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FÖRORD 
 

 

Efter många veckors arbete har vi så äntligen lyckats färdigställa vår studie om vad som 

motiverar chefer till så många timmars arbete. Först och främst vill vi tacka våra 

respondenter, tack vare Er välvilja att ställa upp på intervjuer gick detta arbete att genomföra. 

Ett särskilt tack går till vår handledare Owe R Hedström som ställt upp på att handleda oss. Vi 

vill också tacka varandra för ett gott samarbete. Slutligen skänker vi våra familjer och 

anhöriga en tacksamhetens tanke, utan Ert stöd hade detta varit svårt att genomföra. 

 

Örnsköldsvik den 16 september 2009 

 

Åsa Nilsson, Anna-Karin Lampinen 

  



 

  



SAMMANFATTNING 

 

 

Det gångna året har präglats av rapporter om lågkonjunktur och stigande arbetslöshet vilket 

lett till att röster höjts med förslag om förkortad arbetstid för att bereda fler arbete. Trots att 

arbetstiden idag är reglerad finns det människor som frivilligt väljer att lägga ner upp till 60 

timmar per vecka på sitt arbete. Det handlar oftast inte om låginkomsttagare som arbetar hårt 

för att dryga ut hushållskassan utan om välutbildade, högavlönade tjänstemän, ofta i 

chefsposition. Vår diskussion kring dessa människors drivkrafter utmynnade i följande 

problemformulering. 

 

 Vad motiverar chefer på hög nivå att arbeta mera än normal arbetstid?  

 

Vi fokuserar på de drivkrafter som får cheferna att lägga ner så mycket tid på arbetet samt 

tittar närmare på vilken påverkan familjen och platsen i syskonskaran haft på deras val av 

sysselsättning. 

 

I studiens inledningsskede fann vi belägg för att chefens position har ett tydligt samband med 

mängden arbetad övertid. Detta ledde till att vi valde att inrikta oss på individer som innehar 

höga chefspositioner. För att göra studien mer balanserad beslöt vi oss också för att intervjua 

två individer som, tills nyligen, arbetat på höga chefsposter men valt att sluta sin anställning. 

 

För att genomföra vår studie har vi valt att använda oss av ett hermeneutiskt angreppssätt 

vilket betyder att våra egna värderingar och tolkningar använts för att ställa samman studiens 

resultat. Vi sökte vedertagna teorier som fick ligga till grund vid utformandet av vår 

intervjuguide. Då vi var intresserade av hur höga chefer uppfattar och tolkar sin situation 

genomförde vi kvalitativa intervjuer med sju respondenter varefter vi jämförde våra 

observationer med de valda teorierna. Detta innebär att vårt angreppssätt har varit det 

deduktiva. 

 

Vi kom fram till att det är flera faktorer som driver höga chefer att arbeta mer än normal 

arbetstid. Det är bland annat glädjen i att gå till ett stimulerande arbete där man arbetar mot 

uppsatta mål för att nå bra resultat. Att stötta medarbetarna och se dem lyckas med sina 

uppgifter och därmed ta ett kliv framåt är också en stark drivkraft. Familjens hade inte någon 

större påverkan på dessa chefers val av sysselsättning och vi kunde heller inte påvisa att 

platsen i syskonskaran haft någon inverkan på dessa chefers val av arbete. Vi fann ingen 

nämnvärd skillnad mellan de två som slutat sin befattning och på de höga chefer som 

fortfarande har kvar sina befattningar. 
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1 INLEDNING 
 

 

 
 

 

 

I detta kapitel redogör vi för det ämnesval som ligger till grund för vår studie. Dessa problem 

leder fram till vår problemformulering samt vårt syfte. För att kunna genomföra denna studie 

var vi tvungna att sätta vissa begränsningar och avgränsningar, dessa redogör vi också för i 

detta kapitel. I slutet av kapitlet definierar vi de begrepp som flitigt återkommer i arbetet.  
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1.1 ÄMNESVAL 

Författarna har valt att undersöka vad som motiverar människor i chefsposition att lägga ner 

så mycket tid på sitt arbete. Vi intresserar oss för de krafter som driver dessa människor och 

de bakomliggande orsakerna till att de väljer att prioritera arbetet före familjen. Vi studerar 

också vad som motiverar dessa personer samt vad deras bakgrund har haft för inverkan på 

deras yrkesval och karriär. 

