värderingar en sänder ut har en stor påverkan på 
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arbetsmiljön och medarbetarnas psykiska hälsa. Gabriel och Liimatainen (2000) menar på att 

de normer som finns på arbetsplatsen kan ge upphov till att personer som lider av psykisk ohälsa 

ofta nedvärderas, då det kommer till vad de kan prestera. Till följd av det blir de ofta 

missförstådda. Hur kulturen kommer till uttryck speglar de anställdas beteenden, som i sin tur 

bestämmer hur vi mår, menar en av respondenterna (Gabriel och Liimatainen, 2000).  

 

“Företagspolitik och administration” som Herzberg benämner faktorn ses enligt honom som en 

hygienfaktor och handlar om vilken effekt företagets policies, politik och strukturer har på 

medarbetarna och deras välbefinnande. Till exempel kan strukturerna på ett företag ge upphov 

till ett större självbestämmande som gör att medarbetarna kan genomföra arbetet på ett mer 

tillfredsställande sätt (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993).  

 

Respondenterna talar även om att de försöker anställa nya medarbetare som de tror kan trivas i 

den rådande kulturen och som delar samma värderingar och attityder. Om det blir en bra 

matchning mellan den nya medarbetaren och företagskulturen blir det enklare att anpassa sig 

till de normer som råder. Keyes, Ryff och Shmotkin (2002) säger att människan i grunden mår 

bra utav att kunna organisera sig i den rådande omgivningen. Utifrån detta kan en då föreställa 

sig att personer som matchar bra med en företagskultur har bättre förutsättningar, både i att 

finna mening med arbetet i sig och även för att naturligt kunna anpassa sig bland företagets 

normer. Förutsättningarna för att medarbetaren då även trivs och mår bra på arbetsplatsen kan 

då också tänkas öka. 

 

Lön  

Alla respondenterna tycker gemensamt att lönerna inte har en direkt främjande effekt för 

motivation eller psykisk hälsa hos medarbetaren. Detta motsätter sig dock Herzbergs som 

menar på att lön definitivt blir en morot för att medarbetarna ska utföra ett bra arbete men som 

även kan leda till en känsla av bekräftelse (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). En av 

respondenterna kan dock hålla med om det Herzberg också menar på kring att det finns en 

indirekt motivation i att få bekräftelse då en utför en uppskattad arbetsinsats.  
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Ansvar och befordran  

Respondenterna tycks vara eniga om att ansvar och befordran inte nödvändigtvis är faktorer 

som leder till främjandet av den psykiska hälsan. Dessa faktorer ter sig olika beroende på 

situation och individ och är något som är väldigt individuellt och handlar om proportionalitet 

och befogenheter. En del drivs av bekräftelsen som kommer av befordran och ansvar medan 

andra kan vara kvar i samma roll i 20 år så länge hen utvecklas kunskapsmässigt. De menar på 

att det är viktigt att kunna läsa av varje individ för att undvika onödigt stresspåslag. Det som 

spelar roll är vad medarbetaren själv känner driver en i arbetet. Keyes, Ryff och Schmotkin 

(2002) ringar in behov som personlig utveckling och att finna en mening i de ansträngningar 

och utmaningar som en ställs inför som viktiga delar för att uppnå psykisk hälsa. Här kan en 

tänka sig att oberoende av om en person blir befordrad eller om denne ser arbetet i sig som nog 

tillfredsställande, kan personen fortfarande uppnå samma nivå av tillfredsställelse över den 

personligt upplevda utveckling som tillvaron inbringar just denna individ.   

