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Förord	

Efter ett för stort antal koppar kaffe och för många långa kvällar i c-husets kalla korridorer 

är vårt examensarbete på Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet äntligen 

klart. Ett sista halvår som präglats av minnen vi sent kommer att glömma, där skratt och 

gråt växlat likt Linköpings motvind som alltid funnits där som en ovälkommen vän på 

Malmslättsvägens cykelbanor.  

Vi är evigt tacksamma för de ovärderliga stöd vi fått från våra familjer, den hjälp vi fått 

från de verkställande direktörerna och sist men inte minst sektionscafét Baljan som inte 

svikt oss när kaffemagarna har kurrat. Utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie.  

Till sist riktar vi ett stort tack till oss själva. Vi har arbetat hårt och delat oändligt många 

minnen. Utan stöttning från varandra hade 4 år på Linköpings universitet inte varit möjliga 

att genomföra. Nu är ett 1391 dagar långt kapitel av livets hittills mest spännande och 

lärorika dagar är nu över. Vi lämnar här med studierna med citatet nedan; 

 

“Allting bör göras så enkelt som möjligt - men inte enklare” 

- Albert Einstein 

 

 

Linköping, 27 maj 2019 

 

 

 

                           
Rebecca Bagge          Frida Vikner	 	
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Sammanfattning	
	

Titel: Vad motiverar en verkställande direktör? En kvalitativ studie om vilka faktorer som 
motiverar en person att ha en ledande roll i ett företag.	
Författare: Rebecca Bagge och Frida Vikner 

Handledare: Rebecca Stenberg 

Bakgrund: Samhället behöver ledare inom många olika områden för att utvecklas och 

förändras. Dessa personer har visat sig ha gemensamma beteenden så som att sätta tydliga 

mål, finna ett inre syfte och ha passion i det som de gör. Då alla handlingar som utförs av 

en människa drivs av ett motiv är det intressant att studera vad som motiverar dessa 

personer. Denna studie har avgränsats till att studera verkställande direktörer. 

Syfte: Syftet med denna studie är att förstå hur svenska verkställande direktörer beskriver 

sin motivation utifrån sitt eget perspektiv och således bidra till ökad förståelse för vad som 

motiverar dessa. 

Genomförande: Studien är en kvalitativ flerfallstudie med en induktiv forskningsansats. 

Det empiriska materialet i denna studie är insamlad genom semistrukturerade intervjuer 

med fyra stycken verkställande direktörer i Sverige. 

Resultat: Resultatet av denna studie visar att de faktorer som motiverar de verkställande 

direktörerna, utifrån deras eget perspektiv, varierar. Studien visar tydligt att de 

verkställande direktörerna främst motiveras av någonting “extra” i deras arbete. Samtliga 

verkställande direktörer nämnde var för sig att de motiveras starkt av deras respektive 

företag, utveckling och förändring.  

Nyckelord: Motivation, drivkrafter, verkställande direktör, ledare, VD 
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Abstract	
 

Title: What motivates a CEO? A qualitative study of which factors that motivates a person 

to have a leading role in a company. 

Authors: Rebecca Bagge and Frida Vikner 

Supervisor: Rebecca Stenberg 

Background: The society need leaders in many different areas to be able to develop and 

change. These individuals have some common behaviour, such as setting clear goals, 

finding an inner purpose and having passion for what they do. Since all action by a human 

being are driven by a motive, it is interesting to study what motivates these people. This 

essay has been limited to study CEOs. 

Purpose: The purpose of this study is to understand how Swedish CEOs describe their 

motivation from their own perspective and contribute to increased understanding of what 

motivates them. 

Design: This study is a qualitative multi-case study with an inductive research approach. 

The empirical material in this study is collected through semi-structured interviews with 

four different executive directors in Sweden.  

Conclusion: The result of this study shows that the motivating factors varies between the 

CEOs. The CEOs are mainly motivated by something “extra” in their work. All of the 

CEOs separately mentioned that they are strongly motivated by their companies, by 

development and by change.  

Key words: Motivation, drives, executive directors, leaders, CEO 
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Definition av studiens nyckelord 
		

Motivation 

Motivation kan definieras som det som väcker 

en individs intresse, formar personen och 

riktar in ett beteende mot olika mål 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

  

Verkställande Direktör 

En verkställande direktör definieras som en 

person som sköter den löpande förvaltningen i 

ett aktiebolag (Nationalencyklopedin, 2019) 

och har även det yttersta ansvaret för bolaget. 

I denna studie kommer verkställande direktör 

även att förkortas som VD.  

 

Externt anställd 	

Verkställande Direktör 

Att vara extern kan definieras som yttre eller 

att komma utifrån (Nationalencyklopedin, 

2019). I denna undersökning syftar således en 

externt anställd verkställande direktör till en 

verkställande direktör som inte är ägare av 

företaget vid anställning.  

Denna studie kommer bara att studera externa 

verkställande direktörer, även om de enbart 

benämns som en verkställande direktör eller 

VD. 
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1.	Inledning 

Detta kapitel presenterar studiens bakgrund, problematisering, syfte, avgränsning och 

kunskapsbidrag. 

1.1	Bakgrund 

Sveriges mäktigaste affärskvinna 2017, Azita Shariati VD för Sodexo, svarade på frågan 

om hon såg sig själv som en självklar ledare att ”…jag gillar att leda och jag gillar att 

påverka människor och jag gillar att nå mål...” (Youtube, 2017). Fortsättningsvis berättade 

hon att hon ser sig själv som en ledare och njuter av positionen.  

Den tidigare verkställande direktören för SAS, Jan Carlzon, förklarade hans citat - ”Stanna 

inte förrän det är definitivt stopp. De väggar vi ser framför oss kanske inte alls är så 

massiva som de ser ut. De kanske inte är av sten, de kanske bara är en välgjord kuliss som 

man kan gå rakt igenom” - med att självsäkerhet var något som var tvunget att skapas av en 

ledare för att ge energi till medarbetare i organisationen (Youtube, 2013). Carlzon menade 

att som ledare går det inte att sluta försöka bara för tidigare misslyckanden har skett, då 

kommer organisationen att stå still. Han menade att det är viktigt att våga ta risker för att 

lyckas.  

Hos personerna nämnt ovan skulle det kunna diskuteras att ett driv finns, ett driv att lyckas, 

förändra eller utveckla någonting. Vissa människor har en inre kraft att vilja ta sig framåt 

och lyckas (Balduf, 2009), men när ett sådant driv finns kan andra saker bli lidande. 

Engagerade personer har inte fler timmar på dygnet än andra människor vilket kan leda till 

att tid för familj, andra åtaganden eller egentid kan bli lidande (Friedman, 2008). Ju mer tid 

som spenderas på andra åtaganden än arbetet, desto mer påverkar det arbetet negativt då 

fokus förflyttas (Dolton & Makepeace, 1987). 

Det är tydligt att det är något som lockar på toppen för många drivna människor (Leary-

Joyce, 2010). Människor som når toppen kan bland annat karakteriseras av att hela tiden 

vilja lära sig nya saker och kunna hantera utmaningar (ibid). Dessa personer vill kunna 

påverka, ta stora beslut och på toppen kunna driva någonting framåt (Levinson & 

Rosenthals, 1984). Med andra ord, att på något sätt kunna förändra och bli bäst på det 

personen håller på med. 
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Alla handlingar som utförs av en människa har ett mål och drivs av ett motiv (Yarrow, 

Brown & Krakauer, 2009). Det finns olika slags drivkrafter som påverkar en människa till 

att agera på ett visst sätt (Nationalencyklopedin, 2019). På samma sätt som drivet hos 

personer kan vara olika kan även samma driv hos personer vara av olika storlek, 

exempelvis kan en person ha större hunger att kunna påverka och utvecklas än andra med 

samma driv (Mallett & Hanrahan, 2004). Detta är ett intressant ämne att studera då en 

förståelse för vad det är som driver människor, kan underlätta det vardagliga interagerandet 

bland människor. 

Samhället behöver ledande människor inom många olika områden, bland annat inom 

innovation (Röhne, 2007) och sjukvård (Ström, 2018), för att kunna utveckla och påverka 

den värld vi lever i (Wiman, 2013). Dessa människor kan ha gemensamma beteenden så 

som att sätta tydliga mål, finna ett inre syfte med uppgiften och ha passion i det som de gör 

(Andersson, 2018). 

En grupp som formellt kan sägas nå toppen är verkställande direktörer. Det är dessa ledare 

denna studie kommer fokusera på. 	
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1.2	Problematisering	

Den låga som brinner så starkt hos vissa människor skulle även kunna beskrivas som en 

motivation till att handla och agera (Wagner, 2003). Wagner (2003) menar att människor 

länge har intresserat sig för varför personer agerar på ett visst sätt och vad som driver dem 

till det. Förutom de mest grundläggande ageranden människor besitter och de mest enkla 

reflexer de har så anses människors olika beteende vara motiverat (ibid).  

Det som motiverar en person behöver nödvändigtvis inte motivera en annan och det som 

motiverar någon idag behöver inte motivera samma person imorgon (Mitchell, 1982). Vissa 

människor motiveras av att uppnå mål och möjligheten av att kunna prestera medan andra 

människor motiveras av att undvika snedsteg och misslyckanden (Wiman, 2013). 

Motivation kan argumenteras för att vara obeständig (Mitchell, 1982).  

Det är både ledare och medarbetare som får organisationer att utvecklas och bli bättre 

(Leary-Joyce, 2010). Det är dessa personer som gör det ”extra” för att lyckas som kan anses 

vara beslutstagande människor (Frost, 2019). Dessa kan påverka en organisation till ett 

förbättrat arbete. En verkställande direktör har den högsta befattningen i en organisation 

och blir av denna anledning ofta hyllad när det går bra för organisationen vilket kan 

påverka VDns motivation (ibid). När en verkställande direktör brinner för sitt arbete kan 

detta även leda till ökad prestation. Om den verkställande direktören drivs av att hjälpa, 

leda och stärka de anställda kan även detta bidra till ökad motivation hos VDn (ibid). 

Undersökningar visar att varannan svensk kan tänka sig att bli egenföretagare (Andersson, 

2009) och således kunna bli verkställande direktör i sitt eget bolag. Det finns flera 

motivationsfaktorer till att driva sin egen verksamhet, bland annat frihet, utveckling och att 

kunna förverkliga en idé (ibid). Självförverkligande är också en drivkraft till att vilja starta 

eget som handlar om att en person vågar satsa och gå sin egen väg (ibid). Så vad är det då 

som motiverar en person till att istället ha en så pass utsatt position som en extern 

verkställande direktör?  

Det har tidigare forskats om verkställande direktörer. En studie av Beggs och Doolittle 

(1988) observerade verkställande direktörers dagliga arbete för att kunna kartlägga en 

vanlig arbetsdag. Taussing och Joslyn (1932) undersökte om verkställande direktörer kom 
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från en speciell social klass. Studien visade att människor från lägre social klass inte hade 

lika stor möjlighet till utbildning och därför inte hade möjligheten till att nå samma 

yrkesmässiga rörlighet. Fey (2005) studerade skillnader i motivation hos ledare i Sverige 

och Ryssland. Resultatet visade att svenska ledare till skillnad från ryska är mer motiverade 

av medarbetares åsikter samt en trevlig arbetsmiljö. En studie av Larson et al. (2012) 

studerade hur vida en VDs attityd och motivation skiljer sig i organisationer som presterar 

på en hög nivå jämfört med organisationer som presterar på en lägre nivå. Resultatet visade 

att verkställande direktörer som arbetar i högpresterande organisationer ofta upplevs mer 

motiverade av förändring, förbättring, låta andra vara med och att lära sig av tidigare 

misstag. Många av de studier som är gjorda om motivation idag har sin grund i USA 

(Earley & Erez, 1997). 

Trots ett stort omfång av tidigare forskning där listan kan göras lång, finner vi att det 

saknas en nutida studie i svensk kontext, hur svenska verkställande direktörer beskriver sin 

egen motivation. Många svenska studier har gjorts kring svenskt ledarskap, men inte kring 

motivation kopplat till ledarskap i en svensk kontext (Berglund & Löwstedt, 1996). 

Kulturella skillnader kan variera mellan länder och det kan argumenteras för att 

motivationen hos verkställande direktörer således kan se olika ut beroende på var den 

studeras i världen. Kultur kan komma att spela en större roll i hur en person agerar och 

varför personen motiveras av vissa saker (Hofstede, 1980). Med detta i åtanke kan det 

argumenteras för att liknande slutsatser inte med säkerhet kan dras om svenska 

verkställande direktörer som om internationella verkställande direktörer då kulturen, 

motiven och värderingarna kan se annorlunda ut beroende på vart de kommer ifrån 

(Hofstede, 1980).	

Vi saknar där med studier om hur svenska verkställande direktörer själva beskriver sin egen 

motivation i sitt arbete. Utifrån tidigare forskning finner vi inget belägg för vad det är som 

motiverar en verkställande direktör i sitt arbete.  
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1.3	Syfte	

Syftet med denna studie är att förstå hur svenska verkställande direktörer beskriver sin 

motivation utifrån sitt eget perspektiv och således bidra till ökad förståelse för vad som 

motiverar dessa. 

1.4	Avgränsning	

Studien har avgränsats till fyra stycken, externt anställda, svenska verkställande direktörer 

och ämnar studera dessa i en svensk kontext.  

1.5	Kunskapabidrag	

Även om ledarskap är ett av de mest studerade och observerade ämnena, kanske även det 

mest komplexa (Levinson och Rosenhalt, 1984), så anser vi att ett stort omfång av tidigare 

forskning är begränsad till ledares påverkan på anställdas motivation. Exempel på detta kan 

ges utifrån Alderfers (1969) och McGregors (1960) forskning. Få studier är gjorda som 

undersöker ledares motivation i en svensk kontext (Berglund & Löwstedt, 1996). 

Forskare har tidigare belyst vilka egenskaper, drivkrafter och personlighetsdrag som en 

ledare kan besitta (Levinson & Rosenhalts, 1984; Wagner, 2003; Balduf, 2009; Leary-

Joyce, 2010). Vi har valt att undersöka detta närmare och har specifikt valt ut fyra stycken 

verkställande direktörer att studera i en svensk kontext. Detta för att vi idag inte finner 

några belägg som visar vad det är som motiverar en verkställande direktör i sitt arbete. 

Kunskapsbidraget blir således att bidra till ökad förståelse för vad som motiverar en svensk 

extern verkställande direktör. 
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1.6	Uppsatsens	disposition	

I uppsatsens disposition kommer studiens upplägg att förklaras. Denna studie riktar sig 

främst mot organisationer för att öka deras förståelsen om verkställande direktörers 

motivation. 

Kapitel 2 - Metod	

Kapitlet innehåller en förklaring om hur studiens metod sett ut och vilka val som gjorts 

samt att det även innehåller de etiska aspekter som följts under arbetets gång.  

Kapitel 3 - Empiri	

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet. En sammanställning presenteras utifrån 

det insamlade material från intervjuerna med de verkställande direktörerna, en för varje 

VD. Vi har valt att placera empirin efter metodkapitlet då vi anser att det passar studiens 

induktiva ansats där arbetet till största del utgår från det empiriska materialet.  

Kapitel 4 - Teoretisk referensram	

Kapitel fyra behandlar de teorier som tillämpas i studien gällande motivation samt en 

tillhörande kritisk granskning av dessa.   

Kapitel 5 - Analys	

I analyskapitlet analyserar vi insamlad empiri tillsammans med de teorier som tas upp i den 

teoretiska referensramen.  

Kapitel 6 – Diskussion	

I det sista kapitel redogör vi för vilket resultat och vilken slutsats som framkommit av 

studien. Kapitlet avslutas med diskussion av vårt bidrag samt förslag till vidare forskning 

inom området.	  
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2.	Metod	

I metodavsnittet redogör vi för det tillvägagångsätt denna studie använts sig av och vad 

som ligger till grund för dessa beslut.	Nedanstående modell visar hur vi har arbetat oss 

igenom studien. 	

	

Figur 1. Egenritad - Arbetets gång 
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2.1	Hermeneutisk	utgångspunkt	

Denna studie har sin utgångspunkt i ett hermeneutiskt förhållningssätt då studien fokuserar 

på att förstå subjektens syn på motivation utifrån sin egen kontext. Hermeneutiken handlar 

om att tolka kunskap (Sjöström,1994) och syftar till att bland annat kunna skapa sig en 

förståelse för andras tankesätt och förhållande till omvärlden (David & Sutton, 2016). Med 

ett hermeneutiskt förhållningssätt vill forskaren skapa väsentlig betydelse genom rätt 

tolkning och förståelse (Patton, 2015). Hermeneutiken syftar alltså inte till att finna en 

absolut sanning utan syftar istället till att kunna tolka omvärlden, händelser och påverkan 

av den (Sjöström, 1994). Detta perspektiv använder tolkning som en metod och försöker 

förstå det som i praktiken inte går att mäta. Det handlar om hur människan ser och 

definierar sig själv genom sina handlingar (Sjöström, 1994). I denna studie syftar 

hermeneutiken således till hur motivation definieras genom en verkställande direktör.   

Det finns även andra vetenskapliga perspektiv att använda sig av i en studie, exempelvis 

positivism, pragmatism och postmodernism (Alvesson & Sköldberg, 2017). Då vi vill 

förstå de verkställande direktörernas egen motivation passar varken pragmatiskt eller 

positivistiskt förhållningssätt in då dessa förhållningssätt har ett större fokus på 

kvantifiering och inte ett tolkande perspektiv (ibid). Då denna studie ämnar skapa en 

djupgående förståelse för verkställande direktörers egna motivation anser vi att det 

vetenskapliga förhållningssättet hermeneutik passar denna studie.  

2.2	Induktiv	forskningsansats	

Enligt David och Sutton (2016) utgår en studie från en induktiv forskningsansats när 

studien grundar sig i ett praktiskt problem. Studiens problem har formulerats utifrån det 

insamlade empiriska materialet och sedan kopplats mot det teoretiskt underlag. Vi har valt 

att använda oss av en induktiv forskningsansats i denna studie istället för att pröva en 

hypotes likt en deduktiv ansats gör (David & Sutton, 2016). Den induktiva 

forskningsansatsen skapar förståelse genom att explorativt utforska det empiriska område 

som studerats (ibid). Denna forskningsansats menar Bryman (2011) lämpar sig till en 

kvalitativ forskning då en induktiv forskningsansats vill bringa förståelse kring vad som 

sker med hjälp av insamlad data (David och Sutton, 2016). En induktiv ansats gör att en 

fördjupning på detaljnivå i undersökningen kan skapas och ger möjlighet att upptäcka 
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viktiga mönster (Patton, 2015). Bryman och Bell (2017) menar att en induktiv 

forskningsansats kan genomföras med exempelvis observationer eller intervjuer.  