 

Capacities clamor to be used, and cease their clamor only when they are well 

used…Not only is it fun to use our capacities, but it is necessary for growth. The 

unused skill or capacity or organ can become a disease center or else atrophy 

or disappear, thus diminishing the person. 
1
  

A.H. Maslow, Toward a Psychology of Being, 3
rd

 ed  

1.2 PROBLEMBAKGRUND 

Varje problem har tre lösningar: min lösning, din lösning och den rätta 

lösningen. 
2
  

 

Kring förra sekelskiftet arbetade en löntagare 50 till 60 timmar per vecka. Effektiviseringar 

inom industrin samt en allt starkare fackföreningsrörelse gjorde att samma siffra femtio år 

senare hade sjunkit till 42 timmar för att idag ha hamnat på mellan 37,5 till 40 timmar/vecka.  

 

Våren 2009 har präglats av rapporter om den kraftiga lågkonjunkturen och den medföljande 

stigande arbetslösheten. I samband med detta har röster höjts med förslag om ytterligare 

minskad arbetstid för att bereda fler arbete. Trots denna bakgrund finns det idag människor 

som arbetar upp till 60 timmar per vecka. Det handlar då inte om låginkomsttagare som 

arbetar hårt för att dryga ut hushållskassan utan om välutbildade, högavlönade tjänstemän, 

oftast i chefsposition.  

 

Enligt Ledarnas Chefsbarometer 2008 arbetar chefer i Sverige i genomsnitt 46 timmar i 

veckan. I diagrammet nedan visas hur de arbetade timmarna fördelar sig mellan de olika 

chefskategorierna.  

 

 
Källa: Ledarnas löneenkät 2008

3
 

                                                 
1
 Abraham. H, Maslow. The Maslow Business Reader. New York: Wiley, 2000. p.251 

2
 Hagemann, Gisela. Konsten att motivera, Kristianstad: Liber, 1990. s.3 

3
 Ledarna, 

http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2FChefen_i

_siffror_2008.pdf Hämtad 2009-04-22, kl. 18:12  

http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2FChefen_i_siffror_2008.pdf
http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2FChefen_i_siffror_2008.pdf
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Diagrammet åskådliggör relationen mellan chefernas position och mängden arbetad övertid. 

Vi kan tydligt utläsa att ju högre position chefen har desto mer övertid arbetar denne. 

 

Dagens högteknologiska samhälle, med humanare arbetstider och en utveckling som sker i 

rasande fart, borde rimligtvis ha underlättat vardagen för oss människor. I stället ökar stressen 

och prestationskraven med påföljden att allt fler människor blir utbrända.
4
 En av de 

bakomliggande orsakerna till denna studie är att en av författarna har en make vilken lägger 

ner mycket tid på sitt arbete. Denne arbetar som marknadschef på ett större företag vilket 

innebär många resor och att denne ofta tar med arbetet hem. Trots att familjen utökats med 

barn har ingen förändring skett i arbetsmönstret. Naturligtvis leder detta till att familjen ibland 

blir lidande. Med dessa fakta i åtanke är det svårt att finna någon logik i det faktum att 

högutbildade, och ofta intelligenta, människor väljer att lägga så mycket tid på att arbeta. Vi 

vill förstå vad det är som motiverar dessa människor och vad är det som gör att de väljer att 

tillbringa större delen av sin vakna tid på arbetet.
5
 

1.2.1 Arbetsinnehåll och delegering 

Vilken betydelse har arbetsinnehållet när det gäller chefernas motivation? Det är många 

uppgifter av varierande art som faller under chefens ansvar, trots detta måste ledaren ständigt 

ha en helhetsbild beträffande skötseln av företaget. 