 

Prestation  

Herzberg ser behovet av att prestera som en motivationsfaktor som kan främja den psykiska 

hälsan (Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993). Respondenterna håller med om att 

prestation har ett samband med medarbetarnas mående men deras syn på sambandet tycks skilja 

sig från Herzbergs. Respondenterna ser sambandet utifrån det mentala tillståndet och inte 

tvärtom. De menar på att prestationsförmågan hos medarbetarna har klara samband med hur 

dennes mentala hälsotillstånd är och inte tvärtom. Med andra ord påverkar den mentala hälsan 

prestationen mer än vad prestationen påverkar den mentala hälsan. Keyes, Ryff och Shmotkin 

(2002) ser precis som Herzberg behovet av att prestera som ett grundbehov som vi människor 

aktivt försöker uppfylla samtidigt som prestation kan vara en faktor som leder till psykisk ohälsa 

hos medarbetare, i de fall där stress är involverat och leder till att prestationsförmågan är lägre 

än förväntat. Det är därför viktigt att bibehålla en stadig balans här. Där det finns yttre krav på 

att medarbetarna ska prestera måste det samtidigt finnas stöd och resurser från ledningen som 

då ligger i paralitetet med prestationskraven, framkommer det från intervjuerna.  

 

Privatliv  

Privatlivet är en diskussion som lyfts upp som en komplex del hos medarbetaren då den mentala 

hälsan påverkas av en kombination av privatliv och arbetsliv. En av respondenterna väljer att 
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lyfta hur det finns fall där de kan minska arbetsrelaterad ohälsa men att det privata livet inte är 

någonting som går att direkt påverka eller förebygga. För att citera en av respondenterna: “Mår 

man inte bra privat, mår man inte bra på jobbet”. Herzberg uppmärksammar inte alls privatlivet 

och hur faktorerna i det privata livet kan påverka individens mående på arbetsplatsen. Han anser 

inte att detta är intressant och därmed inte något som vidare går att påverka mer än att det finns 

faktorer från arbetsplatsen som i sin tur kan påverka fritiden och sällan åt andra hållet 

(Herzberg, Mausner och Snyderman, 1993).   
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6. Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel förs en slutdiskussion kring forskningsarbetet i helhet. Här diskuteras 

slutsatser med illustrationer av egen tolkning av hur en modell skulle kunna visa på dagens 

utveckling av Herzbergs tvåfaktorsteori. Avslutningsvis ges förslag kring vidare forskning.

 

6.1 Slutsats 

Under genomförandet av denna studie har det blivit mer och mer tydligt att studien bidrar till 

att fylla tomrummet av forskning med ändamål att främja den psykiska hälsan istället för att 

förebygga den psykiska ohälsan. Mental hälsa och motivation på arbetsplatsen är två fenomen 

som har forskats mycket kring tidigare men genom att se samband mellan dessa fenomen och 

utgå från Herzbergs tvåfaktorsteori är något som vi tror kan vara en bra start för att 

uppmärksamma främjandet av det redan friska. 

Genom analys av både teori och respondenternas svar kan vi formulera ett svar på 

problemformulering “Vilka faktorer främjar medarbetarnas psykiska hälsa på arbetsplatsen? 

Vilka olikheter och likheter finns mellan dessa faktorer och Herzbergs tvåfaktorsteori?”.  

Vi har sett både likheter och olikheter mellan Herzberg och respondenterna åsikter gällande 

olika faktorer. Åsikterna skiljer sig mest vid de faktorer som handlar om befordran, ansvar och 

ledarskapet. Herzberg ser befordran och ansvar som en motivationsfaktor som väcker den inre 

motivationen hos medarbetarna. Respondenterna däremot, menar på att det är faktorer som 

påverkar på ett individuellt plan, då ansvar och befordran kan bli en börda om de inte hamnar 

hos rätt medarbetare vid rätt tillfälle. En annan tydlig skillnad är att samtliga respondenter 

lägger stor vikt vid ledarskapet då de menar att chefens beteende speglar medarbetarnas 

beteende samt att cheferna axlar mycket ansvar när det gäller att se till att medarbetarna ska 

trivas, bli sedda och få vara delaktiga. Utifrån våra tolkningar ser vi att respondenterna är av 

åsikten att ledarskapet faktiskt kan främja den psykiska hälsan. Herzberg å andra sidan ser 

ledarskapet som en hygienfaktor och tror att ett sådant enbart kan förebygga psykisk ohälsa.  