En blandning av en induktiv och deduktiv forskningsansats är en abduktiv (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). En abduktiv forskningsansats innebär att forskaren rör sig mellan empiri 

och teori genom hela undersökningsprocessen i en studie. Vi har inte använt oss av denna 

ansats i studien då den utgår från det empiriska materialet och inte har justerats efter teorin.  

2.3	Flerfallstudie 

Patton (2015) menar att en fallstudie är ett informationsrikt utforskande av ett eller flera fall 

inom ett avgränsat område inom viss tid och rum. Då flera fall studeras kan det benämnas 

som en flerfallstudie (Bryman, 2011). Då denna studie utforskat flertalet verkställande 

direktörer kan studien benämnas som en flerfallstudie. Många olika sätt kan användas när 

information ska samlas ihop genom fallstudier (Gummesson, 2000).  

En fallstudie är ett sätt att använda vetenskaplig metod för att studera ett fenomen i sin 

naturliga kontext och är bra när nutida fenomen undersöks (Merriam, 1994). En fallstudie 

utgår från att samla in information från ett eller flera fall för att sedan kunna organisera och 

sammanlänka informationen som sedan kommer resultera i en slutsats kring det man har 

studerat (ibid).  

Vi anser att denna fallstudie har en psykologisk inriktning då den ämnar studera individer. 

Merriam (1994) menar att en psykologisk inriktning antas då en forskare ämnar samla in så 

mycket information om det studerade subjektet som möjligt för att senare kunna formulera 

en tolkning av den. Detta är en viktig del i denna studie för att på djupet kunna förstå de 

verkställande direktörernas egna synsätt på deras motivation.  

Gummesson (2000) hävdar att det är svårt att dra generella slutsatser i fallstudier då endast 

ett begränsat antal fall studeras. Vi anser att detta inte blir ett problem i denna studien då 

avsikten inte är att dra generella slutsatser om verkställande direktörers motivation. Något 

som enligt Merriam (1994) är särskilt utpekande för en fallstudie är att den används i en 

kvalitativ metod med ett litet urval som inte är slumpmässigt framtaget. Detta stärker 

studiens metodval.  
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2.4	Forskningsinriktning	

Med en induktiv ansats lämpar det sig bäst med en kvalitativ undersökningsmetod (David 

& Sutton, 2016), vilket vi kommer använda oss av i denna studie då vi vill skapa kvalitet 

och förståelse för ett specifikt fenomen. Kvalitativ forskning fokuserar till större del på 

kvalitet (Bryman, 2011) genom djup istället för bredd som kvantitativ forskning gör (David 

& Sutton, 2016). En kvalitativ studie har som mål att skapa förståelse för ett ämne genom 

en forskare som dess främsta hjälpmedel (Merriam, 1994). Detta kan utföras genom 

exempelvis intervjuer eller observationer (ibid).  

En kvantitativ forskning handlar om analys av en större mängd data (Bryman, 2011). Detta 

sätt att samla in data på kan uttryckas i form av bland annat tabeller. Här finner man en 

bredd istället för ett djup på sin valda metod (David & Sutton, 2016). Kvantitativ data kan 

analyseras och placeras i vald numerisk skala (David & Sutton, 2016). Vi har valt att inte 

använda oss av en kvantitativ forskningsinriktning då vi som tidigare nämnt valt att 

fokusera på kvalitet i vår studie framför kvantitet. Då studiens syfte är att öka förståelsen 

för vad som motiverar verkställande direktörer anser vi att en kvalitativ 

forskningsinriktning lämpar sig då den tillåter forskaren att studera ämnet på djupet. 

2.5	Studiens	urval		

Utifrån studiens syfte valdes en kvalitativ forskningsansats. I denna studie valdes fyra 

verkställande direktörer ut för att studeras, från olika företag i Sverige. Urvalet skedde 

utifrån ett selektivt urval som enligt David och Sutton (2016) lämpar sig för en studie där 

forskarna själva har en uppfattning om vem som är mest lämpad för denna studie, i detta 

fall de verkställande direktörerna. De verkställande direktörerna har svensk bakgrund och 

valdes ut selektivts då vi ansåg att detta passar studiens syfte. De valdes även ut baserat på 

kriteriet att de befann sig på ett geografiskt nära område för att underlätta insamlingen av 

studiens empiriska material. Ytterligare en anledning till att välja verkställande direktörer i 

ett geografiskt nära område var för att minimera resvägar och således studiens 

miljöpåverkan. 

Studiens syfte är inte att kunna göra jämförelser mellan de verkställande direktörerna men 

det kan ändå vara av intresse att kunna se eventuella likheter. Vi har även valt att inte 
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nämna kön på intervjusubjekten då vi anser att det styrker konfidentialiteten av dem och 

även för att det enligt forskning har påvisats att det inte finns några signifikanta skillnader 

mellan könen gällande ledarskap och motivation (Valerio, 2009). 

I denna studie har vi valt att endast intervjua externt anställda verkställande direktörer. 

Detta val baserades på att om verkställande direktörer även är ägare/delägare i företaget tror 

vi att andra motivationsfaktorer kan spela roll om man jämför med externt anställda 

verkställande direktörer.  

2.6	Datainsamling	

I denna studie har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata är den 

information som är insamlad för studiens syfte och sekundärdata är information som är 

insamlad och sammanställd av andra anledningar (Alvehus, 2013) än för denna studie. 

2.6.1	Intervjuer	

Denna studie applicerar som tidigare nämnt en kvalitativ forskningsansats och vi har i enhet 

med detta valt intervjuer som metod för datainsamling. Detta för att skapa djup förståelse 

för de verkställande direktörernas egen motivation. Detta är en vanlig metod för att få fram 

empiri när fallstudier används (David & Sutton, 2016) vilket styrker de metodval som 

gjorts i studien. Det finns olika typer av metoder för att intervjua, exempelvis strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade (ibid). Strukturerade intervjuer underlättar 

jämförandet av svar på frågorna som ställs eftersom frågorna är stängda men samtidigt 

minimeras då utrymmet för ett djup i intervjun. 	

Ostrukturerade intervjuer är mer djupgående och styrs till största del av den person som blir 

intervjuad (David & Sutton, 2016). Vid användandet av ostrukturerade intervjuer kan det 

vara svårt att jämföra det insamlade materialet om fler subjekt intervjuas då svaren mellan 

personerna kan ha stor variation. En semistrukturerad intervju är en mix av en strukturerad 

och en ostrukturerad intervju. Genom semistrukturerade intervjuer skapades ett djup i 

intervjuerna men även ett bibehållande av ämnet. I en semistrukturerad intervju finns även 

utrymme för avvikande från intervjuguiden. I denna uppsats har vi valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer då vi vill ha en struktur i intervjun men även låta 
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intervjusubjektet styra till viss del för att fånga personens tankar kring den egna 

motivationen.  

I vår intervjuguide (se bilaga) använde vi oss av olika frågetyper baserat på David och 

Suttons (2016) förslag. Det föreslås att en intervju ska börja med uppvärmningsfrågor för 

att skapa en bra stämning och förtroende hos den intervjuade. David och Sutton (2016) 

betonar vikten av att ställa frågor som är lätta att förstå och använda ett vardagligt språk. 

Detta låg till grund för utformandet av intervjuguiden då vi ville minimera risken för 

feltolkningar i de frågor som vi använde oss av. 

2.6.2	Att	förstå	och	tolka	ett	samtal	 

Denna studie har till största del baserats på det empiriska materialet som samlats in genom 

intervjuerna med de verkställande direktörerna, vilket stämmer överens med det valda 

förhållningssättet hermeneutik samt den induktiva ansatsen. Detta har gjort att det har varit 

av stor vikt att kunna förstå och tolka de samtal som genomförts. Av denna anledning har vi 

valt att använda oss av Crafoords (1994) sätt att förstå och tolka ett samtal.  

Crafoord (1994) menar att minnet är någonting som spelar roll i ett samtal. Det som 

upplevs nu är lättare att berätta om än det som upplevdes för länge sedan. Då vi framförallt 

har samtalat om hur motivationen upplevs idag så har det skapat trovärdighet då nutiden 

främst berörts. För att undvika risken att de verkställande direktörernas minne ska svika har 

vi valt att endas diskutera motivation som inte rör sig längre tillbaka än några år, en 

rekommendation Crafoord (1994) ger.  

Under ytan finns det omedvetna, saker som avslöjas när man samtalar utan att det nämns 

eller finns med i berättelsen (Crafoord, 1994). Från språket kan tecken och budskap gömma 

sig, saker som inte nämns men som ändå är tydliga att se. Det är viktigt att förstå att man 

måste vara försiktig med hur respons på svar ges om man närmar sig ett djup i ett samtal. 

Därför är det viktigt att skapa en trygghet och en förtroendesituation i samtalet.   

Intervjuerna handlade om subjektens personliga syn på motivation och därför har vi övat på 

att försöka skapa tillit till oss som intervjuare. Detta genom att exempelvis vara extra 

tydliga med att berätta hur informationen kommer användas samt att de kommer vara 

anonyma i studien. För denna studie har det varit av stor vikt att kunna förstå och tolka det 
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som inte tas upp. Vi har även velat gå djupare in i det som nämns i intervjun för att skapa 

en bättre förståelse för vad de berättar vilket vi anser att vi lyckats med.  

2.6.3	Genomförande	av	intervjuer	

En forskningsintervju är ett samtal krig ett ämne av gemensamt intresse (Kvale & 

Brinkman, 2014). Som tidigare nämnt valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer 

vilket gjorde det möjligt för oss att göra avvikelser från intervjuguiden gällande frågeföljd 

och justering av frågor (David & Sutton, 2016). Vi valde även att genomföra alla intervjuer 

på respektive verkställande direktörs arbetsplats, för att skapa tillit och trygghet för 

subjekten (ibid). 

Kvale och Brinkman (2014) hävdar att en intervju bör börja med att informera subjektet om 

studien och intervjuns syfte. Vi valde att applicera detta samt att fråga om tillåtelse att spela 

in intervjun, vilket vi fick hos samtliga deltagare. Vi informerade de verkställande 

direktörerna som deltog att de hade rätt att dra sig ut ur undersökningen, rätten till 

samtycke, konfidentialitet och anonymitet enligt Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer. Vi informerade om detta redan vid första kontakten med de 

verkställande direktörerna via mail och anser därför att vi skapade förutsättningar för 

trovärdighet hos de verkställande direktörerna. 

Att spela in intervjuer underlättar sammanställande och transkribering av den data som 

samlats in (David & Sutton, 2016). Trost (2010) stärker detta och menar även att det är bra 

att lyssna till intervjusubjektets tonfall och ordval efteråt för att få rätt uppfattning om vad 

som sagts. I denna studie har båda rekommendationerna följts för att kunna skapa en empiri 

som överensstämmer med de genomförda intervjuerna. Alla intervjuer som genomfördes 

varade mellan 1-1,5 timma, något Yin (2018) menar är en fokuserad intervju som antar ett 

mer konversationsliknande intervjuupplägg. Detta anser vi är passande i denna studie.  

Under intervjuerna närvarade båda forskarna till denna studie. Trost (2010) menar att det 

medför både för- och nackdelar att vara två intervjuare mot ett intervjusubjekt under en 

intervju. Fördelen med att intervjua två tillsammans är att fler lyssnar till vad som 

diskuteras och kan därför med större säkerhet tolka svaren likvärdig med vad den 

intervjuade avser att syfta till. Minnet är viktigt vid både analys och tolkning av vad som 

hänt under en intervju och detta underlättas med två intervjuare. Nackdelen är att det skulle 
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kunna bli ett maktövergrepp då det är två som intervjuar mot ett ensamt intervjusubjektet. 

För att undvika detta utsågs en av oss som huvudansvarig för att sköta intervjun medans en 

observerade och såg till att alla delar av intervjuguiden berördes. På detta sätt anser vi att 

förvirringen minskade för den som blev intervjuad då fokus kunde hållas på en av oss. 

Enligt Kvale och Brinkman (2014) anses ett bra avslut på en intervju vara att fråga om 

personen vill addera något till samtalet. Detta var något vi använde oss av under samtliga 

intervjuer. Ingen av intervjusubjekten ville lägga till något utan samtliga sa att vi var 

välkomna att kontakta dessa ifall vi hade ytterligare frågor längre fram i studien. 

 

Tabell 1. Intervjuöversikt 

Befattning Intervjutid Datum Inspelning Godkänd 

transkribering  

VD 1 69 min 2019-02-26 Ja Ja 

VD 2 71 min 2019-02-26 Ja Ja 

VD 3 68 min 2019-03-05 Ja Ja 

VD 4 76 min  2019-03-06 Ja Ja 
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2.7	Analysmetod		

Att välja sätt för att analysera sitt material är inte alltid en självklarhet (Findahl, 1981). Det 

finns olika tillvägagångssätt och metoder som kan användas (ibid). Figuren nedan visar 

analysmetodens arbetsgång i denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Egenritad - Analysens arbetsgång 

 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver tre sätt att hantera och genomföra ett 

analysarbete på. Det handlar om att sortera, reducera och argumentera. Detta använde vi oss 

av i studien vilket löste kaosproblemet med att sortera informationen, 

representationsproblemet genom att reducera material och auktoritetsproblemet genom att 

argumentera. 
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Efter de semistrukturerade intervjuerna började transkribering av det insamlade materialet.  

Därefter lyssnade vi åter igen igenom transkriberingarna för att säkerställa att all 

information fanns med. Dokumenten skickades till respektive verkställande direktör för 

godkännande. All insamlad information togs med i studien då de verkställande direktörerna 

inte hade några invändningar på materialet. 

Efter en transkribering bör irrelevant data reducerades bort och materialet komprimeras 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi fann att allt material från transkriberingen var av vikt 

att analysera för att kunna skapa en djup förståelse av de verkställande direktörerna för att 

kunna skildra detta i empirin.  

Genom att sortera och lägga tid på det insamlade materialet finns det möjlighet att skapa en 

större förståelse för det som samlats in (Rennstam & Wästerfors, 2015). Eftersom vi 

samlade in en stor mängd empirisk data om respektive verkställande direktör behövde 

informationen sorteras. Informationen sorterades upp genom markeringar av nyckelord i 

transkriberingen som ansågs vara av stor vikt för arbetet och studiens syfte innan de fyra 

porträtten kunde påbörjas. Efter transkriberingen blev det lättare att fokusera på det viktiga 

i intervjuerna. 

Därefter skapade vi porträtt av de verkställande direktörerna baserat på deras separata 

intervjuer. När de första porträtteringarna var klara gjordes en tabell med nyckelord från 

transkriberingarna. Detta för att på ett mer överskådligt sätt kunna se att de mest väsentliga 

delarna för att uppfylla studiens syfte lyftes fram. Därefter jämfördes tabellen med de 

tidigare porträtteringarna för att sedan utveckla dessa. Detta för att säkerställa att allt av 

vikt var med. För att underlätta läsningen av empirin delades texten upp i två underrubriker.  

När bearbetningen av det empiriska materialet var klart påbörjades analysen av den 

insamlade datan. I analysen bör en koppling mellan empiri och tidigare forskning göras 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta gjorde vi med hjälp av teorierna vi presenterat i 

referensramen tillsammans med empirin. För att underlätta strukturen i arbetet byggdes 

analysen upp med samma struktur som empirin, en analys för varje verkställande direktör.  

Argumentera är den sista delen som Rennstam och Wästerfors (2015) talar om. Analysen 

bör leda till argumentationer som stödjer studiens syfte och uppsatsens slutsats. Argument 
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för alla de fyra verkställande direktörerna, kopplat till teorierna, har gjorts vilket har lett till 

ett resultat. Därefter har en jämförelse mellan de verkställande direktörerna gjorts för att 

kunna se eventuella likheter. 

2.8	Kvalitet	

Kvalitet är en grundläggande faktor i vetenskaplig forskning (Larsson, 1994). Med 

avsaknad av kvalitet i en studie menas att en forskare inte kan utföra ett korrekt arbete och 

på detta sätt försvinner validiteten med den. Larsson (1994) menar således att vikten av 

kvalitet är stor då det arbete som utförts annars inte ses som användbart. Kvalitet handlar 

om hur forskaren ska säkerställa och gestalta den information studien åtar sig att undersöka 

(ibid). En kvalitativ studie som inte medför något nytt till valt område finns det inget värde 

i att undersöka (ibid). För att säkerställa kvalitet i denna studie har vi således utgått ifrån 

metoder kring hur en kvalitativ studie bör utformas och följt dessa enligt följande kapitel 

om validitet, reliabilitet och generalisering i en kvalitativ forskning. 

2.8.1	Validitet,	reliabilitet	och	generalisering	i	kvalitativ	forskning	

Både reliabilitet och validitet kommer ifrån det kvantitativa sättet att bedriva en studie på 

(Trost, 2010). I kvantitativa studier blir detta enklare att sträva efter (ibid). Det som är 

viktigast är dock att skapa en trovärdighet och relevans i det som studeras vilket anses som 

ett av de största problemen i kvalitativa studier (ibid). 

Validitet, eller giltighet, handlar om hur vida forskningen har mätt det som var menat att 

den skulle mäta. Enligt David och Sutton (2016) kan detta liknas med matchningen mellan 

den data som tas fram och den verklighet som finns. Det finns två olika sorters validitet, 

extern och intern. Den interna validiteten handlar om matchningen till det som studeras. 

Den externa handlar om matchningen kan generaliseras och användas i andra miljöer och 

populationer, men som ändå får samma resultat (David & Sutton, 2016). Vi anser att 

kopplat till studiens syfte har vi uppfyllt den interna validiteten genom att vi studerat 

verkställande direktörer. Den externa validiteten kan anses som bristande då studiens syfte 

inte har varit att generalisera. 

Det finns andra validitetskriterier, bland annat nämner Kvale, Brinkmann och Torhell 

(2009) hantverksskicklighet och kommunikativ validering. Detta innebär att forskningen 
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tydligt förklarar de val som gjorts och argumenterar för detta samt att insamlat material 

godkänns av berörda parter. Vi anser att detta är uppfyllt utifrån de argumentationer vi gjort 

för våra val i detta kapitel samt att intervjusubjekten har fått ta del av de det insamlade 

empiriska material som berör dessa innan studien fortskred.  

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar enligt Kvale och Brinkmann (2014) om 

forskningens pålitlighet. Vidare diskuteras det hur vida intervjuerna skulle bli likvärdiga 

om de utfördes vid olika tillfällen av olika personer, om samma svar skulle förekomma 

eller om svaren skulle förändras med en annan intervjuare. Reliabiliteten kan enligt David 

och Sutton (2016) bli ett problem för en studie med induktiv ansats som denna studie. Då 

semistrukturerade intervjuer används är det mindre troligt att få samma svar vid de olika 

tillfällena då ett friare sätt att intervjua används (ibid). Därför kan det anses som svårare 

med reliabilitet i vår studie än om vi använt oss av andra metodval.  