 

Vad beror det på att chefer aldrig tycks få tiden att räcka till medan deras 

underställda alltid tycks ha problem att få arbetet att räcka till? 
6
 

 

När chefen delegerar innebär det att denne visar förtroende för sina medarbetare,
7
 trots detta 

finns det många som undviker att delegera i den utsträckning de skulle kunna. Om ledaren 

inte delegerar finns en risk att denne uppslukas av vardagliga ting och därmed drunknar i 

detaljer vilket ledet till att helhetssynen förloras. Motivet för att inte släppa någonting ifrån sig 

kan vara en önskan om makt, en rädsla att förlora kontrollen och/eller en rädsla för 

konkurrens. Att vara chef innebär ofta att tiden inte räcker till. Att delta i beslutsfattande, 

företräda företaget vid möten/konferenser fordrar frånvaro från arbetet, men av omtanke till 

medarbetarna måste chefen vara disponibel.
8
  

 

Jag kände mig som en marionett som sprattlade för att någon annan drog i 

trådarna, trots att jag var VD. Jag drog i min tur också i trådarna och 

manövrerade andra dit jag själv ville. De bidrog till min framgång, men jag var 

ganska likgiltig för deras. 
9
 

 

För att närmare belysa betydelsen av arbetsinnehållet samt för att titta närmare på chefernas 

vilja eller ovilja att delegera ansvar kommer vi att använda oss av teorier kring 

arbetsrelaterade behov, X- och Y-personligheter, A och B personligheter, arbetsberikning och 

prestation. 

  

                                                 
4
 Ahola, K., R, Gould, M, Virtanen, T, Honkonen, A, Aromaa, and J, Lönnqvist. “Occupational burnout as a 

predictor of disability pension: a population-based cohort study”. Occupational and Environmental Medicine 66 

(2009): 284-290.  
5
 Boëthius, Stefan, och Martin, Ehdin. Myten om moroten. Falun: svenska förlaget liv & ledarskap ab, 2006. s. 9 

6
 Oncken, W. “Management time: Who’s got the monkey?”. Harward Business Review 77 nr 6 (nov-dec 1999): 

178.  
7
 Hagemann, G. s.86-91 

8
 Ibid. s. 89-91 

9
 Boëthius, S. s. 29  
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1.2.2 Utbildning och visioner 

Är utbildningen ett strategiskt val för att nå en chefsposition och finns redan tidigt en vision 

eller ett ”ädelt motiv” hos dessa människor? Kobe Millet och Siegfried Dewitte hävdar i en 

artikel att ett altruistiskt beteende har starkt samband med intelligens. De menar att det krävs 

hjärnkapacitet för att uppskatta de långsiktiga vinsterna som samarbete ger.
10

 Förr var det 

ingen omöjlighet att arbeta sig upp inom ett företag, det finns många exempel på chefer som 

börjat sin bana som springpojkar. Dessa chefer hade ofta införskaffat en gedigen kunskap om 

företagets verksamhet på alla nivåer. Idag har konkurrensen om arbetstillfällena ökat och vi 

kan se, enligt nedanstående diagram, att det i de flesta fall krävs akademiska studier för att 

erhålla en tjänst på chefsnivå. 

 

 
Källa: Ledarnas löneenkät 2008

11
  

 

En individ med god utbildning, hög yrkeskompetens och en erfaren personlighetsstruktur 

känner ofta ett stort behov av oberoende. Människan agerar utifrån sina egna värderingar och 

vill ha en känsla av att utföra någonting meningsfullt. På detta sätt blir arbetsplatsen ett 

betydelsefullt ställe att utveckla en social identitet på. Om detta inte tillfredsställs leder detta 

till stress som idag är ett av våra vanligaste problem.
12

 För att närmare belysa orsaken till 

varför cheferna har satsat på att utbilda sig kommer vi att använda oss av teorier gällande 

motivation, prestation och förväntning.  