De faktorer som vidare anses ha en direkt främjande effekt enligt respondenterna är; bekräftelse, 

delaktighet, utbildning, god kommunikation, interpersonella relationer och företagskultur. 
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Prestation ses även som ett tecken på psykisk hälsa istället för en faktor som leder till psykisk 

hälsa, som Herzberg menar på. 

6.2 Förslag på framtida modell och framtida forskning  

 

 

Modell 3:1 visar de faktorer som respondenterna anser vara främjande för medarbetarnas 

psykiska hälsa. Anledningen till att ansvar och befordran befinner sig till höger är på grund av 

det som diskuterades i rubrik 6.1 angående att dessa två faktorer är enbart främjande i de fall 

där medarbetaren är villig och redo att ta sig en befordran eller mer ansvar.  

Förslag på vidare forskning är att inkludera medarbetarnas perspektiv. Med tanke på att 

ovanstående forskningsstudie enbart har baserats på ett organisatoriskt perspektiv hade detta 

kunnat komplettera till en helhetsbild av fenomenet. En sådan utökning av studien hade kunnat 

skapa en bredare målgrupp då den vänder sig både till medarbetarna och personal. En sådan 

studie hade även kunnat göra en jämförelse över huruvida dessa två olika perspektiv stämmer 

överens och huruvida det har en betydande roll för det fortsatta arbetet för att främja den 

psykiska hälsan. Trots att vi i denna studie har tagit reda på vilka faktorer som HR-personal 
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anser har en främjande effekt på den psykiska hälsan finns det ingenting som bekräftar att det 

är en given effekt hos medarbetarna. Med anledning av detta hade en undersökning på hur väl 

de givna faktorerna stämmer överens med resultatet varit ett relevant förslag på vidare 

forskning. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
1. Vad är din roll inom organisationen och vilka är dina främsta arbetsområden? 

2. Vad är det första du tänker på när det gäller att skapa motivation på arbetsplatsen? 

3. Ser ni samband mellan motivationsarbete och medarbetarens mentala hälsa? 

4. Statistik visar att sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa har ökat de senaste åren, 

hur ser du på detta och vilka är dina upplevelser kring det?  

5. Arbetar ni för att främja psykisk hälsa och/ eller förebygga psykisk ohälsa hos 

medarbetaren? Hur? 

6. Hur skulle du beskriva organisationens attityd gällande mental hälsa? Hur tror du att 

attityden kan påverka medarbetarnas hälsa på arbetsplatsen?  

7. Tror du att den mentala hälsan påverkar den medarbetarens prestation och relation till 

arbetet? Hur kan detta utspela sig?  

8. Anser du att det finns några specifika faktorer som direkt kan påverka medarbetaren genom 

att främja den mentala hälsan? I så fall vilka? 

9. Anser du att det finns några specifika faktorer som direkt kan påverka medarbetaren genom 

att förebygga den psykiska ohälsan? I så fall vilka?  

10. Tror du att faktorer såsom befordran, ansvar, prestation och bekräftelse påverkar 

medarbetarens mentala hälsa?   

11. Ser du att faktorer som ledningens sätt att styra, den interpersonella relationen 

medarbetare emellan eller lönerna kan ha en förebyggande effekt för medarbetarens mentala 

hälsa på arbetsplatsen?   

12. Övriga/ avslutande tankar kring motivationsfaktorer som kan främja och/eller förebygga 

medarbetarens mentala hälsa på arbetsplatsen? 
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Bilaga 2 – Modell 1:1 
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Bilaga 3 – Modell 2:1 
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Bilaga 4 – Modell 2:2 
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Bilaga 5 – Modell 3:1 
 

 