Generaliserbarhet handlar framförallt om att ett resultat kan överföras till andra situationer 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Detta kännetecknas även som extern validitet och handlar om 

studiens resultat, om det stickprov som har gjorts kan spegla den större populationen. 

Generaliserbarheten påverkas av urvalets kvalitet och kvantitet (David & Sutton, 2016).  

2.9	Etisk	värdegrund	

Under denna studie säkerställdes etik- och kvalitetskrav i linje med Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra etiska och grundläggande principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att man som forskare har en skyldighet att information om 

projektets användning och att de villkor som gäller för deltagande i undersökningen 

förmedlas ordentligt till de berörda (Vetenskapsrådet, 2002). Denna information bör således 

innehålla samtliga aspekter som kan tänkas påverka eller komma att ha effekt för de som 

väljer att delta (ibid). 

Samtyckeskravet innebär att man som forskare har en skyldighet att få samtycke att 

använda den information deltagaren förser forskaren med (Vetenskapsrådet, 2002). Som 

respondent har man rätt att bestämma över sin delaktighet (ibid). 
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De personuppgifter, data, intervjuinspelningar samt alla uppgifter som berörs i en 

undersökning skall förvaras så att endast berörda parter kan ta del av informationen 

(Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna bör behandlas med största konfidentialitet enligt 

konfidentialitetskravet (ibid). Undersökningens material har därför lagrats på forum som är 

godkända från Linköpingsuniversitet (Linköpings universitet, 2019) och har bara berörts av 

forskarna.  

Nyttjandekravet sätter regler för hur vida information som är insamlad till ett visst ändamål 

inte får nyttjas till andra syften än vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjuer 

ska efter godkänt examensarbetet förstöras för att informationen inte skall kunna nyttjas till 

annat än vad den var ämnad för (Linköpings universitet, 2019). Känsliga uppgifter 

behandlades på ett säkert sätt baserat på Linköpings universitets rekommendationer (ibid). 

Detta berör personuppgifter och behandling av dessa samt att de uppgifter som går att 

anonymisera ska behandlas därefter (ibid). 

Dessa fyra krav från Vetenskapsrådet (2002) grundade vi uppsatsen på. Redan vid den 

första kontakten med de verkställande direktörerna upplystes de om att vi använde oss av 

detta. Detta togs sedan upp igen under intervjun så att de åter igen fick ge sitt samtycke till 

att dela sin personliga information och på detta sätt förstod samtliga intervjusubjekt att vi 

utförde studien i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) rekommendationer. 

2.10	Källkritik	

Alvesson och Sköldberg (2017) menar att källkritik är någonting som inte bör underskattas 

i ett arbete då man vill undvika att skriva någonting det inte finns validitet i. Syftet med 

användandet av källkritik är att avgöra om källan man använder sig av kan anses vara 

sanningsenlig eller inte (Nationalencyklopedin, 2019). Utifrån detta bör forskaren sedan 

bedöma hur vida informationen i fråga går att använda sig av. Ursprunget till kunskapen vi 

besitter brukar anses komma från en källa som kan vara muntlig, skriftlig eller materiell 

(Thurén, 2013). Av denna anledning bör forskaren således anpassa sig efter fyra framtagna 

kriterier för att kunna bedöma validiteten i en källa eller inte. Dessa kriterier är 

äkthetskriteriet, tendenskriteriet, samtidighetskriteriet och beroendekriteriet (Alvesson & 

Sköldberg, 2017). För att studien ska vara vetenskapligt grundad och trovärdig är källkritik 

därför en viktig del.  
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2.10.1	Äkthetskriteriet	

I äkthetskriteriet bedöms hur väl en källa kan anses vara trovärdig, äkta eller fiktiv 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). Källan som används ska vara vad den utger sig för att vara 

(Thurén, 2013). I denna studie anser vi att de som vi intervjuar är “äkta” då de personer vi 

valt att intervjua är verkställande direktörer i de företag vi har valt att träffa. Källan bedöms 

även som trovärdig då det är källan själv som berättar om dennes egna tankar.  

2.10.2	Tendenskriteriet	

Tendenskriteriet syftar till att man inte bör använda information som kan snedvira 

forskarens tolkningar av informationen (Alvesson & Sköldberg, 2017). Det ska inte vara 

möjligt att misstänka att källan ger en icke trovärdig bild av de egentliga omständigheterna 

(Thurén, 2013). Då denna studie utgår ifrån empiriskt insamlat material från intervjuer där 

intervjusubjektets egna tankar kring motivation diskuteras kommer detta inte vara ett 

problem eftersom vi vill skapa en förståelse kring deras egen motivation.  

2.10.3	Samtidighetskriteriet	

Samtidighetskriteriet syftar till frågan om hur lång tid det gått från den verkliga källan och 

den händelse som det skrivs om, hur länge efter iakttagelse som källan är nedskriven 

(Alvesson & Sköldberg, 2017). Ju längre tid som gått desto mindre trovärdig är källan 

(Thurén, 2013). Detta ser vi inte som ett problem i denna uppsats då intervjusubjekten är 

sittandes på verkställande direktör-positionen idag och således kan ge oss färsk information 

kring de ämne vi ämnar undersöka.  

2.10.4	Beroendekriteriet	

Om källan är beroende av eller präglad av annat som kan tänkas påverka upphovsmannen 

ses källan inte heller som kritiskt riktig att använda enligt beroendekriteriet och bör således 

inte användas (Alvesson & Sköldberg, 2017). Förstahanskällor brukar därför anses mer 

trovärdiga än sekundära källor då dessa kan ha ett beroende av annan forskning eller en 

annorlunda tolkning än primärkällan i sig (Alvesson & Sköldberg, 2017). Denna studie har 

i första hand baserats på förstahandskällor genom intervjuer samt delvisa sekundära källor 

där information hämtats från vetenskapliga artiklar.  
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2.10.5	Kritisk	reflektion	primärdata	

Kritisk reflektion av primärdata handlar främst om intervjuprocesserna och materialet från 

intervjuerna (Alvesson & Sköldberg, 2017). De fyra subjekten som intervjuades kanske 

ville frambringa en mer positiv bild av motivationen som verkställande direktör än vad de 

faktiskt tycker eller vad de anser driver dem i arbetet. Detta skulle kunna ha hänt i vår 

studie och det var vi medvetna om. Dock är intervjusubjekt anonyma och då de blev 

informerade om detta anser vi att vi har fått så sanningsenliga svar som möjligt.  

2.10.6	Kritisk	reflektion	sekundärkällor	och	teori	

De sekundärkällor som vi har använt oss av är främst från vetenskapliga artiklar hämtade 

från databaser från Linköpings universitet, bland annat Scopus. Då dessa databaser är 

kopplade till olika universitet anser vi att det är trovärdiga källor då processen att publicera 

artiklar där är lång. När vi sökt efter sekundärdata har vi använt oss av “mest citerade” 

vilket tyder på att artiklarna används av många andra vilket vi anser skapar trovärdighet. 
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3.	Empiri	

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet. Porträtteringar av 

respektive verkställande direktör baserade på de intervjuer som utförts i studien 

presenteras nedan. Dessa porträtteringar beskriver mer än vad som bara motiverar de 

verkställande direktörerna, då en förståelse på djupet behöver skapas.  

3.1	Verkställande	Direktör	1		

3.1.1	Den	verkställande	direktörens	bakgrund	

Den verkställande direktören (VDn) berättade att den föddes i norra Sverige men är 

uppvuxen och bor i dag i Mellansverige. VDn är gift och har två vuxna barn. Under sin 

uppväxt har VDn varit aktiv inom idrott och har tidigare även tävlat på elitnivå. VDn 

förklarade att träning är en viktig del av VDns liv och att den ser träning som en chans att 

kunna koppla bort, rensa huvudet och ladda om. VDn förklarade vidare att träning är som 

en slags terapi, som ger VDn möjligheten att vara fullt närvarande när det gäller. Utöver 

träning är barnen och resor något som intresserar VDn. 

Som person är VDn, enligt sig själv, väldigt nyfiken vilket har speglat sig i att VDn har 

svårt att säga nej till att prova något nytt. Detta är något som VDns partner reagerat på, 

förklarar VDn, genom att säga till deras vänner att de ska undvika att presentera nya idéer 

för VDn då den alltid vill prova nya saker och har svårt att säga nej. 

VDn har studerat vid en svensk privatskola och uppnått en master-nivå i Business men har 

även gått flertalet internutbildningar i företag för att utbilda sig inom företagsledning. 

Denna VD är alltså utbildad i att driva bolag. Internutbildningarna fick VDn på ett stort 

svenskt företag där VDn även startade sin karriär och fick snabbt stort ansvar för 

nyutveckling. Efter många år inom samma bolag och bransch kände VDn att det var dags 

att gå vidare i sin karriär och då bytte VDn bransch och fick tjänsten som verkställande 

direktör på ett annat företag. På denna väg har VDns karriär fortsatt att utvecklas. VDn har 

arbetat mycket internationellt under sin karriär vilket också har varit en stor del av den 

personliga utvecklingen. Ett av VDns branschbyten grundade sig i för långa väntetider 

inom projektarbeten i bolaget vilket ledde till att motivationen försvann för arbetet. VDn 
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gillar nya utmaningar och har en ständig hungern att lära sig mer inom det bolag personen 

är verksam i. VDn har idag suttit på sin nuvarande position i drygt två år.  

VDn har som tidigare nämnt haft befattningen som verkställande direktör och gjort en 

väldig stor omställning i ett företag med dåliga siffor. Att gå in i ett företag med skulder 

och att lämna det med miljonvinst är något VDn själv anser är en motivationsfaktor. Att 

bygga, förändra och bevara.   

3.1.2	Syn	på	verkställande	direktörskap	och	motivation	

En verkställande direktör är, enligt VDn, ytterst ansvarig för ett bolag och ska stimulera det 

med värderingar samt skapa förutsättningar. VDn beskrev samtidigt att det inte finns en 

typisk definition av en VD då alla styr på olika sätt - det går inte att generalisera. VDn 

hävdade vidare att företagskultur är viktig då den bygger ihop företaget och strukturen. 

VDn menade att när man går in som verkställande direktör ska man göra det med en 

ödmjuk inställning och sakta styra, något som VDn själv använt.  

Öppenhet och transparens är något som enligt VDn är väldigt viktigt i ett bolag - inget 

dubbelspel. VDn menade att en verkställande direktör inte ska ha hemligheter för 

medarbetarna i företaget, att all information som kan delas ska delas direkt. Man ska hålla 

det simpelt. För att även skapa en bra stämning är det viktigt att finnas till hands när 

anställda behöver stöd och hjälp, även om det är de som är experter. En VD måste visa att 

den stöttar sina medarbetar. 

VDn beskrev en verkställande direktör som “en slasktratt”, någon som får ta saker ingen 

annan kan lösa oavsett vad det kan vara. Fortsättningsvis förklarade VDn att ingen dag som 

verkställande direktör är den andra lik, något som är både roligt, spännande och 

motiverande i vardagen. 

VDn berättade även att man som verkställande direktör väldigt sällan är ledig. Den 

verkställande direktören upplever därför tjänsten mer som en livsstil och menade således att 

man får acceptera nackdelarna och istället försöka vända dessa till fördelar. Samtidigt 

förklarade VDn att den har betalt för att ständigt vara tillgänglig, att det är en del av jobbet. 

VDn berättade att det kan vara både motiverande och påfrestande att företaget är så pass 

publikt som det är och att många människor har åsikter om det. 
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VDn betonade vikten av att anställa kompetenta människor för att ett företag ska lyckas. En 

verkställande direktör ska kunna åka ifrån företaget under en kortare period och 

verksamheten ska ändå kunna rulla på utan svårigheter. När man känner sig bekväm med 

att lämna över ansvar till andra, menade VDn att det är då man har lyckats med sin position 

som verkställande direktör.	

VDn har märkt att många ledare är livrädda för att byta bransch då de tror att de förlorar sin 

kompetens. Men VDn menade att det är viktigt att våga testa nytt. När man vågar ta steget 

till en ny bransch så skapas ny kompetens vilket VDn upplever är motiverande. Vid ett byte 

av bransch berättade VDn att det är viktigt att våga fråga de specialister som man arbetar 

med om det är något som man inte förstår. Även om en VD inte är specialist själv kan man 

vara en bra chef ändå. VDn förklarade att sin grundfilosofi är att tro gott om alla människor 

till dess att motsatsen är bevisad vilket har hjälp VDn vid tidigare branschbyten. 

VDn berättade att sitt sätt att leda oftast är via delegering. VDn menade att bolagets 

ledningsgrupp bör ta ett stort ansvar och detta gör att delegering från VD-position används 

dagligen. När ledningsgruppen vill ha ansvar blir delegeringen lätt. Den ledningsgrupp som 

idag är tillsatt i bolaget vill vara involverade i ansvarstagande och utveckling av företaget 

vilket enligt VDn är en bidragande faktor till den goda stämning och driv som finns i 

företaget. VDn förklarade att det sämsta som kan hända är att allt hamnar på VDns bord. 

VDn menade att en verkställande direktör är till för support och guidning för att komma 

framåt, de ska finnas till som idéspridare och bollplank vilket motiverar VDn. För VDn är 

det även motiverande med målfokus och vilja för att kunna ha tjänsten som verkställande 

direktör. En motiverande framgångsfaktor är även att omge sig med kompetenta människor 

och arbeta som ett lag för att nå sina mål.  

VDn blev tillfrågad att ta tjänsten som verkställande direktör i det nuvarande företaget och 

gick därefter igenom en lång rekryteringsprocess innan den blev tillsatt. Tjänsten innebar 

stora organisationsförändringar, som var större än avtalat, vilket ledde till att VDn direkt 

ställde höga krav på styrelsen för att få fart på de stora förändringarna. VDn menade att 

tjänstens beskrivning inte riktigt stämde överens med verkligheten men att den ändå var 

motiverande.  
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Att vara lojal mot företaget är viktigt för VDn, att under arbetets gång inte fundera på andra 

tjänster. VDn förklarade att den tackar nej till förfrågningar om nya arbetsmöjligheter då 

den anser att man bör vara fullt investerad på den positionen man har. Idag är VDn 

motiverad vilket är av stor vikt för VDn för att stanna på den ledande positionen. Det är 

också viktigt för VDn att känna förtroende från styrelsen för att behålla tjänsten och känna 

sig motiverad i arbetet.  

Idrotten har hjälpt VDn i sitt företagande genom att kunna skapa ett lugn i det som den gör 

men även kavla upp ärmarna och köra på när det behövs. VD har även lärt sig att det är av 

stor vikt att ta beslut baserat på företagets värderingar och hålla sig till bolagets grundidé. 

När bolaget hamnar ur kurs är det viktigt att kunna hitta tillbaka till bolagets grundfokus 

igen. 

Ansvarstagande, medbestämmande, spänning och att lyckas är stora motivationsfaktorer 

förklarade VDn. VDn motiveras även av att ta kloka risker. Det är inte svårt att ta risker 

men att fundera igenom dem och överväga innan man tar dessa är viktigt. Går det inte som 

man har tänkt sig får man ta lärdom från det. Man måste ta risker för att inte stå still 

menade VDn. En verkställande direktör måste kunna ta ansvar och stå upp för de beslut 

som behöver tas, även om de är tufft.  

VDn ansåg att det är viktigt att vara sig själv i sin position och att vara lyhörd till andra 

medarbetare vilket också motiverar VDn. Men en viktig motivationskälla är också att se 

människor lyckas, vara glada och låta andra växa, berättar VDn. Den största 

motivationsfaktorn för VDn i sin nuvarande tjänst är att tjänsten ger något extra gentemot 

tidigare bolag som VDn arbetat för. VDn hävdade att det var ett beslut från hjärtat att ta 

tjänsten och att detta beslut grundade sig på en ny dimension jämfört med tidigare.  

“Motivationen till det här var egentligen att det fanns en dimension till som inte fanns i de 

andra bolagen. Det var en ny dimension som jag tyckte var jättekul.”  - VD 1 

Det finns passion runt bolaget vilket också gör bolaget intressant att arbeta med menar 

VDn. Även om tidigare tjänster innehöll många roliga resor och bra bonusar, bonusar som 

exempelvis inte existerar på VDns nuvarande bolag, så menade den verkställande 

direktören att denna tjänst är mer spännande. Jobbet togs med hjärtat och var en rolig 
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utmaning med stora förändringar. Beslutet till att bli VD baserades inte på ekonomisk 

ersättning.  

“Ja, men det är som jag brukar säga att jag tog jobbet mycket med hjärtat.” - VD 1 

Motivationen hos den verkställande direktören har förändrats över tiden. Tidigare 

motivationsfaktorer har exempelvis varit en ny bransch, internationellt arbete och nya 

uppdrag. Motivationen för den verkställande direktören har även ökat med tiden från de att 

VDn tog tjänsten fram tills idag. Detta för att det nu finns en större förståelse för vad 

tjänsten innebär. Samtidigt berättade VDn att den tro på en ökad motivation genom åren då 

arbetet i bolaget aldrig kommer bli färdigt. Eftersom personen motiveras av utmaningar och 

långsiktigt fokus kommer VDn kunna vara kvar på företaget länge. De beslut och 

förändringar som görs idag kommer inte synas för än om några år vilket VDn tror kommer 

påverka motivationen positivt. 	
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3.2	Verkställande	Direktör	2		

3.2.1	Den	verkställande	direktörens	bakgrund	

Den verkställande direktören (VDn) är uppvuxen och bor i Mellansverige. VDn berättade 

att den har en stor familj som stöttar i alla lägen. Familjen har stöttat VDn i alla spännande 

utmaningar som upplevts under karriären. VDn har en svensk universitetsutbildning inom 

Industriell ekonomi och då VDn bildade familj redan under universitetsåren så följde 

familjen med under det år som VDn studerade utomlands.  

Genom VDns examensarbete, fick VDn en tjänst på det bolag examensarbetet utfördes åt 

och gjorde en snabb karriärklättring inom företaget. Efter bara ett fåtal år fick VDn 

befattningen som strategichef inom företagets europaunion och fick en plats i företagets 

styrelse. För att fortsätta utvecklas och skapa fler erfarenheter tog VDn med sig familjen 

utomlands igen. Efter ytterligare några år skedde stora förändringar i företagets styrelse 

som inte gick hand i hand med vad VDn stod för. Då valde familjen att flytta hem till 

Sverige och VDn började söka efter nya arbetsmöjligheter. 