1.2.3 Motivation 

Vad är det som motiverar människor inom olika chefspositioner att arbeta mer än 40 timmars 

arbetsvecka? Är det pengar, makt, känslan av att känna sig behövd eller är det något helt 

annat? Vill de dominera andra människor eller har det med fåfänga och/eller statusbehov att 

göra? I dessa turbulenta tider måste information ges så tidigt som möjligt för att undvika 

felaktiga rykten. För personer på chefsnivå är detta kanske en anledning till varför så många 

av dem arbetar mer än 40 timmar i veckan. Kan det vara så att de hellre är anträffbara dygnet 

runt än att de missar någon information? Vi lever idag i ett informationssamhälle och därför 

krävs det av cheferna att de alltid skall vara ”up to date”. För att hinna med allt de skall göra 

måste de, som allt som oftast, arbeta över eller ta med sig jobbet hem. Detta eftersom 

information är makt.
13

 För att klargöra dessa frågeställningar kommer vi att använda oss av 

olika motivationsteorier samt teorier kring behov, belöning, ledarskap och prestation. 

  

                                                 
10

 Millet, K., and S, Dewitte. (2006) “Altruistic behaviour as a costly signal of general intelligence”. Journal of 

Research in Personality 41 (2007): 316-326.  
11

 Ledarna,  

http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2FChefen_i

_siffror_2008.pdf Hämtad 2009-04-22, kl. 18:12  
12

 Hagemann, G. s. 95 
13

 Ibid. s. 35-41  

http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2FChefen_i_siffror_2008.pdf
http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2FChefen_i_siffror_2008.pdf
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1.2.4 Kommunikation  

 

Oavsett vilka mål du har i livet kommer du så småningom att upptäcka att det är 

nödvändigt och förmånligt att lära dig kommunicera mer effektivt 
14

 

 

En av chefens allra viktigaste förmågor är att effektivt kunna kommunicera ut organisationens 

budskap till de anställda. När det handlar om stora organisationer är det viktigt att chefer på 

alla nivåer tar sitt ansvar för att information förmedlas till alla medarbetare. Ju högre upp 

inom organisationen man kommer desto viktigare är det med tydlig kommunikation.
15

 Hur 

påverkar dagens informationssamhälle ledarnas val av kommunikation och väljer de rätt 

kommunikationssätt? Chefen kommunicerar, under en arbetsdag, på många olika sätt bland 

annat genom att; svara när telefonen ringer, gå på/hålla möten, läsa och besvara e-post, 

skriva/läsa papper, ge medarbetarna feedback, etc. Chefen måste vara en god kommunikatör 

vilket också innebär att han/hon måste ha förmågan att lyssna samt att ge och ta emot 

feedback. Hinner ledaren med allt detta under en 40 timmars arbetsvecka? Om nu information 

är makt kan det vara så att kommunikation är det som driver chefer mest? Om chefen inte 

skulle kommunicera med styrelsen, medarbetarna, etc. hur skulle de då komma över 

informationen som krävs för att behålla makten? För att klargöra dessa frågeställningar har vi 

för avsikt att använda oss av kommunikationsteori. 

1.2.5 Uppväxtmiljö och uppfostran 

Påverkar uppväxtmiljö och uppfostran människors framtida yrkesval och arbetsinsats? Är det 

omtanke och acceptans i hemmet som ger barnet trygghet och en känsla av tillhörighet? 

Föräldrar präglar sina barn och många av våra värderingar grundläggs tidigt i barndomen.
16

 

De flesta föräldrar har också olika förväntningar och krav på sina barn, detta tillsammans med 

familjens status kan påverka barnets framtida yrkesval. Syskon eller avsaknaden av syskon 

påverkar människor i olika riktning. I stora familjer med många barn kan det uppstå 

konkurrens om föräldrarnas uppmärksamhet. Förstfödda barn, med ett eller flera syskon, har 

visat sig vara överrepresenterade bland Amerikanska presidenter, Brittiska och 

Australiensiska premiärministrar, guvernörer och medlemmar av den Amerikanska 

kongressen.
17

 Föräldrar som arbetar mycket eller av andra skäl inte har så mycket tid över för 

sina barn kan skapa ett ökat behov av att bli sedd. Äldre syskon kan bli ålagda eller själva 

känna ett behov av att uppträda som en förebild för de yngre. Ensambarn behöver inte dela 

föräldrarnas uppmärksamhet med någon annan och upplever därför inte samma konkurrens 

som barn med syskon. Vi har för avsikt att närmare studera i vilken mån dessa faktorer 

påverkat våra respondenters vilja att bli chef. För att finna svar på dessa frågeställningar har 

vi för avsikt att använda oss av teorier inom motivation och psykologi samt teorier angående 

behov och prestation.  