3.2.2	Syn	på	verkställande	direktörskap	och	motivation	

Idag arbetar VDn på ett relativt stort bolag och har tjänsten som verkställande direktör 

sedan två år tillbaka. VDn berättade att tjänsten som verkställande direktör bland annat 

innebär att man är ytterst ansvarig för den operativa verksamheten i bolaget. VDn 

beskrev en typisk verkställande direktör som en person som ansvarar för allt i ett företag. 

Ansvaret kan inte delegeras bort utan tjänsten innebär att man alltid är ytterst ansvarig för 

allt som sker i bolaget, ett ansvar som kan vara extremt tungt att bära. VDn beskrev inte sig 

själv som en typisk verkställande direktör utan tror att en typisk verkställande direktör är 

mer lagd åt det industrialistiska hållet. VDn beskrev en sådan VD som smågrubblande och 

tjurig där den verkställande direktörtjänsten är en förutbestämd karriärplan. En position 

som en person arbetat för att nå under en längre tid. Detta är inte något VDn själv känner 

igen sig i.   

”Titeln och positionen är någon annan som får bedöma – 	

det har aldrig varit min ambition att vara VD.” - VD 2 
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VDn har aldrig tidigare haft tjänsten som verkställande direktör, men som tidigare nämnt 

har VDn varit högt uppsatt inom en annan stor organisation. Detta tror VDn var en av 

anledningarna till varför styrelsen ansåg att VDn skulle passa som verkställande direktör. 

Bolaget var i behov av någonting nytt för att ”vända skeppet” och den nedåtgående spiral 

företaget hade hamnat i, en spiral som företaget i dagsläget håller på att vända. Detta 

inkluderade bland annat att VDn bytte ut stora delar av ledningens medlemmar, då VDn 

ansåg att motivation inte längre fanns i ledningsgruppen. VDn menade att en 

grundförutsättning för att kunna göra ett bra arbete är att välja rätt medarbetare snarare än 

att rekrytera en person enbart baserat på personens meriter. VDn menade att man måste 

skapa förutsättningar och motivation i ett företag så att alla vågar ta ansvar, det är då man 

lyckas - när man gör det tillsammans.  

VDn beskrev sig själv som en drivande person som vill lyckas med sina åtagande och vågar 

förändra. VDn vågade chansa på att ta tjänsten då personen kände sig betrodd av styrelsen 

och menade att om man verkligen tror på det man gör kommer det att gå bra. 

VDn förklarade vidare att det inte är titeln eller positionen i sig som motiverar som 

verkställande direktör utan det är möjligheten till att få skapa, bygga upp och bevara. Detta 

är något VDn tror är ett vinnande koncept för att göra ett bra jobb.   

VDn menade att det är viktigt att kunna bygga en kultur som är transparent och öppen. 

Detta är någonting som motiverar VDn till att fortsätta driva arbetet med att få företaget på 

banan igen. Genom att ge alla anställda samma förutsättningar att få tillgång till samma 

information skapar det möjligheter att kunna ta beslut på egen hand utan att behöva gå 

genom VDn varje gång. Detta är något som VDn dagligen arbetar med. 

VDn hävdade att VDn själv besitter en grundtrygghet i sitt styre och anser att detta är en 

viktig förutsättning för att vara en bra verkställande direktör. VDn menade också att man 

som verkställande direktör måste känna mycket för företaget, att må dåligt när de inte går 

bra och vilja kämpa för att vända det. Att hela tiden se möjligheterna i det man gör och att 

finna potential för att utveckla företaget. 

VDn menade att då företaget varit verksamma i många decennier finns det många 

förbättringsmöjligheter och det är en stor uppgift att vända det “sjunkande skeppet”. 

Allvaret i bolagets situation menade VDn krävde den grundtryggheten som VDn själv 
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besitter för att kunna förbättra bolagets situation. Det krävdes en förändring i de anställdas 

inställning på djupet för att få tillbaka motivationen in i bolaget.   

På grund av detta implementerades ordet GRITT till företagets värderingar. GRITT 

innebär, enligt den verkställande direktören, en anda av ”lite jävlar anamma”, att man biter 

ihop och kör på oavsett vad. VDn menade att en verkställande direktörs yttersta uppgift är 

att få kulturen att fungera i ett företag, fungerar den kommer rollen som verkställande 

direktör nästan vara onödig då allt flyter på. Bonusar är något som företaget använder men 

inget som VDn anser ska ges ut för ofta, bara om det gått extraordinärt bra. 

VDn hävdade att det finns två olika typer av verkställande direktörer. De som motiveras av 

att tjäna pengar och de som motiveras av att bygga något bestående. Den räknade sig själv 

till den sistnämnda kategorin och betonade åter igen vikten av att kunna bevara ett bolag 

och lämna ett avtryck som en motivationsfaktor. VDn menade att motivation är något som 

får en människa att göra något utöver det vanliga, att göra något extra och att göra det lite 

bättre. VDn berättade att det finns många faktorer som motiverar den. Dessa kan vara att 

göra framsteg i det dagligt arbete, att känna trygghet eller kunna rädda ett bolag genom 

omstrukturering. VDn skapade en “verktygslåda” för att lättare kunna se framsteg i bolaget. 

Detta är ett Excel-ark som ger överblick över företagets progress.  

Den verkställande direktören motiveras av att den arbetar för ett häftigt bolag. Det är enligt 

VDn motiverande att förstå vad som behöver förändras i ett företag och sedan lyckas göra 

det. Men samtidigt är posten som verkställande direktör väldigt krävande och 

utmanande. VDn menade att det inte var den ekonomiska ersättningen som gjorde att den 

valde att ta tjänsten. VDn gick ner i lön från sin förra tjänst och betonade att det var ett 

beslut från hjärtat att ta tjänsten, att vilja rädda bolaget och förtroendet från styrelsen som 

var motiverande.  

Att våga ta risker och kliva utan att helt veta var foten ska landa är någonting VDn också 

argumenterade för är motiverande. Det är inte riskerna i sig som är motiverande utan att 

man är villig att ta en risk för att komma någonstans, inte aktivt söka dessa. Blir det fel kan 

företaget alltid backa och VDn betonade att man måste våga ta beslut för att komma framåt. 

Motivation i tjänsten som verkställande direktör menade VDn även är att ribban för 

utvecklingspotentialen i företaget hela tiden ökar. VDn ansåg att sin egen styrka består i att 
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göra stora utvecklingsförändringar i företag, inte att finslipa det lilla sista. Så länge 

dynamiken finns i företaget och så länge tron på bolaget finns kvar känner VDn att 

motivationen till att fortsätta finns och att det är värt den energi som tjänsten kräver. 

VDn hävdade att det är skapandet och medverkandet i det man tar sig för och i det man 

åstadkommer som motiverar, att få chansen att lämna ett fotavtryck efter sig. 
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3.3	Verkställande	Direktör	3		

3.3.1	Den	verkställande	direktörens	bakgrund	

Den verkställande direktören (VDn) är bosatt i mellersta Sverige, är gift och har fyra vuxna 

barn. Familjen är sportintresserad och VDn har tidigare idrottat på elitnivå. VDn beskriver 

sin familj som väldigt stöttande och betonade att en bra familjerelation är av stor vikt för att 

trivas och lyckas på jobbet. I de beslut VDn tidigare gjort har VDn alltid känt stöd från 

familjen. Dessutom menar VDn att den är duktig på att koppla bort arbetet när den inte är 

på jobbet och kan fokusera på familjen när den är ledig.  

VDn har ingen formell universitetsutbildning utan har gått internutbildningar på tidigare 

arbetsplatser och läst kurser som rekommenderats från företaget. Dessa har anpassats till 

tidigare tjänster och har varit betalda av arbetsgivaren. VDn har arbetat i ett flertal 

branscher med olika befattningar som exempelvis tekniker, fabrikschef, nordiskchef och 

verkställande direktör. Idag arbetar VDn inom ett internationellt bolag och har tjänsten som 

verkställande direktör. VD beskrev att personen är ytterst ansvarig för den operativa 

verksamheten. Sin nuvarande position som verkställande direktör har VDn haft under två 

års tid. VDn berättade att bolaget växt relativt mycket under de senaste åren och idag har 

bolaget en väl fungerande verksamhet med en bra tillväxt. VDn berättade att det finns en 

stödjande stämning inom bolaget vilket gör att nya tankar och idéer är välkomna, detta 

motiverar VDn. 

3.3.2	Syn	på	verkställande	direktörskap	och	motivation 	

Rekryteringsprocessen till tjänsten som verkställande direktör innebar en helomvändning 

för VDn som inte hade planerat att ta en till VD-tjänst. VDn blev först tillfrågad att ta en 

konsulttjänst i bolaget för att hjälpa till att styra upp produktutvecklingsdivisionen. Efter ett 

bra arbete fick VDn frågan om att tillträda som koncernchef men tackade nej. Efter en del 

bearbetning från den sittande styrelsen gick VDn till slut med på att bli verkställande 

direktör för bolaget, en tjänst som enligt VDn själv var svår att tacka nej till. Detta då VDn 

högt värderar företagskulturen som finns samt finner passion för bolaget. Att åter tacka nej 

till tjänsten hade fått VDn att känna att den svek företaget enligt VDn själv. 

”Det är ett fantastiskt företag som är lätt att bli engagerad i.” - VD 3 



	 	 	
	

	 	 	
	

32	
	

VDn berättade att posten som verkställande direktör innebär mycket uppföljningar, 

diskussioner och framtidsfrågor. VDn förklarade att uppdateringar i form av dialog med 

medarbetare är av större vikt för VDn än att få ett dokument med sammanställningar. VDn 

hävdade att detta ger en större möjlighet till att direkt kunna hantera problem som kan 

uppstå samtidigt som nära kontakt skapas med medarbetare. VDn motiveras av, och lägger 

stor vikt vid, personliga relationer i företaget. 

VDn menade att en verkställande direktörs yttersta uppgift är att se till att målsättningar 

uppfylls enligt styrelsens riktlinjer. Det gäller att ständigt skapa förutsättningar för bolagets 

bästa. Enligt VDn behöver en verkställande direktör inte vara expert på de område bolaget 

arbetar inom utan bör istället kunna logiken i det, vad som sker från orsak och symptom till 

aktivitet i bolaget. Fördelarna med att ha titeln som verkställande direktör hävdade VDn är 

många, bland annat att ha roligt varje dag. VDn underströk vikten av att jobba tillsammans 

för att lyckas och att samarbete är nyckeln till företags framgång. Om revir och prestige 

uppstår på en ledande position kan det skapa ett hot mot ett bra lagarbete och en bra 

verksamhet. 

VDn beskrev inte sig själv som en typisk verkställande direktör utan ansåg att en typisk VD 

är snabb i sitt beslutstagande och har en föreställning om att snabba beslut är en tydlig 

maktfaktor. En typisk verkställande direktör är någon som enligt VDn vill ha absolut 

kontroll via rapporter och bekräftande för att kunna styra och följa upp detta med 

aktiviteter. Detta är inget som motiverar den verkställande direktören. 

Företagets värderingar var den mest avgörande motivationsfaktorn för att ta tjänsten som 

verkställande direktör då VDn kände att det fanns utrymme att komplettera företaget med 

den kunskap, erfarenhet och ledarskapsstil som VDn använder sig av. Den verkställande 

direktören fick en känsla av att företaget var i behov av VDns hjälp vilket också var en stor 

motivationsfaktor till att ta tjänsten. VDn ville inte svika bolaget och kände sig eftertraktad 

och uppskattad när styrelsen ville att VDn skulle ta tjänsten. VDn tog skämtsamt upp 

talesättet ”smicker och brännvin är det enda som biter” och syftade på att styrelsens 

bearbetning även den var en avgörande faktor i beslutet att tacka ja. VDn menade även att 

den inte behöver bevisa någonting för sig själv eller någon annan utan att VDn är självsäker 

i sin position. Den ekonomiska ersättningen var aldrig en avgörande motivationsfaktor 
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enligt VDn då den menar att pengar inte är passion utan någonting man behöver för att 

överleva. Passion är något man brinner för, något som gör att det öppnas nya dörrar för 

utveckling och nya möjligheter. Brinner man för något behöver man inte söka efter passion 

utan då söker den upp dig istället berättade VDn. 

Enligt VDn är motivation samma sak som passion, någonting som kommer inifrån och som 

kräver vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar benämnde VDn bland annat som frihet i 

arbetet och stöd när det behövs. VDn hävdade att passion till största del är styrd av hjärtat 

och till viss del av hjärnan. VDn förklarade vidare att relationer är något som ökar passion 

och motivation till att göra bra ifrån sig. Då man som bolag strävar efter bra resultat menar 

VDn att man kan nå de bästa resultaten genom att arbeta tillsammans och vara motiverad 

av andras åtaganden. Det är viktigt som ledare att vara eftertänksam och ha förståelse för 

andra. 

”Jag mår bäst när jag ser andra vinna.”- VD 3 

Den sanna glädjen är att vinna tillsammans. Denna känsla är motiverande och är något som 

alltid har funnits hos den verkställande direktören. Känslan har blivit större och starkare 

med åren. Att samarbeta och göra framsteg tillsammans är det som motiverar. En drivande 

faktor för VDn har varit att den motiverats av att lösa problem, ta ansvar och ställa saker till 

rätta men även att hitta lösningar är en motivationsfaktor. VDn motiveras inte av att ta 

risker men menar att den motiveras av att eliminera dem. För varje risk som elimineras har 

man enligt VDn en möjlighet till att utvecklas och förändra. 

VDn berättade att det idag finns en enorm potential för utveckling och förändring i bolaget, 

något som är en motivation till att fortsätta arbetet som verkställande direktör. 

Kombinationen av ett bra styre och ett härligt företag var även de en avgörande faktor för 

VDn till att känna sig motiverad på jobbet. Reflektion i arbetet har på senare tid blivit allt 

mer viktigt menar VDn. Reflektion över vad som sker i bolaget, att man inte bara kör på 

utan tänker först. 

VDn ändrade på det bonussystem som tidigare fanns i bolaget. Idag är bonusen begränsad 

och inte längre bara tillägnad den verkställande direktören utan till hela ledningsgruppen. 
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Bonus ska enligt VDn inte vara något avgörande för hur man beter sig och därför har 

utformningen av den förändrats och begränsats.  

Den stora skillnaden i detta bolag gentemot andra företag VDn arbetat inom är att i den 

nuvarande organisationen går bolaget alltid först. I andra större företag har VDn upplevt att 

det är ägarna som går först och inte företaget. Detta är någonting som motiverar VD idag, 

att laganda och företaget alltid går först. Den starka företagskulturen och värderingarna går 

enda ner i produktionskedjan i det nuvarande bolaget och lagspelskänslan genomsyrar allt 

berättade VDn. 

VDn anser att viktiga egenskaper som verkställande direktör är att vara engagerad, värna 

om företagets värderingar och att kunna lyssna till sina medarbetare. Även att logiskt kunna 

härleda och besitta en förståelse för det man tar sig för och att våga fråga. VDn menade att 

alla behöver få känna sig delaktiga och behövda och därför är delegering av ansvar också 

en viktig egenskap som motiverar VDn. 	
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3.4	Verkställande	Direktör	4		

3.4.1	Den	verkställande	direktörens	bakgrund	

Denna verkställande direktör (VDn) är bosatt i mellersta Sverige, är gift och har två vuxna 

barn. VDn växte upp i ett hem där intresset för en viss bransch präglade hemmet, ett 

intresse som sedan motiverat och inspirerat VDn hela livet. Av denna anledning blev det ett 

naturligt steg att starta eget företag inom denna bransch tillsammans med sin partner i tidig 

ålder. Idag är det gemensamma företaget sålt men både VDn och partnern arbetar 

fortfarande inom samma bransch vilket gör att diskussioner och jämförelser är vanligt runt 

middagsbordet. Detta var någonting VDn ansåg vara en viktig del i sitt liv, att ha en 

stöttande partner som kan fungera som en ventil och ett bollplank när det behöves.  

VDn är utbildad Civilekonom i grunden och har kompletterat utbildningen med många 

kurser inom företagande och inom branschen. Egenföretagandet har präglat största delen av 

VDn och familjens liv. VDn anser sig vara mycket kompetent inom denna bransch då det 

också är ett stort fritidsintresse. Skillnaderna mellan att vara egenföretagare och anställd 

berättade VDn var att den ekonomiska pressen vägde tyngre som egenföretagare, detta för 

att kunna överleva. Friheten till att kunna styra sin egen dag var större då än vad det är nu, 

något VDn ansåg var en stor motivationsfaktor i vardagen även om frihet fortfaraden är en 

stor motivationsfaktor idag.  

VDn anser att det är viktigt att våga prova nya saker. När det egna företaget såldes gjordes 

ett försök att byta bransch. VDn kände att drivkrafterna saknades och det blev “för mycket 

vardag” med det egna företaget. VDn insåg snabbt att ett bransch- och karriärbyte inte var 

rätt väg att gå och gick tillbaka till sitt inbitna intresse i branschen den tidigare varit 

verksam i. Dock inte som egenföretagare denna gång utan som verkställande direktör i det 

nuvarande bolag.  

VDn berättade att den inte har gjort den ”klassiska” resan som många andra verkställande 

direktörer har gjort då VDn själv inte gått igenom företagets alla hierarkiska steg och anser 

sig därför inte vara en typisk verkställande direktör. Personen ansåg att en “typisk” VD ofta 

har bättre koll och förståelse för vad mellanchefer gör. Istället för att klättra inom hierarkin 

i ett företag har VDn istället gått från att vara egenföretagare till att få förfrågan om att 
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direkt kliva på en högt uppsatta tjänst som VD inom företaget den verkar i idag. VDn har 

alltså inte sökt sig till denna position själv.   

3.4.2	Syn	på	verkställande	direktörskapet	och	motivation	

Tjänsten som verkställande direktör innebär att VDn näst intill aldrig är ledig, den innebär 

ett ständigt pågående arbete. VDn berättade att personen självmant har valt att alltid vara 

tillgänglig på telefon för att inte ha en mängd meddelanden på skrivbordet när den kommer 

till jobbet. Men VDn anser att den är bra på att vara ledig när det inte är arbetstid och kan 

lätt koppla bort jobbet, även om personen alltid finns tillgänglig. Fördelarna med tjänsten 

som verkställande direktör menar VDn är att kunna vara självständig och styra sin egen 

situation inom ramarna för det som är rimligt enligt. 

När VDn berättade om sin tidigare karriär beskrev VDn vägen som rolig och väldigt 

utmanande. Tidigare har VDn varit väldigt branschfokuserad men i och med den nuvarande 

tjänsten ansåg sig VDn ha utvecklat sin kompetens inom ledarskap. VDn berättade att den 

idag, av tidigare nämnd anledningen, skulle kunna ta en tjänst som verkställande direktör i 

en annan bransch i framtiden. Den fokuserade branschinriktningen har lättat något och VDn 

upplevde att den har växt i sitt ledarskap och inte längre behöver uppnå en expertkompetens 

för att kunna arbeta inom en viss bransch.  

VDn hävdade att en verkställande direktör har det yttersta ansvaret för det legala kravet 

som bolaget har, men också det yttersta ansvaret överlag för allt i företaget oavsett område. 

Samtidigt menade VDn att det är viktigt att man som ledare är lyssnande och inte har för 

mycket prestige. För att få det som man vill ha måste en ledare sköta det snyggt och på rätt 

sätt. Det är viktigt att förstå och kunna se helheten i ett bolag och inse att alla delar är lika 

viktiga. Som verkställande direktör får man inte prioriterar vissa delar av företaget mer än 

andra, det skapar obalans. 

VDn berättade att den motiveras av att skapa glädje och känna frihet. Det är något som den 

tror andra verkställande direktörer också anser är viktigt. Samtidigt menar VDn att det även 

finns skillnader i vad som motiverar olika verkställande direktörer. Vilka förutsättningar 

som man har anser VDn också kan spela roll i vad som motiverar en person. VDn ansåg att 

den har förtroende från styrelsen i bolaget vilket motiverar VDn i sitt arbete. Företagets 

fokus på vision och värdegrund är viktigt och därför arbetar de mycket med utveckling av 
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detta. Det är fokus på både kund- och medarbetarförutsättningar för att veta vad företaget 

ska satsa på vilket motiverade VDn. 

VDn förklarade att motivationen i arbetet just nu är att vilja förändra någonting. När det går 

bra för företaget så ökar motivationen, “framgång föder framgång”, berättade VDn. Att 

kunna se framsteg är motiverande, medans motgångar oftast hämmar motivationen. En 

annan motivationsfaktor till att ha tjänsten var möjligheten att få bidra med någonting nytt i 

ett bolag och kunna förverkliga nya idéer.  

Den största motivationsfaktorn var för VDn framförallt det redan existerande 

branschintresset och möjligheten till att skapa och förändra. VDn förklarade att den sätter 

ribban för motivation precis under att brinna för något. Om man brinner för mycket för en 

viss del i företaget är det lätt att lägga för mycket fokus på just den delen och glömma bort 

de andra delarna. Detta får inte hända på posten som verkställande direktör. Andra faktorer 

VDn menade var viktiga för sin motivation var när det är roligt och VDn ansåg att det 

hjälper att ha en balans i livet mellan familj och karriär, då är det lättare att finna 

motivation. För VDn är det ingen drivkraft att synas publikt i bolaget. När det kommer till 

åtagandet måste det positiva vara större än det negativa.   

“Jag tror att den ekonomiska delen finns där någonstans, där i bakhuvudet. Sen kanske det 

är fult att ta upp, jag måste ändå vara så pass ärlig.” - VD 4 

Vidare förklarade VDn att den ekonomiska biten också är motiverande, inte den största 

motivationsfaktorn men att den finns där, under ytan av det andra. VDn ansåg att det vore 

dumt att inte beröra den delen som en del av motivation och säga att det inte är en drivkraft. 

Om ingen ekonomisk ersättning fanns, menade VDn att den eventuellt skulle kunna 

fortsätta arbeta inom denna bransch ett tag med tanke på det brinnande branschintresset 

men sedan skulle andra saker locka för mycket. Pengar är således inte den största 

motivationsfaktorn menar VDn. 	

VDn tror att människor motiveras av olika saker beroende på vart i livet man är och vilka 

förutsättningar som finns. VDn upplevde själv att den under tidigare år motiverats av att 

skapa någonting stort medan det sociala i arbetet är mer motiverande nu. Motivation kan 

också skapas genom att man får uppmärksamhet och smicker menar VDn, som inte tror att 
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den skulle ha tagit tjänsten utan uppskattning och påtryckning från styrelsen. VDn blev 

motiverad av tjänstens utmaning, att kunna förändra samt att det var inom “rätt” bransch. 

Att även kunna styra sin egen tid och kunna känna frihet var viktiga motivationsfaktorer. 

VDn tillade att något som motiverar den är att nå personliga mål som man satt upp för sig 

själv. Drivet och motivationen handlar oftast om att kunna förändra eller göra skillnad för 

bolaget men detta kan även vara på ett personligt plan.  

“Jag tror det finns en motivationsfaktor som vi inte har berört och det är personlig 

utveckling. Man sätter ett mål för sig själv, det kan vara till viss mån en drivkraft.” - VD 4 

Utan motivation i arbetet är det ingen idé att fortsätta menade VDn. Man måste ha en 

grundinställning till att arbetet är motiverande, har man inte det är det svårt att göra ett bra 

jobb. VDn påpekade dock att det inte kan vara roligt hela tiden, men att det positiva måste 

överväga det negativa för att man ska vara motiverad i sitt arbete. Det handlar mycket om 

inställningen till de åtaganden man har. VDn menade att det är viktigt att kunna påverka sin 

förväntningsbild av vad man känner och upplever, och att det är viktigt att gå in med en 

positiv inställning när man inte helt vet vad man ställs inför. 	

VDn berättade att egenskaper som den upplever är bra att ha som en verkställande direktör 

är att man ska vara tydlig, rättvis och ärlig. Man måste även kunna stå för det man säger 

och förstå att alla inte alltid upplever, tycker och tänker som man själv gör. För VDn själv 

blev detta en erfarenhet rikare då den tog tjänsten som verkställande direktör. VDn 

förklarade att den idag ser sig själv som en lugn, efterklok och lyhörd verkställande 

direktör. 

Flexibilitet var en annan egenskap VDn tog upp. Att vara flexibel och våga ta egna beslut 

grundat på den förkunskap man har och de förutsättningar som finns är motiverande. VDn 

menade således att besluts ska fattas på bra underlag och inte påskyndas. Det är även viktigt 

att kunna stötta medarbetarna och få dessa att förstå att VDn står bakom dem i beslut de tar, 

då hjälper det att vara lyhörd menade VDn. 
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4.	Teoretisk	referensram		

Detta kapitel behandlar teorier gällande motivation och den forskning som vi finner 

relevant för studien. Efter varje avslutad teori kommer teorins bidrag till studien att 

förklaras. Vi riktar även kritik mot vissa teorier i referensramens avslutande del. 

4.1	Motivation	till	att	arbeta	

Motivation varierar mellan personer och kan vara olika beroende på omgivningar och 

kontexter (Mitchell, 1982). Herzbergs et al., (1993) tvåfaktorteori är indelad i hygien- och 

motivationsfaktorer, som kan påverka motivationen till att arbeta. Hygienfaktorerna är 

sådana faktorer som är avsedda att motverka missnöje hos en individ gällande 

arbetssituation. Hygienfaktorer kan exempelvis vara arbetssäkerhet, personliga relationer 

mellan människor, lön, förmåner och arbetsvillkor. Motivationsfaktorer är däremot faktorer 

som ökar motivationen till att arbeta. Dessa motivationsfaktorer kan exempelvis vara 

utmanande arbete, ansvarstagande och involvering i beslutsfattande. Skillnaden mellan 

hygien- och motivationsfaktorer är således att den först nämnda faktorn anses motverka 

missnöje medans den andra faktorn är till för att motivera.  

Författarna beskriver motivationsfaktorer som tillfredsställande och hygienfaktorer som 

icke tillfredsställande (Herzbergs et al., 1993). De tillfredsställande faktorerna ökar 

motivation till att nå bättre resultat i sitt arbete. Herzberg et al., (1993) menar att 

motivationsfaktorn ansvarstagande är den faktor som skapar en långvarig positiv effekt av 

motivation. Med detta menar författarna att ansvarstagande i en organisation är de som bäst 

motiverar en person till att nå höga resultat. Studien visar även att en dålig företagspolicy 

och administration är de som främst främjar missnöje.  

I Herzbergs et al., (1993) studie om motivation kan det utläsas att både motivations- och 

hygienfaktorer i viss utsträckning både kan vara tillfredsställare och icke tillfredsställare. 

Detta kan exempelvis förklaras med den tillfredsställande motivationsfaktorn igenkänning. 

Denna ger hög tillfredställelse om den finns och brukas, men den kan också påverka 

missnöje om den inte finns i organisation. Om en person alltså inte bli igenkänd eller 

uppmärksammad för de arbete som denna gör skapas missnöje (ibid).  
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Även lön är frekvent förekommande som både en motivation- och en hygienfaktor 

(Herzberg et al., 1993). Lön kategoriseras tre gånger så ofta som en hygienfaktor och 

således anses lön främst vara en icke-tillfredsställande faktor. Lön har inte en långvarig 

positiv effekt som motivationsfaktor men lönen har en långvarig missnöjdhetseffekt om den 

är för låg (ibid). Baeten (2016) hävdar att ekonomisk ersättning är den minst viktiga 

motivationsfaktorn för verkställande direktörer samt att icke-finansiella motivationsfaktorer 

är viktigare än finansiella.	

Denna teori anser vi bidrar till en förståelse kring vad som kan motivera de verkställande 

direktörerna i sitt arbete. Då Hertzberg et al., (1993) påstår att ansvarstagande är av störst 

vikt och att lön kan ses som både en hygien- och motivationsfaktor är det intressant att 

kunna undersöka om detta även kan appliceras hos intervjusubjekten utifrån empirin.  

4.2	Mänsklig	motivationsteori		

McClelland (Abrahamsson & Andersen, 2005) utvecklade en motivationsteori som 

beskriver olika delar av motivation och menar att alla individer besitter samtliga i viss mån. 

Dessa delar är makt, samhörighet och prestation. McClelland (1985) påstår att alla 

människor är drivna av dessa motivationsfaktorer men att det är en som är dominerande. 

Människors olika karaktär är beroende av vilken den mest drivande faktorn är. Alla 

människor besitter alla delar i modellen till olika grad men det är den drivande delen som 

kommer vara avgörande för hur en individ agerar (ibid). 

Maktfaktorn handlar om att en person motiveras av att kunna påverka, kontrollera och få 

människor att agera på ett sätt de inte hade gjort annars (McClelland, 1985). Dessa personer 

uppskattar tävling, status och gillar att vinna argumentationer. McClelland (Abrahamsson 

& Andersen, 2005) beskriver att människor som främst drivs av maktfaktorn ofta jobbar 

hårdare för att uppnå resultat, men att detta nödvändigtvis inte behöver vara kopplat till 

intelligens. Dessa personer är även mer villiga att ta risker för att uppnå målen.  

Samhörighetsfaktorn handlar om ett behov av gemenskap, tillhörighet och relationer 

(McClelland, 1985). För personer med högt värde av samhörighetsfaktorn är det viktigt att 

vara omtyckt och ha förståelse för sina medarbetare. Upprätthållandet och skapandet av 

relationer är viktiga och samarbete föredras över tävling. Personer med ett högt behov av 
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samhörighet är bättre på att skapa relationer snabbare och behålla dessa än personer som 

har ett högt värde av de andra faktorerna. Att jobba med vänner är viktigare för dessa 

personer än att jobba med experter, detta då den ömsesidiga vänskapen är viktig. Eftersom 

det finns ett stort behov av samhörighet så är dessa personer ganska lättpåverkade. 

McClelland (Abrahamsson & Andersen, 2005) menar att om två personer har olika åsikter 

och inte kommer överens och den ena har ett högt behov av samhörighet, kommer den 

personen att kunna ändra åsikt på ett enkelt sätt. Detta för att samhörigheten är så pass 

viktig för dessa personer, de ogillar avvisande och avslag. 

Den tredje motivationsfaktorn är prestationer som handlar om en inre drivkraft efter 

framgång (McClelland, 1985). Dessa personer drivs av en önskan att göra något bättre än 

andra och nå mål, vilket leder till att de ofta måste tänka utanför ramarna. I denna 

motivationsfaktor finns en hög önskan att lyckas med de uppsatta målen, även genom att ta 

risker. Utmaningarna får trots detta inte vara för svåra utan det ska finnas en möjlighet att 

kunna uppnå målen som sätts annars är det inte motiverande (ibid). Feedback ses om en 

viktig del och den bör således ges regelbundet. Även om pengar kan ses som en del av 

feedbacken i vissa sammanhang, så är ekonomisk ersättning inte den främsta feedbacken 

som personer med högt värde av prestationsfaktorn vill ha. McClelland (Abrahamsson & 

Andersen, 2005) har även utvecklat prestationsfaktorn och kallar den för 

effektivitetsfaktorn. Detta baserades på att när prestationsfaktorn är drivande vill oftast 

individerna göra något bättre än innan vilket kan ses som ett sätt att kunna skapa något 

ännu mer effektivt än tidigare. 

Med hjälp av denna teori kan vi identifiera vad de verkställande direktörerna motiveras av. 

Genom den insamlade empirin från de verkställande direktörerna kan vi koppla dem till vad 

de främst drivas av och på detta sätt kunna se vad som motiverar dem. 

 

Figur 3.  Egenritad - Baserad på McClellans (1961, ur Abrahamsson & Andersen, 2005) 

teori om Human Motivation 
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4.3	Inre	och	yttre	motivation		

Inom psykologin diskuteras inre- och yttre motivation (Deci, 1975). Inre motivation 

beskrivs som en inre känsla av att göra något för sin egen skull, en handling som blir 

förstärkt av sig själv (Deci, 1975). Genom inre motivation främjas utvecklingen av 

aktiviteter och utvecklingen av den fria viljan. Det kan vara ett erkännande av andra att man 

gjort något bra eller en känsla av självuppfyllelse (Deci, Koestner & Ryan 1999). 

Yttre motivation är en faktor som har ett tydligt slut samt skapar drivkraft till att uppnå ett 

visst mål (Deci, Koestner & Ryan 1999). Detta kan vara att uppnå ett betyg eller få 

ekonomisk ersättning som bonus. Denna motivationskänsla försvinner ganska snabbt och är 

inte en långvarig motivation. Detta beteende blir förstärkt av något efterföljande, 

exempelvis en belöning. 

Deci, Koestner och Ryan (1999) undersökte hur konsekvenserna av vårt agerande påverkar 

vår inre motivation. Det konstaterades att inre motivation påverkas om de yttre 

belöningarna är kopplade till vår kompetens. En av de mest skadliga belöningarna är om ett 

förutbestämt resultat ska uppnås, exempelvis att erhålla en bonus för att företaget gått med 

vinst. Detta på grund av att det ger en negativ uppfattning om en persons egen kompetens 

om organisationens resultat inte uppnås, även om personen inte negativt påverkat resultatet. 

Av denna anledning påstår Deci, Koestner och Ryan (1999) att färdigheterna som en person 

har ska återspeglas i konsekvenserna.  

Inre motivation påverkas även negativt av belöningar som är materiella även om det är 

belöningar utifrån en bra prestation (Deci, Koestner & Ryan 1999). När företag använder 

sig av detta så kommer anställda endast ha fokus på att få bonusen istället för att utveckla 

och ta ansvar för andra saker. Den långsiktiga fokusen försvinner vilket är farligt för 

företagets utveckling (ibid). Persson (2004) argumenterar för att företag i Sverige vanligtvis 

inte använder sig av monetära kompensationer som motivationsfaktorer. Dels för att lönen 

ofta bestäms utanför företaget, men också för att betalning är relaterat till position och inte 

till prestation.  

Denna teori bidrar till en förståelse för motivation hos de olika verkställande direktörerna. 

Genom att förstå inre och yttre motivation så kan vi också skapa en förståelse för vad som 
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motivationsmässigt driver dessa i deras dagliga arbete som verkställande direktörer. Denna 

teori hävdar att det finns olika typer av motivation som driver olika människor framåt vilket 

är intressant för studiens syfte. 

4.4	Motivation	till	att	leda	

Ledarskap är idag sett som en nyckel för en organisations framgång (Guillén, Mayo & 

Korotov, 2013). För att uppnå en effektiv ledarskapsroll måste en ledare vara motiverad till 

att leda (ibid). På detta sätt, genom kunskap och motivation, klarar man av att leda den 

moderna organisationen. På senare tid har motivation till att leda visat sig vara ett stort 

fokus inom forskning och flera studier har fokuserat på att förstå denna motivation (ibid). 

Tidigare forskning har fokuserat mycket på ledares beteende och deras sätt att leda andra 

(Bass, 1990, 1996), men lite forskningen finns kring vad som motiverar ledare att leda 

(Kuhnert & Lewis, 1987; Popper, 2000). Generellt så leder en hög motivation till högre 

målinriktning och ledare är mer villiga att anstränga sig (Felfe, & Schyns, 2014). Detta 

betyder att utan en hög nivå av motivation kan möjligheter för organisationen gå förlorade 

då ledarna inte ansträngt sig tillräckligt (ibid). Men hög motivation kan inte bara hjälpa till 

med detta utan även hjälpa organisationen att övervinna och undvika hinder då ledarna har 

stort fokus. 

Chan och Drasgows (2001) studier har lett fram till definitionen motivation to lead, som i 

denna studie benämns som ledarmotivation. Ledarmotivation är definierat som en individs 

preferenser att sträva efter en ledarskapsposition. Det har genom tidigare forskning visat sig 

att skapandet av ledarmotivation beror på värderingar och personlighet (ibid). Chan och 

Drasgow (2001) delar in ledarmotivation i tre delar, affektiv, social-normativ och icke-

beräkningsbar.  

Affektiv ledarmotivation relaterats till en inre motivation att leda då den är individuell och 

påverkar individers beslut att fortsätta leda (Chan & Drasgow, 2001). Detta eftersom det 

härleder till positiv påverkan för individen själv. Personer med hög affektiv ledarmotivation 

gillar att leda och tycker att de själva är naturliga ledare (Kark & van Dijk, 2007), även om 

dessa personer inte själva söker sig till dessa positioner hamnar de med hög affektiv 

ledarmotivation oftast där ändå (Chan & Drasgow, 2001). De som drivs av affektiv 
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ledarmotivation har oftast en stabil personlighet och stabila värderingar (ibid). Ledare som 

drivs av affektiv motivation är motiverade av en inre känsla av att uppnå resultat och 

tillfredställelse. Dessa personer gillar att leda utan att känna press från sociala normer eller 

förväntningar (Chan & Drasgow, 2001).  

De personer som känner stort ansvar brukar drivas av en social-normativ motivation att 

leda (Chan & Drasgow, 2001). Dessa personer upplever att de har ett ansvar att vara ledare 

om någon ber dem vara det. En person som följer den social-normativa ledarmotivationen 

anser att det är ett privilegium att bli tillfrågad att ta en ledande roll och har således svårt att 

motstå det ansvaret. Men samtidigt skulle dessa även ha svårt att ta rollen om de inte kände 

sig kompetenta nog. Social-normativ motivation att leda handlar om att individen är 

motiverad att leda på grund av sociala normer och en känsla av åtaganden till en grupp. 