                                                 
14

 Burgoon, M, F. G, Hunsaker and E. J, Dawson. Human Communication 3
rd

 ed. USA: Sage, 1994. s.12 
15

 Sjöstrand, S-E. Organisationsteorier. Lund: Studentlitteratur, 1978. s. 210 
16

 Carlberg, Gunnar. Dynamisk utvecklingspsykologi. Borås: Natur och Kultur, 1994. s.168  
17

 Andeweg, Ruby B., and Steef B, Van Den Berg. “Linking Birth Order to Political Leadership: The Impact of 

Parents or Sibling Interaction?”. Political Psychology 24 nr 3 (sept 2003): 605-623.  
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1.2.6 Genusperspektiv 

Fram till sextiotalet arbetade de flesta gifta kvinnor i hemmet. 

 

I praktiken var kvinnornas karriärutveckling sekundär i jämförelse med 

männens och arbete såg som en ganska temporär aktivitet för kvinnor 
18

 

 

Under slutet av 1960-talet blev det vanligare med yrkesarbetande kvinnor. Efter att ha arbetat 

i hemmet och varit beroende av mannens inkomster började kvinnor i större utsträckning 

utbilda sig och söka sig ut i arbetslivet.
19

 Tittar vi närmare på andelen kvinnliga studenter som 

idag är inskrivna vid universitet och högskolor visar det sig att kvinnorna dominerar i antal. 

Det totala antalet sökande till program och kurser under hösten 2008 var 295 000 av vilka 64 

% var kvinnor och 36 % män. Av de nyantagna var 

58 % kvinnor och 42 % män.
20

 Trots dessa talande 

siffror är kvinnor, enligt rådande statistik, 

fortfarande underrepresenterade i ledningsgrupper 

och styrelserum. Ledarna uppskattar att nästan var 

åttonde svensk anställd har någon form av 

chefsuppdrag, detta gäller chefer på alla nivåer från 

arbetsledare till företagsledare. I diagrammet till 

höger kan utläsas att en tredjedel av alla chefer är 

kvinnor.  

Källa: Ledarna, Chefsbarometern 2007, 2008
21

 

 

Vi kommer att studera hur högutbildade kvinnor når ledande befattningar. Vilken är orsaken 

till att endast en tredjedel av alla chefer är kvinnor? Kan det bero på att kvinnor och män har 

olika könsrollsrelaterade förväntningar
22

 eller beror det på att män har lättare att erhålla och 

behålla chefspositioner än kvinnor? För att belysa dessa frågeställningar kommer vi att 

använda oss av teorier kring ledarskap.  

1.3 PROBLEMFORMULERING 

Vad motiverar vissa chefer på hög nivå att arbeta mera än normal arbetstid?  

1.4  SYFTE 

Huvudsyftet med denna studie är att redogöra för de drivkrafter som får cheferna att arbeta 

mer än normal arbetstid samt att redovisa vilken påverkan familjen och platsen i syskonskaran 

haft på chefernas val av arbete. 

  

                                                 
18

 Harmon, Lenore W. “Do Gender Differences Necessitate Separate Development Theories and Measures?”. 

Journal of Career Assessment 5 (1997): 463.  
19

 Hagemann, G. s.17  
20

 SCB, http://www.scb.se/statistik/UF/UF0206/2008A02b/UF0206_2008A02b_SM_UF46SM0801.pdf 
21

 Ledarna, http://www.ledarna.se/web/showpage.do?path=%2Fpublicabout%2Frapporter%2Fchefsfakta Hämtad 

2009-04-22, kl. 20:33  
22

 Söderfjell, Stefan. Ledarskapets 5 utmaningar. Visby: Ledarskapscentrum, 2007. s.60  

http://www.ledarna.se/web/showpage.do?path=%2Fpublicabout%2Frapporter%2Fchefsfakta_
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1.5 AVGRÄNSNINGAR  