Dessa individer upplever en känsla av ansvarstagande. 

Den tredje ledarmotivationen är den icke-beräkningsbara motivationen som handlar om 

övertygelser kopplade till för- och nackdelar att leda (Chan & Drasgow, 2001). En ledare 

som drivs av denna typ av ledarmotivation är endast intresserad av att leda om de finns 

tydliga fördelar för den själv och att personen kan vinna på det. I denna ledarmotivation 

ställs alltid nyttan mot kostnaderna i alla beslut, där nyttan för en själv alltid måste väga 

tyngst.  

Chan och Drasgows (2001) teori om olika motivationer till att leda kan hjälpa oss att få en 

förståelse för vad som driver de verkställande direktörerna i deras sätt att leda. Genom en 

analys av empirin kan vi utskilja vilken ledarmotivation som de verkställande direktörerna 

tillhör.   

 

Figur 4.  Egenritad - Baserad på Chan & Drasgows (2001) Ledarmotivation	
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4.5	Self	Determination	Theory		

Self Determination Theory, SDT, är en teori utvecklad för att beskriva hur inre motivation 

kan skapas (Ryan & Deci, 2008). Denna teori beskriver tre fundamentala behov som kan 

komma att öka den inre motivationen om dessa behov uppfylls (Ryan & Deci, 2008). Det 

första behov innebär att en person vill känna sig kompetent och strävar efter att kontrollera 

resultat. Detta innebär att personen söker sig till utmaningar som kan komma att stimulera 

förutsättningen för sig själv, att känna sig tillräcklig. Även om kompetens många gånger 

leder till ett målrelaterad beteende så menar Ryan och Deci (2008) att det behövs 

kompletteras med psykisk utveckling och välmående för att nå sina mål. 

Det andra behovet, självständighet, är behovet av att uppleva ett självbestämmande där man 

som individ vill ha möjligheten att själv kunna kontrollera och ha inflytande över vad man 

tar sig för genom medbestämmande och ansvar (Ryan & Deci, 2008). Genom att arbeta 

självständigt stimuleras en inre tillfredsställelse och detta är sammanlänkat med en högre 

grad av stresstålighet hos en individ som då tenderar att bättre kunna hantera krävande 

händelser själv (ibid). Självständighet ger flera positiva effekter på en individ då de skapar 

välbefinnande och kan korreleras med en högre stresstålighet (ibid). Utifrån detta tenderar 

en människa som besitter detta behov även att ständigt söka efter nya livserfarenheter men 

också att bli mer produktiv och effektiv.  

Det tredje behovet handlar om att en person behöver känna en social samhörighet och 

relation till andra människor (Ryan & Deci, 2008). Den sociala samhörigheten främjar 

välmående, prestation och prestanda. Den uppfyller det mänskliga begäret av att känna 

gemenskap och samhörighet på ett djupare plan. Detta genom att bli sedd, bli visad hänsyn 

och att värna om varandra. För att få utlopp för sin prestation bör samhörighet och 

självständighet korrelera med varandra och verka i harmoni för att ge bästa resultat.  

Tillfredsställs samtliga av dessa tre behov ökar den inre motivationen och det skapar en 

känsla av välbefinnande (Ryan & Deci, 2008; Deci, Olafsen & Ryan, 2017). I studien 

kommer denna teori att användas för att se hur vida de verkställande direktörerna uppfyller 

kraven för att drivas av en inre motivation eller inte. 	
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Figur 5.  Egenritad - Baserad på Ryan & Decis (2008) Self Determination Theory 

4.6	Kritisk	granskning	 

Det finns viss kritik riktad mot de teorier som vi valt att använda i denna studie, det är inget 

som vi kommer undgå. Vi anser att det är viktigt att redovisa kritiken för att skapa en 

förståelse för teoriernas brister och skapa oss en bättre helhetsbild av teorierna. 	

Kritik har riktats mot Herzbergs et al. teori om motivation- och hygienfaktorer 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Dels riktas kritik mot hur insamlingen av data för denna 

teori gick till men även att en del av faktorerna både kan klassificeras som 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Det finns även viss kritik rörande validiteten i 

Herzbergs et al. teori då ett behov eller en önskan kan förändras över tiden med samhällets 

utveckling vilket kan leda till förändrade motivation- och hygienfaktorer (ibid). 

Den kritik som riktats mot McClellands teori grundar sig i att de personer som undersöktes 

i studien till störts del var män och inte kvinnor. (Abrahamsson & Andersen, 2005). Andra 

teorier hävdar även att prestation är mycket beroende av kultur och att denna inverkan kan 

ha varit stor i McClellands resultat. McClelland hävdar däremot att prestation är oberoende 

av kultur vilket även detta har fått mycket kritik (ibid).   

Viss kritik har även riktats mot Chan och Drasgows teori om motivation till att leda (Amit 

et al., 2007). Kritiken påstår att urvalet i denna studie inte kan generaliseras och hävdar 

således att teorin saknar en välgrundad empiri. 
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Även kritik har riktats mot SDT-teorin som diskuterar hur en person kan uppfylla en inre 

motivation. Skinner (1953) riktar kritik mot teorin och menar att alla handlingar som utförs 

görs för att få en belöning och av denna anledning drivs alla handlingar av en yttre 

motivation.  

Inte en enda motivationsteori kan påstås vara fullständig. I och med denna anledning har vi 

därför valt att använda oss av flera teorier inom motivation i denna studie. Varje teori bidrar 

med något till studien och genom att ha flera teorier med anser vi att vi breddar vår bild av 

motivation. Vi kommer inte grunda hela studien på någon specifik teori utan koppla 

analysen till flera teorier. 
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5.	Analys	

5.1	VD	1	-	VDn	med	en	extra	dimension	

Tabell 2. Summering av motivationsfaktorer och teorier, VD 1 

Viktigaste motivationsfaktorn Övriga motivationsfaktorer 

Arbetet har en extra dimension Ansvarstagande, förändring, utveckling, 

utmaning, påverkan 

 

Mänsklig motivationsteori Motivation till att leda SDT 

Prestationer Affektiv ledarmotivation Uppfyller alla behov 

 

Utifrån empirin kan det utläsas att den verkställande direktören menar att ett arbete som VD 

kan ses som en typ av livsstil, då VDn anser att det är ett jobb som ständigt pågår. Därför är 

det viktigt att hitta andrum för att kunna fylla på med energi. För VDn är det viktigt att få 

möjligheten att träna och att spendera tid med sin familj vilket kan ses som att social 

samhörighet är av vikt för VDn. Att känna social samhörighet i livet kan kopplas ihop med 

Ryan och Decis (2008) teori om inre motivation och VDn kan anses uppfylla ett sådant 

socialt behov. Arbetet, menar VDn utifrån empirin, kan liknas vid en “slasktratt” då en VD 

är ytterst ansvarig för verksamheten och måste hantera det ingen annan vill lösa - vilket är 

en ständig påfrestande faktor i arbetet. Av denna aspekt skulle de kunna argumenteras för 

att det är av vikt att den verkställande direktören har balans mellan familjeliv och arbete 

vilket VDn kan påstås ha. Även detta kan kopplas ihop med social samhörighet (Ryan & 

Deci, 2008).  

Utifrån empirin kan de utläsas att den verkställande direktören, i sin roll som VD, 

motiveras och drivs av en inre motivation att lyckas, stimuleras av utmaningar som ges och 

att själv få lämna ett avtryck i företaget. Genom att se sitt arbete som en livsstil kan tydliga 

indikationer på att den verkställande direktören brinner för vad den gör finnas. Personen 

betonar även de svårigheter som kan tillkomma med att få tiden att räcka till för andra 

åtaganden. Av dessa ovanstående anledningar kan VDn anses ha en tydlig inre motivation 

utifrån Decis (2001) teori.  
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Den verkställande direktören drivs utifrån empirin av ansvarstagande, utmaning och 

involvering i beslutsfattande vilket i enhet med Herzberg (1993) är faktorer som ökar 

motivationen till att arbeta. Empirin har visat att den verkställande direktören uppskattar att 

ta välgrundade beslut för att driva arbetet framåt. Dessa faktorer menar Herzberg (1993) är 

faktorer som motiverar för att nå höga resultat, något VDn uppfyllt i tidigare tjänster och 

även arbetar mot i det nuvarande bolaget. Hertzberg (1993) hävdar i sin teori att 

ansvarstagande är den motivationsfaktor som är av störst betydelse för att uppnå en 

långvarig positiv effekt till att nå höga resultat. Då den verkställande direktören utifrån 

empirin beskrev att den värdesätter sitt ansvarstagande som VD högt kan detta således 

kunna påverka VDns inre motivationen positivt enligt Herzbergs (1993) teori.  

Den verkställande direktören beskriver i empirin att VDn bland annat tog tjänsten för att få 

vara med och bevara företaget och lämna ett avtryck till kommande generationer, vilket är 

någonting som VDn menar motiverar den i sitt arbete. Detta blir en viktig del av empirin då 

avtrycket kan anses skapa en inre tillfredställelse och motivation för VDn själv samt 

motivera till fortsatt arbete. Detta kan kopplas ihop med en inre motivation (Deci, Koestner 

& Ryan, 1999) genom en känsla av självuppfyllelse hos VDn att få vara med och bevara 

företaget. Men även en motivationsfaktor (Herzberg, 1993) som ökar motivationen till att 

fortsätta arbeta och en affektiv ledarmotivation (Chan & Drasgow, 2001) för att VDn 

motiveras av en inre känsla av att uppnå resultat och tillfredställelse i sitt arbete.   

Då den verkställande direktören i empirin hävdade att den tog tjänsten med hjärtat, att 

tjänsten hade det lilla ”extra” och inte bara var ett arbete kan detta relateras till Deci, 

Koestner och Ryans (1999) inre motivation då tjänsten, för VDn, uppfyller en känsla av 

självuppfyllelse. Arbetet hade enligt VDn en dimension till som även den kan anses skapa 

en känsla av självuppfyllelse hos den verkställande direktören och således kan länkas till 

Deci, Koestner och Ryans (1999) teori. Genom empirin kan det utläsas att VDn drivs av att 

främja utvecklingen för aktiveter i bolaget och att själv få vara den som driver det framåt. 

Den verkställande direktören berättade även att detta är ett arbete den skulle kunna ha länge 

då det alltid finns nya utmaningar att ta sig an i detta bolag. Detta kan kopplas till 

kompetensdelen i Ryan och Decis (2008) teori där utmaningar är en stor del.  
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Utifrån empirin kan det utläsas att det som VDn åstadkommer i företaget, att lyckas med 

åtaganden och nå målen, är en viktig motivationsfaktor. Ställa höga krav var även 

någonting VDn tidigt anammade i sitt ledarskap. Dessa faktorer kan kopplas till både 

McClellands (1985) prestationsdel och affektiv ledarmotivation (Chan & Drasgow, 2001) 

då resultat och ett inre driv efter framgång är tydligt. 

I McClellands (1985) modell om motivationsfaktorer kan VDn, genom empirin, 

argumenteras för att drivas främst av prestation. Empirin visar att stora förbättringar och 

förändringar utfördes av VDn vilket har lett till en mer effektiv planeringen. Detta kan 

tydligt kopplas till prestationsdelen inom McClellands (1985) teori där mål anses vara en 

viktig del men även att VDn har ett inre driv till framgång.  

Utifrån empirin går det att argumentera för att affektiv ledarmotivation (Chan & Drasgow, 

2001) är det som driver den verkställande direktören i sitt dagliga arbete. Detta då VDn 

tycker om att leda, drivs av en inre motivation och resultat. Utifrån empirin går det även 

tydligt att utläsa att den verkställande direktören motiveras av att leda då VDn betonade hur 

vida den uppskattar att vara med och delegera, vinna och bestämma. Detta kan kopplas till 

affektiv ledarmotivation (Chan & Drasgow, 2001). Dessutom är den verkställande 

direktören utbildad för att driva bolag vilket kan anses ha skapat förutsättningar för att VDn 

ska motiveras av att leda bolag framåt. VDn ger, utifrån empirin, även medarbetare 

möjligheten till att lättare kunna ta eget initiativ till beslut genom att skapa transparens i 

informationsflödet. Detta för att ha möjlighet att uppnå snabbare resultat vilket stärker den 

affektiva ledarmotivationen (Chan & Drasgow, 2001) där resultat och tillfredställelse är 

viktiga. 

Lön är en faktor som enligt Herzberg (1993) kan ses som både en motivations- och 

hygienfaktor. Detta skildrar empirin tydligt då den verkställande direktören har gått från en 

arbetsplats där höga bonusar existerade till dagens arbete där bonusar inte finns. Av denna 

anledning kan det därför diskuteras att VDn inte haft ekonomisk ersättning som en drivkraft 

i sitt nya arbete och detta kan anses bevisa att lön och ekonomisk ersättning inte är den 

starkaste motivationsfaktorn för den verkställande direktören. Detta stärker Baetens (2016) 

argument att ekonomisk ersättning är en av de minst viktiga motivationsfaktorerna och kan 

för VDn även anses vara en hygienfaktor (Herzberg, 1993). 
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För att skapa en inre motivation menar Ryan och Deci (2008) att delarna kompetens, 

självständighet och social samhörighet måste uppfyllas. Alla dessa tre fundamentala behov 

kan anses vara uppfyllda hos den verkställande direktören. Utifrån empirin kan det utläsas 

att VDn ser tjänsten som utmanande med spännande uppdrag och stimulerande utmaningar 

för att uppfylla den kompetens VDn besitter. Empirin visar på att de stora utmaningar som 

företaget står inför inte kommer att ta slut på lång tid och därför kan kompetensen ses som 

utmanande och stimulerade en lång tid framöver. Empirin påvisar att detta är något som 

den verkställande direktören anser öka motivationen för den. Detta kan kopplas ihop med 

Ryan och Decis (2008) SDT-teori och delen kompetens vilket kan ses som uppfylld.  

Självständighet (Ryan & Deci, 2008) i form av inflytande, ansvar, medbestämmande och 

inre tillfredställelse kan utifrån empirin anses vara uppfylld hos VDn då den uppskattar 

detta i sitt styre. Även att stå upp och ha ansvar för de beslut som tas är något som VDn gör 

även om empirin betonar att det är tufft ibland. Alla dessa faktorer korrelerar med Ryan och 

Deci (2008) SDT-teori och delen självständighet som anses vara uppfyllt. 

För att uppnå en inre motivation anser Ryan och Deci (2008) även att den sista delen, social 

samhörighet, måste uppfyllas vilket syftar till en relation till andra och gemenskap. Den 

verkställande direktören beskrev utifrån empirin att en bra sammanhållning och god 

stämning i företaget var viktigt. Detta genom transparens, stöd och hjälp för anställda vilket 

är viktigt för att bolaget ska lyckas tillsammans, detta med hjälp av delegering. Det kan 

även diskuteras att VDn uppfyller en social samhörighet då VDn själv uttryckte att familjen 

och gemenskapen är en stor del av VDns liv. Samtliga exempel ovan kan kopplas till 

gemenskap med andra, vilket enligt Ryan och Deci (2008) leder till välmående och 

prestation.  

Utifrån sammankopplingen mellan empiri och teori går de att utläsa att den verkställande 

direktörens största motivationsfaktor är att arbetet har en extra dimension, något som VDn 

inte haft någon annanstans. Arbetet för VDn är något ”extra”. Utöver denna 

motivationsfaktor så motiveras VDn starkt av ansvarstagande, förändring, utveckling, 

utmaning och påverkan. Utifrån empirin och teorin kan det argumenteras för att den 

verkställande direktören drivs av prestationer (McClelland 1985) och en affektiv 
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ledarmotivation (Chan & Drasgow, 2001). VDn uppfyller även alla delar till att kunna ha 

en inre motivation (Ryan & Deci, 2008; Deci, Koestner & Ryan 1999).  
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5.2	VD	2	-	Den	resultatinriktade	VDn	

Tabell 3. Summering av motivationsfaktorer och teorier, VD 2 

Viktigaste motivationsfaktorn Övriga motivationsfaktorer 

Få företaget att överleva 

“Vända det sjunkande skeppet” 

Ansvar, förändra, utveckla, bestämma, 

utmaning 

 

Mänsklig motivationsteori Motivation till att leda SDT 

Prestationer Affektiv ledarmotivation Uppfyller alla Behov 

	

Utifrån empirin skildrar den verkställande direktören en balanserad familjesituation där 

familjen ställer upp för VDn i alla lägen. Empirin beskriver VDns familjesituation som en 

viktig framgångsfaktor genom VDns karriär och att personen alltid har känt stöttning och 

balans mellan arbeta och familjeliv. Det stöd som VDn har kan argumenteras för att 

uppfylla en social samhörighet ur Ryan och Decis (2008) teori vilket kan anses uppfylla 

behovet av gemenskap och samhörighet på ett djupare plan.	

Den verkställande direktören kan utifrån empirin främst anses motiveras av en inre 

motivation (Deci, Koestner & Ryan, 1999) och motivationsfaktorer (Herzberg, 1993) 

genom ansvarstagande och ett utmanande arbete. Empirin visar att när VDn tog tjänsten 

som verkställande direktör lämnade VDn en trygg arbetsgivare i ett företag med högre 

ekonomisk ersättning än vad VDn har idag. Det kan utläsas att det som var motiverande i 

beslutet att ta tjänsten som verkställande direktör var ett utmanande arbete med mycket 

involvering i beslutsfattandet vilket går hand i hand med Herzbergs (1993) teori om 

motivationsfaktorer. VDn kan därför delvis anses drivas av detta.  

Vidare menar Herzberg (1993) att ansvarstagande är den största motivationsfaktorn till en 

långvarig positiv effekt och mest motiverande för att nå höga resultat. Enligt empirin kan 

det argumenteras för att detta överensstämmer med vad VDn hävdade att den motiveras av 

- våga kliva in och ta ansvar, ta egna beslut och förändra. VDn betonade i empirin att den 

största motivationsfaktorn är att kunna “vända skeppet”, att få företaget att gå med vinst 

igen. För att lyckas med detta kan de argumenteras för att det krävs ett stort ansvarstagande 
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från VDns sida vilket således kan tolkas som att ansvarstagande är något VDn motiveras 

av. Detta kan argumenteras för att stärka Herzbergs (1993) teori om att ansvarstagande är 

av störst vikt gällande motivation. 

Baetens (2016) argumentationer som anser att lön är den minst viktiga motivationsfaktorn 

kan kopplas till empirin tillhörande denna VD. I detta fall beskriver inte VDn uttryckligen 

att ekonomisk ersättning är den minst viktiga motivationsfaktorn men utifrån empirin anses 

det kunna vara en faktor som inte är en av de viktigaste för att ha tjänsten. Ekonomisk 

ersättning kan i detta fall anses vara en hygienfaktor för VDn och inte en motivationsfaktor 

som ökar motivationen till att arbeta då VDn utifrån empirin har gått ner i lön från tidigare 

tjänst. 

Empirin har visat att VDn tog tjänsten med hjärtat vilket skulle kunna kopplas ihop med 

Deci, Koestner och Ryans (1999) teori om inre motivation och anses vara uppfylld. 

Fortsättningsvis vill VDn ha möjligheten att kunna lämna ett avtryck efter sig i företaget 

vilket var en annan aspekt som VDn motiverades av enligt empirin. Enligt Deci, Koestner 

och Ryans (1999) teori om inre motivation och självuppfyllelse kan det göras ett antagande 

utifrån empirin att den verkställande direktören uppfyller en inre motivation gällande denna 

del. Empirin beskriver att VDn drivs av sin grundtrygghet vilket är viktig för att lyckas i 

arbetet. Detta kan ses som en motivationsfaktor (Hertzberg, 1993) då den ökar 

motivationen till att arbeta. Den inre motivationen kan utläsas vara viktig för VDn som 

betonar att om motivationen för arbetet försvinner kommer VDn inte längre vara kvar på 

företaget. Genom denna argumentation styrker VDn vikten av den inre motivationen (Deci, 

Koestner & Ryan, 1999). 

Yttre motivation kan beskrivas som något som har ett slut eller en drivkraft för att uppnå ett 

visst mål (Deci, Koestner & Ryan, 1999). Den inre motivationen som den verkställande 

direktören har kan utifrån empirin argumenteras för att även präglas av en del yttre 

motivation, även om den inre är dominerande. Den yttre motivationen kan utifrån empirin 

handla om delmål som VDn sätter upp för att lyckas med sin uppgift att “vända skeppet”. 

Den yttre motivationen försvinner när målet är uppfyllt (Deci, Koestner & Ryan, 1999). 

Empirin kan anses ge ett exempel på detta när VDn skapande den nya ledningsgruppen.  
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Den tolkning som gjorts ovan av att den verkställande direktören främst drivs av en inre 

motivation kan stärkas genom Ryan och Decis (2008) SDT-teori. Utifrån empirin kan det 

argumenteras för att alla delar uppfylls hos den verkställande direktören och således att 

VDn besitter en inre motivation till sitt arbete. VDns kompetens kan utifrån empirin anses 

ha utmanats och stimulerats under hela VDns karriär. För att den verkställande direktören 

ska fortsätta att känna sig motiverad och stimulerad i sitt arbete kan det utläsas från empirin 

att utmaningar måste fortsätta att finnas vilket kan anses uppfylla delen kompetens (Ryan & 

Deci, 2008). Kontrollerandet av resultat genom exempelvis “verktygslådan” är även det 

någonting som kan relateras till Ryan och Decis (2008) kompetensdel som ger VDn en 

överblick av organisationen.   

Ansvar är något som ur det empiriska underlaget kan utläsas vara uppskattat av VDn. Detta 

baserat på de förändringar och åtaganden som VDn gjort med hjälp av sin grundtrygghet i 

att styra. Empirin visar att VDn genom sitt ansvar vill göra bolaget bättre och detta kan 

knytas an till Ryan och Decis (2008) självständighetsdel genom en inre tillfredställelse. 

Gemenskap och relation med andra kan även argumenteras för att förbättras då empirin 

påvisat att VDn främjar en transparent kultur vilket leder till att delen social samhörighet 

kan anses som uppfylld (Ryan & Decis, 2008). 

I empirin finns det underlag för att VDn främst drivs och motiveras av prestationer 

(McClelland, 1985). Personer som främst motiveras av prestationer vill oftast göra något 

bättre än innan vilket går hand i hand med empirin och VDns starkaste motivationsfaktor 

att “vända skeppet”. Det handlar om något mer än bara ett arbete när en person drivs av 

prestationer. VDn har ett inre driv till framgång och att lyckas med mål, överleva, skapa 

tillväxt och lösa problem. Det finns utifrån empirin ett inre driv hos VDn att lyckas med 

denna framgångssaga och att vilja lämna ett avtryck. Detta kan argumenteras för att stämma 

överens med McClellands (1985) teori baserat på VDns driv till att nå dessa mål.  	

I det empiriska underlaget betonar VDn att för att lyckas med stora förändringar i bolaget 

krävs problemlösning och ett inre driv för att skapa effektivitet vilket kan anses stämma 

överens med McClellands (1985) prestationsdel. VDn betonade i empirin att personen inte 

är någon som gör det lilla sista finslipet i ett företag utan vill göra stora förändringar som 

leder till stor skillnad, vilket VDn fått möjlighet att göra i det nuvarande företaget. Detta 
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kan kopplas till McClellands (1985) prestationsdel där måluppfyllelse är av stor vikt. Detta 

styrks även med Chan och Drasgows (2001) teori om affektiv ledarmotivation då VDn 

utifrån empirin kan anses gilla att leda företaget framåt.  

Det kan utifrån empirin diskuteras att den verkställande direktören uppskattar sin position i 

organisationen. VDn är tydlig med att den tycker om att förändra för att förbättra företagets 

prestationer och nå företagets mål. VD beskriver i empirin att det ibland kan vara tungt med 

ett stort ansvar som VD, men det kan dock argumenteras för att VDn tycker om att leda 

vilket korrelerar med Chan och Drasgows (2001) affektiva ledarmotivation. 

I empirin beskriver VDn att det aldrig varit VDns ambition att leda eller att bli 

verkställande direktör. Det kan därför argumenteras för att ledarskapsrollen är naturlig hos 

VDn vilket även de korrelerar med en affektiv ledarmotivation (Chan & Drasgow, 2001). 

Den inre motivationen i affektivt ledarskap (Chan & Drasgow, 2001) går även den att 

koppla till VDn genom den verkställande direktörens vilja att göra ett avtryck i historien 

som nämnt ovan. Utifrån empirin kan även det implementerade ordet GRITT anses som en 

del av ett affektivt ledarskap (Chan & Drasgow, 2001) och inre motivation där VDn vill 

visa vad den kan och att den tror på företaget.  

Affektiv ledarmotivation handlar även om resultat (Chan & Drasgow, 2001) och detta kan 

kopplas ihop med empirin på flera sätt. VDn motiveras enligt empirin dels av att vilja ha 

och skapa goda resultat, VDn drivs av detta och av att ha möjligheten att göra skillnad. Men 

VDn motiveras även av att våga förändra saker, då skapas en större chans för att kunna 

överleva som företag och detta måste göras genom att undersöka resultat och se potentiell 

utveckling.  

VDns största motivationsfaktor kan anses vara att få företaget att överleva och vända den 

nedåtgående spiral som företaget tidigare haft. Utöver denna faktor kan VDn även anses 

motiveras av ansvarstagande, förändring, utveckling, och att kunna påverka. Genom att 

koppla ihop empiri och teori har en bedömning för var den verkställande direktören hamnar 

i de olika figurerna gjorts. VDn anses besitta en affektiv ledarmotivation (Chan & 

Drasgow, 2001) och drivs främst av prestationer (McClelland 1985). VDn drivs även av en 

inre motivation (Deci, Koestner & Ryan, 1999) och uppfyller även de tre behoven i Ryan 

och Deci (2008) SDT-teori för att uppnå detta.  
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5.3	VD	3	-	Den	passionerade	VDn	

Tabell 4. Summering av motivationsfaktorer och teorier, VD 3 

Viktigaste motivationsfaktorn Övriga motivationsfaktorer 

Företagets värderingar Relationer, lösningar, utveckling, eliminera 

risker, förändring 

 

Mänsklig motivationsteori Motivation till att leda SDT 

Samhörighet Social-normativ 

ledarmotivation 

Uppfyller alla behov 

 

Ur det empiriska underlaget kan det utläsas att den verkställande direktören anser att 

stereotypen av en VD handlar mycket om status, att ta snabba beslut, skapa resultat och 

skaffa sig makt i form av kontroll via rapporter. I empirin påpekar VDn att det är en farlig 

aspekt som står i vägen för motivation när girighet och prestige blir en del av arbetsplatsen. 

Detta är något VDn inte anser stämmer in på den själv. Utifrån empirin påstår VDn att 

företaget den arbetar på vill att företaget ska gå först. För att uppfylla detta betonar VDn 

vikten av bra sammanhållning och att man arbetar tillsammans för att lyckas. Detta kan 

anses vara i enighet med Chan och Drasgows (2001) social-normativa ledarmotivation där 

en känsla av åtagande och ansvarstagande är av stor vikt.  

Känslan av åtagande, samhörighet och socialt ansvar är någonting som den verkställande 

direktören utifrån empirin menar är viktigt för att leda ett företag. Det motiverar den 

verkställande direktören i sitt sätt att leda vilket sammankopplar Chan och Drasgows 

(2001) teori med McClellands (1985) samhörighetsdel. Relationer, menar den verkställande 

direktören, är viktigt både på arbetet och i hemmet för att man ska lyckas. Detta styrker 

McClellands (1985) samhörighetsdel som menar att gemenskap och relationer är viktigt 

vilket speglar VDns sätt att vara.  

Genom empirin kan det utläsas att för VDn är det viktigt med bra förutsättning för att 

kunna koppla bort arbetet på fritiden och ladda om med familjen då en verkställande 

direktörtjänst är en energikrävande uppgift. Det går att utläsa att VDn utifrån empirin anser 
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att om det fungerar bra hemma med familjen kommer det bli lättare att lyckas i arbetet. 

Genom bland annat detta exempel kan det argumenteras för att den verkställande direktören 

även här uppfyller samhörighetsdelen (Ryan & Deci, 2008).  

I teorin menar Herzberg (1993) att ansvarstagande är den största motivationsfaktorn för att 

uppnå en långvarig positiv effekt för att vara motiverad och nå höga resultat. Utifrån 

empirin kan det argumenteras för att den verkställande direktören vill arbeta i en miljö där 

medarbetarna trivs och där man jobbar tillsammans för att förändra, vilket leder till att stort 

ansvar delegeras till medarbetarna. Utifrån empirin leder detta även till motivation hos den 

verkställande direktören och VDn motiveras även av att hitta lösningar och kunna eliminera 

risker i det ansvarstagande som VDn har. Detta kan kopplas till Herzbergs (1993) 

argumentation om att ansvarstagande är viktigt. 

I teorin argumenteras det för att lön är någonting som både kan motivera en person men 

även reducera effekten av missnöje (Herzberg, 1993). Den verkställande direktören kan 

utifrån empirin anses tycka att ekonomisk ersättning är en hygienfaktor som motverkar 

missnöje och ingenting som motiverar VDn i det dagliga arbetet. Detta kan stärkas genom 

exemplet i empirin då VDn ändrade bonussystemet i bolaget. VDn menade att lön inte är 

den mest viktiga motivationsfaktorn vilket stärker Baeten (2016) argumentation om lön och 

motivation.  

Det som istället ökar den verkställande direktörens motivation kan utifrån empirin anses 

vara motivationsfaktorerna (Herzberg, 1993) av att se andra lyckas och när det finns 

potential för utveckling och förändring på arbetsplatsen. Kombinationen av en bra 

sammanhållning och bra värderingar i företaget brinner VDn för. Detta kan anses stämma 

överens med den social-normativa ledarmotivationen (Chan & Drasgow, 2001) genom 

VDns höga värderingar om sociala normer och en känsla av åtaganden till företaget och 

medarbetarna. 

McClellands (1985) teoridel om samhörighet kan anses vara det som främst driver VDn 

utifrån empirin. Detta genom att VDn drivs av att arbeta tillsammans med kompetenta 

människor och främja nyskapande idéer. Värderingarna i företaget och lagkänslan på 

arbetsplatsen är några av de saker som motiverar den verkställande direktören enligt 

empirin vilket kan korreleras med samhörighetsdelen (McClellands, 1985) som betonar 
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vikten av det sociala samspelet. I empirin kan det utläsa att VDn drivs av en inre önskan av 

att göra något bättre för andra och även som tidigare nämnt av att se andra lyckas, vilket 

även kan kopplas ihop med McClellands (1985) samhörighetsdel och Deci, Koestner och 

Ryans (1999) inre motivation.  

VDn beskrev i empirin att den uppskattar uppdateringar av projekt och idéer inom företaget 

genom diskussioner och regelbundna samtal över att få uppdateringar och 

sammanställningar via dokument. Det kan argumenteras för att VDn genom personlig 

kontakt får en bättre förståelse för sina medarbetare och detta främjar relationen till dem 

vilket även detta stämmer överens med McClellands (1985) samhörighetsdel.  

Den känsla av åtagande, passion och samhörighet som den verkställande direktören ansåg 

sig ha, utifrån empirin, var av stor vikt gällande VDns motivation. Detta visar på en känsla 

av åtagande till en grupp vilket speglar den social-normativa ledarmotivationen (Chan & 

Drasgow, 2001). Den verkställande direktören sökte sig aldrig till denna tjänst utan blev 

som empirin beskriver rekryterad till tjänsten då styrelsen ansåg att det var en bra match 

mellan företag och person. Den verkställande direktören blev bland annat övertalad att ta 

tjänsten genom smicker och kände att om VDn tackat nej till tjänsten hade den gjort 

styrelsen besviken. VDn upplevde, enligt empirin, en känsla av att vara behövd. Detta kan 

argumenteras för att kunna korrelera med ett socialt ansvar, känslan av ett privilegium att 

bli tillfrågad och en känsla av åtagande (Chan & Drasgow, 2001). 

Utifrån det empiriska materialet kan det anses att den verkställande direktören motiveras av 

utmaningar, bland annat för att VDn hela tiden fått och tagit stort ansvar under karriären. 

Det kan även utläsas att ta den nuvarande tjänsten som verkställande direktör var en stor 

omställning då tjänsten från början var att arbeta som konsult i bolaget och inte att bli VD. 

Om den verkställande direktören inte hade stimulerats av en tillräcklig utmaning kan det 

argumenteras för att posten som verkställande direktör inte hade varit av lika stort intresse 

för VDn. Dessa aspekter påvisar att den verkställande direktören drivs av ett 

kompetensbehov och att utmaningar är viktiga för stimulans i arbetet vilket kan kopplas till 

kompetensdelen (Ryan & Deci, 2008) för att uppfylla en inre motivation.  

Att ta ansvar för sin uppgift och att ständigt söka nya livserfarenheter har visats sig, utifrån 

empirin, vara en stor drivkraft för den verkställande direktörens karriärklättring. Passion för 
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det man gör beskriver VDn i empirin, är något som kommer inifrån och skapar en inre 

tillfredsställelse vilket Ryan och Deci (2008) menar är viktiga beståndsdelar för att uppfylla 

självständighetsbehovet i deras teori.  

Som tidigare nämnt går det att utläsa från empirin att VDn har balans i livet. Den 

verkställande direktören värnar om sina relationer vilket skapar välmående för VDn. 

Utifrån empirin kan detta anses skapa en stabilitet för den verkställande direktören både 

privat och professionellt, vilket är viktigt för VDn. Genom att hålla en personlig kontakt, 

lyssna på sina medarbetare och samtidigt värna om lagarbete och företagskultur kan det 

påstås att VDn uppfyller det sista behovet för att finna en inre motivation genom 

samhörighet (Ryan och Deci, 2008). Detta kan anses bidrar till den balans VDn menar att 

den känner i livet.   

Den största motivationsfaktorn hos den verkställande direktören kan utifrån empirin anses 

vara företagets värderingar och att VDn värderar företaget högt på ett personligt plan. 

Utöver detta motiveras även VDn av relationer med medarbetare, hitta lösningar, 

utveckling, förändring och att eliminera risker. Utifrån empirin kan de argumenteras för att 

VDn drivs av passion i sitt styre. Det är tydligt att den verkställande direktören främst drivs 

av en social-normativ ledarmotivation (Chan & Drasgow, 2001) och av samhörighet 

(McClelland 1985) då det sociala samspelet är grunden till den verkställande direktörens 

styre. Den verkställande direktören kan påstås uppfylla samtliga behov av Ryan och Decis 

(2008) teori för att uppnå ett välbefinnande och således en inre motivation (Ryan & Deci, 

2008; Deci, Koestner & Ryan, 1999).  
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5.4	VD	4	-	Den	branschintresserade	VDn	

Tabell 5. Summering av motivationsfaktorer och teorier, VD 4 

Viktigaste motivationsfaktorn Övriga motivationsfaktorer 

Branschintresset Frihet, förändring, personlig utveckling, 

framsteg, utveckling 

 

Mänsklig motivationsteori  Motivation till att leda SDT 

Prestationer Affektiv ledarmotivation Uppfyller alla behov 

 

Utifrån empirin kan det utläsas att den verkställande direktören, tillsammans med familjen, 

brinner för branschen. Detta anser VDn bidrar till att det finns en förståelse och stöd 

hemma kring VDns arbete, något som den verkställande direktören betonar som viktigt då 

det finns en ömsesidig förståelse för de båda partnernas arbete. Detta kan delvis anses 

uppfylla behovet av social samhörighet då detta kan anses främja samhörighet på ett 

djupare plan. Detta är en viktig del för att kunna uppfylla en inre motivation (Ryan & Deci, 

2008).  

Utifrån empirin framgår det att det som motiverar den verkställande direktören i tjänsten är 

att känna självständighet, frihet och att kunna växa som person i tjänsten. Men framför allt 

är det branschen som motiverar den verkställande direktören. Alla dessa faktorer ovan kan 

argumenteras för att vara motivationsfaktorer som ökar motivationen till att arbeta 

(Herzbergs, 1993). I teorin kan det utläsas att Herzberg (1993) hävdar att ansvarstagande är 

den största motivationsfaktorn till en långvarig positiv effekt av motivation och det som 

mest motiverar för att nå höga resultat. Utifrån empirin kan det påstås att den verkställande 

direktören genom sitt egenföretagande alltid haft stort ansvar. Det kan även argumenteras 

för att ett stort ansvarstagande krävs i VDns nuvarande roll vilket kan kopplas ihop med 

Herzbergs (1993) teori om att ansvarstagande är en viktig motivationsfaktor. VDn menade i 

empirin att ledarskap är kul och VDn vill bidra med nytt och förändra vilket även detta kan 

ses som motivationsfaktorer (Herzberg, 1993).  