Vi har valt att bortse från chefernas eventuella ”ädla motiv”. Anledningen till detta är att vår 

tid är begränsad och att forskningen kring altruism är så komplex. Om vi ställde frågan om 

våra respondenter har ett ”ädelt motiv” skulle resultatet bli grovt generaliserande. För att få 

svar på om chefer gjort sitt yrkesval av en sådan anledning måste man nå ut till många 

respondenter vilket innebär en mer omfattande studie. Hade vi i stället valt att genomföra en 

kvantitativ undersökning hade vi kunnat redovisa ett realistiskt resultat rörande chefer och 

altruism. Vi har även valt att bortse från att studera våra respondenters arbetsinsats utifrån 

genusperspektiv. För att erhålla relevant information kring manligt och kvinnligt ledarskap 

måste studien också vända sig till personer i chefens omgivning såsom medarbetare och 

ledning. Genom att endast intervjua chefer får vi ingen information om hur omgivningen 

uppfattar skillnaderna i manligt och kvinnligt ledarskap. 

1.6 BEGRÄNSNINGAR  

Vi har valt att studera chefer som arbetar inom såväl kommunal som privat verksamhet. Vi 

har medvetet inriktat oss på chefer i höga positioner. Anledningen till detta är den information 

vi funnit i Ledarnas chefsbarometer 2008. Där kunde vi tydligt utläsa sambandet mellan 

chefernas position och mängden övertid. Den gemensamma nämnaren mellan dessa chefer är 

att de lägger ner mer än 40 timmar per vecka på sitt arbete. För att få ett djupare perspektiv, 

på vad det innebär att lägga ner så mycket tid på sitt arbete, har vi också vänt oss till före detta 

chefer som valt att kliva av sin befattning.  
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1.7 DEFINITIONER 

Altruism, i biologin: beteende där en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad. 

Beteenden som gynnar den egna avkomman eller andra nära släktingar ökar de egna genernas 

förökningstakt och kallas ofta pseudoaltruism. Detsamma gäller beteenden som går ut på 

tjänster och gentjänster och s.k. social parasitism där individen som beter sig altruistiskt inte 

gör det självmant utan har blivit manipulerad av den gynnade individen.  

 

Förstärkning, belöning, grundläggande begrepp inom inlärningspsykologin; inträffar när ett 

beteende ökar i styrka eller frekvens som följd av en belönande stimulering, förstärkare.  

 

Motivation, de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. 

 

Prestation,
23

 något (positivt) som åstadkommits eller fullgjorts (ofta trots svårigheter e.d.). 

                                                 
23

 Alla definitioner på denna sida kommer från http://www.ne.se/, Hämtad 2009-05-18, kl. 09:23 

http://www.ne.se/
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR  
 

 

 
 

 

 

Vi börjar detta kapitel med att skildra vår förförståelse för ämnet. Därefter redogör vi för 

vilket vetenskapligt förhållningssätt vi valt, vilken vetenskaplig metod vi använt samt vilket 

perspektiv vår studie har. Avslutningsvis redogör vi för hur vi gått till väga när vi sökt 

relevant litteratur samt riktar kritik mot våra sekundärkällor. 
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2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 

2.1.1 Teoretisk 

Vår teoretiska förförståelse har vi inhämtat under de snart tre år som vi studerat vid Umeå 

Universitet. Anna-Karin Lampinen har studerat Civilekonomprogrammet med inriktning mot 

redovisning medan Åsa Nilsson studerat Civilekonomprogrammet med inriktning mot 

service- och etisk marknadsföring. Under dessa år har vi fått grundläggande kunskaper i, 

bland annat, marknadsföring, ledarskap, ekonomisk historia, och statistik. Vi har också, i vårt 

tidigare arbetsliv, genomgått ett flertal ledarskapsutbildningar vilka gett oss en förståelse för 

vilka krav som ställs på en person i ledande befattning. Förutom det som ovan nämnts har vi 

också en förståelse som grundar sig på den statistik som finns tillgänglig genom Statistiska 

Centralbyrån
24

 samt fackföreningen Ledarnas hemsida.
25

 Vår teoretiska förförståelse har givit 

oss en god inblick i vad som ingår i en chefs arbete.  