	 	 	
	

	 	 	
	

62	
	

VDn hävdade i empirin att VDn själv inte skulle ha arbetat på denna position under längre 

tid om det inte var för den ekonomiska ersättningen då VDn ansåg att ekonomisk ersättning 

är en del av arbetet. Den ekonomiska ersättningen kan därför argumenteras för att delvis 

vara en motivationsfaktor (Herzberg, 1993) då den motiverar till fortsatt arbete. Utifrån 

empirin kan det dock argumenteras att lön främst är en hygienfaktor (Herzberg, 1993) då 

VDn främst motiverades av andra saker när personen tog jobbet. Ekonomisk ersättning var 

snarare en faktor som motverkade missnöje.  

Utifrån empirin kan det utläsas att VDn främst drivs av vad som McClelland (1985) i sin 

teori om motivationsfaktorer benämner som prestationer. Detta baserat på att individer i en 

sådan miljö drivs av förbättring. Detta stärks av VDns motivationsfaktorer att det är något 

mer som driver den framåt än bara arbetet. Den verkställande direktören drivs enligt 

empirin av framgång och har alltid gjort det. Detta kan utläsas genom att VDn alltid vill 

göra något bättre, utvecklas personligt och menar att “framgång föder framgång”. Detta 

brukar enligt McClellands (Abrahamsson & Andersen, 2005) teori även benämnas som 

effektivitetsfaktorn och kopplas till prestationsdelen då personer som drivs av detta alltid 

vill göra något bättre än tidigare.  

Utifrån empirin påstås den verkställande direktören har en hög önskan om att nå sina mål, 

vilket även detta kan kopplas till McClellands (1985) prestationsdel. VDn motiveras enligt 

empirin av att ta tuffa beslut som kan hjälpa VDn framåt och har på grund av detta tidigare 

varit politiskt aktiv för att kunna påverka sin målbild. Den verkställande direktören belyser 

också att det är viktigt att kunna stanna upp och lyssna på sina medarbetare men att det 

också kan vara tufft om man har olika åsikter. Detta anses dock viktigt för att kunna nå 

målen vilket stärker VDns önskan om att nå mål och kan kopplas ihop med prestationsdelen 

(McClelland 1985).  

Det tidigare beskrivna intresset för branschen den verkställande direktören arbetar inom 

skildras starkt i empirin. Branschintresset anses vara en stor del av VDns motivation och 

således att det finns en tydlig koppling mellan den verkställande direktören och en inre 

motivation (Deci, Koestner & Ryan, 1999) då det breda intresset för branschen kan anses 

göra att VDn känner en självuppfyllelse. Utifrån empirin kan det utläsas att VDn idag 

arbetar på ett företag som har goda förutsättningar för framtiden med långsiktiga mål enligt 
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VDn själv. Men företaget arbetar samtidigt mot kortare mål med fasta slutpunkter, sådana 

som enligt Deci, Koestner och Ryans (1999) teori som skapar yttre motivation. Således kan 

det diskuteras att den verkställande direktören till största del drivs av en inre motivation, 

men även att VDn drivs, till viss del, av yttre faktorer som korta fasta mål och ekonomisk 

ersättning.  

Utifrån empirin anses VDn motiveras av att uppnå mål och resultat som leder till en inre 

tillfredsställelse. Utifrån detta kan Chan och Drasgows (2001) teori kopplas till den 

verkställande direktören och VDn kan anses ha en affektiv ledarmotivation. En ledare som 

drivs av en affektiv ledarmotivation brukar oftast inte se sig själv som en given ledare men 

hamnar ofta på sådana positionerna ändå. Även detta kan anses stämma överens med VDn 

som inte sökt tjänsten själv. Den verkställande direktören blev som empirin nämner 

tillfrågad om att ta positionen som VD, då styrelsen ansåg att VDn passade företaget. Detta 

kan anses vara i enighet med en affektiv ledarmotivation (Chan & Drasgow, 2001). 

Den verkställande direktören har som tidigare nämnt ett stort intresse för branschen vilket 

kan argumenteras för att vara en inre drivkraft och leda till motivation hos den 

verkställande direktören. Utifrån empirin kan det utläsas att VDn vill kunna utvecklas på ett 

personligt plan och kunna påverka sin inställning vilket även det kan anses vara viktiga 

faktorer som driver en affektiv ledare (Chan & Drasgow, 2001). Utifrån empirin kan VDn 

även anses att till viss del drivas av en social-normativ ledarmotivation. Detta då VDn 

betonar vikten av att ödmjukhet till medarbetare och i beslut som tas men även att inom 

organisationen jobba tillsammans som ett lag. Dock kan det argumenteras för att den 

verkställande direktören främst drivs av ett affektivt ledarskap även om den social-

normativa delen präglar denna till viss del (Chan & Drasgow, 2001).  

Som nämnt ovan kan VDn anses uppfylla social samhörighet (Ryan & Deci, 2008) genom 

den balans VDn känner mellan arbete och familj. Där till kan det även diskuteras att den 

verkställande direktören besitter egenskaper som att vara lyssnande och att VDn står bakom 

personalen och stöttar dessa. Detta kan argumenteras för att leda till en gemenskap och 

relation på jobbet vilket även detta stämmer överens med social samhörighet enligt Ryan 

och Deci (2008). Den verkställande direktören kan även anses uppfylla delarna kompetens 

och självständighet (Ryan & Deci, 2008). Empirin beskriver att den verkställande 
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direktören drivs av att söka nya utmaningar och för att VDn ska trivas behöver arbetet vara 

tillräckligt stimulerande vilket kan kopplas till Ryan och Decis (2008) kompetensdel. 

Självständigheten kan anses uppfyllas då VDn motiveras av att ha ansvar och vara 

självständig. Utifrån empirin anses VDn drivas av att styra situationer inom rimliga ramar 

vilket kan anses leda till en inre tillfredställelse. VDn betonar i empirin även hur viktigt det 

är att stå för det man säger och att våga ta egna beslut, detta kan utifrån empirin tolkas som 

att personen gillar att ha inflytande och medbestämmande vilket är en stor del av Ryan och 

Decis (2008) självständighetsdel.  

Utifrån empiri och teori motiveras den verkställande direktörens till störst del av sitt 

brinnande branschintresse som följt VDn hela livet. Utöver denna motivationsfaktor så 

motiveras VDn även av frihet, förändring, personlig utveckling, framsteg och utveckling av 

företaget. Genom empiri och teori kan VDn anses drivas av en affektiv ledarmotivation 

(Chan & Drasgow, 2001) samt prestationer (McClelland, 1985). Den verkställande 

direktören uppfyller alla krav i SDT-teorin för en inre motivation och välbefinnande (Ryan 

& Deci, 2008). 	  
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6.	Diskussion	

I detta kapitel redogör vi för de resultat studien kommit fram till samt dess slutsats kopplat 

till studiens syfte. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom detta område. 

6.1	Resultat	och	diskussion	

	

Figur 6. Egenritad - Ihopkopplande modell av empiri och teori 

Figuren ovan är en egenritad sammanställning av analysen som tydliggör de verkställande 

direktörernas koppling till de olika teorier som används i studien för att förtydliga studiens 

resultat. Som figuren visar så motiveras de verkställande direktörerna av olika delar vilket 

visas i de pilar som leder ner till den inre motivationen som alla verkställande direktörer 

utifrån analysen anses ha. 

Resultatet av denna studie visar att de faktorer som motiverar de verkställande direktörerna, 

utifrån deras eget perspektiv, varierar mycket. VD 1 största motivationsfaktor är att det 
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finns en dimension till i arbetet som inte funnits på tidigare arbetsplatser. VD 2 motiveras 

främst av att kunna vända det “sjunkande skeppet”, VD 3 motiveras av företagets 

värderingar och VD 4 motiveras främst av det brinnande branschintresset. Utifrån analysen 

är det tydligt att de verkställande direktörerna motiveras av någonting “extra” i deras 

arbete. De fyra verkställande direktörerna nämnde var för sig att de motiveras starkt av 

företaget de arbetar på, utveckling och förändring. 

Tre av de verkställande direktörerna kan mest liknas med varandra då de motiveras av 

prestationer och drivs av en affektiv ledarmotivation medans VD 3 motiveras mer av 

samhörighet och en social-normativ ledarmotivation. Det är tydligt att alla de verkställande 

direktörerna anser att makt inte är något som ska motivera eller driva en ledare. De anser att 

makt kan förstöra och skada mycket i ett bolag. 

Utifrån analysen kan de konstateras att samtliga verkställande direktörer upplever att de har 

en bra balans mellan privatliv och arbete vilket kan anses vara av stor vikt för att de ska 

kunna prestera på sin arbetsplats. Fungerar inte balansen mellan dessa kan risken vara stor 

att effektiviteten i arbetet drabbas och att familjen därför blir lidande. De verkställande 

direktörerna hävdar av denna anledning att balans mellan familjeliv och arbete är av stor 

vikt för att skapa en trygghet i vardagen samt för att kunna samla energi.  

Samtliga verkställande direktörer menar även att de inte är typiska verkställande direktörer. 

VD 2, 3 och 4 hävdar att en typisk verkställande direktör är mer auktoritär i sitt styre och 

att de själva motiveras av mer mjuka faktorer. VD 1 menar däremot att det inte finns en 

typisk definition av vad en typisk verkställande direktör är utan menar att alla är olika och 

motiveras av olika saker. Samtliga direktörer påstår även att de mjukare värdena, så som 

nära kontakt med medarbetare och en transparent företagsmiljö, är av stor vikt i deras 

ledarskapsroll och motivation. 

Utifrån analysen framgår de tydligt att samtliga verkställande direktörerna inte själva sökt 

sig till sin nuvarande tjänst utan blivit ombedda att ta den. Med hänsyn till detta kan det 

diskuteras att maktpositionen, som en verkställande direktörtjänst kan uppfattas som, inte är 

något de verkställande direktörerna motiverats av. De ser positionen mer som en möjlighet 

till att driva företaget framåt med den kompetens och det ledarsättet de kan bidra med in i 

företaget. 
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Utifrån analysen drivs de verkställande direktörerna främst av motivationsfaktorer snarare 

än hygienfaktorer. Hos samtliga verkställande direktörer är det tydligt att motivationen i 

arbetet drivs av utmaningar och ansvarstagande tillsammans med bra relationer till 

medarbetare. Baserat på detta kan de verkställande direktörerna anses trivas på arbetet och 

drivas mer av mjuka värden snarare än hårda. Det är endast VD 4 som tar upp att 

ekonomisk ersättning är en del av arbetet som inte bör bortses ifrån, men påpekar även att 

det inte var därför den tog jobbet. Delvis kan detta ses som en motivationsfaktor hos VD 4 

men det kan ändå argumenteras för att ekonomisk ersättning är en hygienfaktor hos alla de 

verkställande direktörerna då det huvudsakligen inte ökar deras motivationen till att arbeta.  

VD 1, 2 och 4 drivs främst av prestation. Vi anser därefter att samhörighet driver dem näst 

mest och att makt motiverar dem minst. VD 3 däremot drivs till störst del av samhörighet 

då den sociala biten och gemenskap är av störst vikt. Därefter anser vi att VDn drivs av 

prestationer och till sist makt. Motivationen hos de verkställande direktörerna handlar om 

ett inre driv att lyckas med mål samt att göra detta tillsammans. Dessutom, för att lyckas 

med målen som företagen har, så litar de verkställande direktörerna mycket på sina 

medarbetare vilket vi anser är en viktig del i både prestationer och samhörighet.  

Analysen framhäver att de fyra verkställande direktörerna till störst del drivs av en inre 

motivation i sitt arbete. Alla upplever att de tagit positionen som VD för det “extra” som 

kom med tjänsten vilket är deras främsta motivationsfaktor. Till viss del kan de 

verkställande direktörerna även anses drivas av yttre motivation i sitt dagliga arbete så som 

att uppfylla dagliga mål. Dessa kortsiktiga mål är mål där motivationen och glädjen av dem 

försvinner så fort det är uppnådda. Samtliga verkställande direktörerna drivs av nya 

utmaningar, mål och upplever en stor självuppfyllelse när det går bra för dem vilket 

korrelerar med deras inre motivation. 

På samma sätt som de verkställande direktörerna drivs av prestation eller samhörighet kan 

de även delas in i affektiv eller social-normativ ledarmotivation. Verkställande direktör 1, 2 

och 4 drivs av en affektiv ledarmotivation då de främst drivs av inre motivation och 

resultat. VD 3 drivs till största del av social-normativ ledarmotivation då VDn känner ett 

ansvar mot företaget och styrelsen till att ha positionen. Utifrån analysen är det tydligt att 
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ingen drivs av den icke-beräkningsbara ledarmotivationen på samma sätt som ingen drivs 

av makt. 

Vi anser att de tre fundamentala behoven, kompetens, självständighet och social 

samhörighet är uppfyllda hos samtliga av de verkställande direktörerna. Detta leder således 

till en ökad inre motivation och skapar en känsla av välbefinnande hos de verkställande 

direktörerna. Likheter mellan de fyra verkställande direktörerna i denna teori är att de idag 

upplevs ha tillräckligt med utmaningar på de företag de arbetar på för att känna sig 

motiverade. Detta kan anses vara en viktig del av motivationen då VD 1, 2 och 4 tidigare 

har bytt tjänst för att de tappat motivationen i arbetet. De verkställande direktörerna söker 

ständigt nya utmaningar om utmaningarna sinar. Självständighet i form av ansvarstagande 

och medbestämmande kan även detta anses vara uppfyllt hos samtliga verkställande 

direktörer då de kontinuerligt anses söka nya livserfarenheter. Men även då ansvar kan 

anses som en förutsättning för att kunna ha tjänsten som VD. Även samhörighet i form av 

familje- och arbetsrelationer anses som viktiga hos samtliga verkställande direktörer. 

Utifrån analysen upplevs VD 3 ha ett större behov av social samhörighet än de andra 

verkställande direktörerna. Då dessa snarare upplevs ha ett större behov av kompetens och 

självständighet. 
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6.2	Slutsats	

Syftet med denna studie var att förstå hur svenska verkställande direktörer beskriver sin 

motivation utifrån sitt eget perspektiv och således bidra till ökad förståelse för vad som 

motiverar dessa. Vi anser att vi utifrån vår kvalitativa studie har fått en större förståelse för 

vad det är som motiverar de verkställande direktörerna och vilka de största 

motivationsfaktorerna är för respektive verkställande direktör. Vi har även fått en ökad 

förståelse för att de till viss del även drivs av samma faktorer. Samtliga verkställande 

direktörer upplever exempelvis att de tagit positionen som VD för de motiveras av att 

uppfylla något ”extra”. Vad som definieras som ”extra” skiljer sig åt mellan de 

verkställande direktörerna men alla betonar vikten av denna motivationsfaktor. Vi fann 

även att samtliga av de verkställande direktörerna motiveras starkt av företaget de arbetar 

på, motiveras av utveckling samt att de drivs av förändring.  

Vi har även fått en större förståelse för vad som inte motiverar de verkställande 

direktörerna som deltagit i denna undersökning. Makt och prestige är två faktorer som av 

samtliga verkställande direktörer anses som farliga för en organisation och som inte ska 

motivera en ledare. 

6.3	Diskussion	av	bidrag	

Denna studie är baserad på direktörernas egen uppfattning om sin egen motivation från sitt 

eget perspektiv. Resultatet vi fått fram är endast baserat på de fyra verkställande 

direktörerna i studien. Således kan resultatet utifrån denna synvinkel inte heller 

argumenteras för att vara generaliserbart, men detta var heller inte studiens syfte.  

Studien bidrar till forskning kring verkställande direktörers motivationsfaktorer som vi har 

ansett som bristande i tidigare forskning. Då de verkställande direktörerna har olika 

bakgrund och verkar i olika kontexter speglas detta i resultatet. Det kan diskuteras hur vida 

det svar som studien fått fram är sanningsenliga med den verklighet de verkställande 

direktörerna lever och verkar i då resultatet endast baserats på deras svar om deras egen 

motivation. 
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Det empiriska värdet i denna studie kan diskuteras vara av stor vikt för organisationer, då 

studien kan bidra till deras förståelse kring motivationsfaktorer hos verkställande 

direktörer. Det kan för dessa organisationer vara av stor vikt att kunna förstå detta vid 

tillsättning av en ny VD eller för att kunna behålla motivationen hos en befintlig 

verkställande direktör. Det empiriska värdet i studien skulle även kunna hjälpa andra 

verkställande direktörer att öka sin förståelse för vad som motiverar andra verkställande 

direktörer.  

Utifrån resultatet av denna studie kan man se att verkställande direktörer motiveras av 

något mer i sitt arbete, att de motiveras av en extra dimension, vilket är ett relativt 

outforskat område inom motivation och således kan denna dimension ses som ett nytt 

bidrag denna studie tillför till forskningen. Detta bidrag ger en större förståelse för vad som 

kan motivera ledare vilket i sig gör denna studie intressant även.  

6.4	Vidare	forskning	på	denna	studie	

Motivation är ett ämne som är väl studerat och kan därför anses vara av intresse för många 

människor. Vidare forskning på denna studie skulle kunna göras genom att studera 

verkställande direktörer i en större dimension för att på så vis kunna göra resultaten 

generaliserbara. Andra intressanta aspekter att undersöka skulle även kunna vara om 

motivationsfaktorer skiljer sig mellan kön, ålder och bransch. Då denna studie har fokuserat 

på externa verkställande direktörer skulle det även kunna vara av intresse att studera ägande 

verkställande direktörer. Detta för att se om motivationsfaktorerna skiljer sig om ett ägande 

i bolaget finns.		  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Allmänna frågor om dig   

1. Berätta lite om vem du är  

2. Tidigare karriärfrågor och val. Idag/framtiden/annorlunda? 

Om företaget 

Kort om …  

3. Organisationen  

4. Vad är/innebär tjänsten som en verkställande direktör för dig?  

5. En dag på företaget  

6. Vad motivation är för dig? 

Motivation som verkställande direktör 

7. Rekrytering  

8. Förväntningar  

9. Skillnader mot tidigare befattningar  

10. Vad som motiverade dig till att ta tjänsten som VD  

11. Hur rollen upplevs  

12. Stämmer förväntningarna på vad rollen innebär?  

13. Viktiga egenskaper som verkställande direktör  

14. Fördelar/nackdelar med tjänsten 

15. Vad motiverar dig till att behålla positionen som VD?  

Avslutande funderingar  

16. Har din motivation förändrats?   

17. Motivation idag jämfört med för 5-10 år sedan för dig?   

18. Tror du det som motiverade dig idag kommer motivera dig om 5-10 år?  

19. Hur ser du på risker och bekvämligheter som motivationsfaktorer?   

20. Vad tror du motiverar andra verkställande direktörer?    

21. Vad har/vem har inspirerat dig i ditt VD-skap/under din karriär?  

Övrigt  

22. Egna funderingar kring motivation/tillägg 

 