2.1.2 Praktisk 

Under vår tid ute i arbetslivet har vi erhållit erfarenhet av att vara anställda i små företag såväl 

som i stora koncerner. En av författarna har också erfarenhet av att, under en femårsperiod, 

arbeta som chef på en avdelning med tjugotalet underställda vilket har gett henne en stor 

förståelse för vad det innebär att ha personalansvar. Vi har, under vår yrkesverksamma tid, på 

nära håll kunnat följa kollegor och chefer som lever för sitt arbete. Vi har även erfarenhet från 

politiskt arbete i Nämnderna för Barn och Utbildning och Teknik och Service samt 

kommunfullmäktige i Örnsköldsvik. Även inom den kommunala verksamheten har vi stött på 

förvaltningschefer som lägger ner jobb långt över de obligatoriska 40 timmarna. Maken till en 

av författarna är anställd som marknadschef vid ett processteknikföretag vilket har gett oss en 

inblick i vad den teknologiska utvecklingen medfört för honom som chef. Mobiltelefoner och 

datorer har gjort att gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut. Den anställde är numera 

nåbar och förväntas ställa upp med konsultation och handledning oavsett om han befinner sig 

på jobbet, i hemmet eller har semester. Vi har under dessa år fått en förståelse för att det finns 

chefer som sliter ont och ogillar övertidsarbete medan det också finns chefer som, på grund av 

att de tycker att det är så stimulerande, har svårt att slita sig från arbetet när klockan slagit 

fem. Denna kunskap, att det finns olika typer av chefer, gör att vi blivit än mer intresserande 

av vad som motiverar cheferna att arbeta mer än de obligatoriska timmarna. Den författaren 

med egen erfarenhet av chefsarbete kan ha påverkat studien genom att anta att andra chefer 

har samma motivationsfaktorer som hon själv har, det vill säga tillfredsställelsen av att få 

arbeta med människor samtidigt som man har möjlighet att får vara med och påverka. Den 

andra författaren genomför studien utan att ha någon erfarenhet av att arbeta som chef vilket 

gör att författarna kompletterar varandra. Detta leder till en större trovärdighet av studien. 

  

                                                 
24

 SCB, http://www.scb.se/statistik/UF/UF0206/2008A02b/UF0206_2008A02b_SM_UF46SM0801.pdf Hämtad 

2009-04-06, kl.12:35 
25 Ledarna,  

http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2FChefen_i

_siffror_2008.pdf Hämtad 2009-04-22, kl. 18:12 

http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2FChefen_i_siffror_2008.pdf
http://www.ledarna.se/web/open/fileStream?path=%2FLedarna%2Fimages%2Fpdfer%2Frapporter%2FChefen_i_siffror_2008.pdf
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2.2 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

Enligt hermeneutiken skall forskaren: 

 

analysera och tolka det som studeras utifrån det perspektiv som dess 

upphovsman haft. 
26

  

 

Vi har valt att använda oss av ett hermeneutiskt angreppssätt för att genomföra vår studie. Här 

nedan kommer vi att beskriva de två vanligast förekommande kunskapssynerna, positivismen 

och hermeneutiken. Vi kommer också att argumentera kring dessa båda för att motivera vårt 

ställningstagande 

 

Hermeneutik handlar om tolkningar vilket innebär att vi, i de verkliga observationerna, läser 

in allmänna kännetecken och sammanhang. Detta innebär att man använder sig av sin 

idérikedom och uppfinningsförmåga i förloppet. Man måste dock vara medveten om vilken 

påverkan den egna förförståelsen kan ha på tolkningsarbetet och tydligt klargöra dessa 

förutsättningar.
 27

 Vi har beslutat oss för att genomföra kvalitativa intervjuer vilket ger oss 

möjlighet att tolka och analysera den information vi insamlar. Med den nedskrivna intervjun i 

handen kommer vi först att läsa igenom den, för att skapa oss en helhetsbild, därefter kommer 

vi att gå tillbaka i texten för att få en mer övervägd tolkning av helheten.  

 

Om vi i stället hade valt att använda oss av det positivistiska angreppssättet hade vi inte haft 

samma möjlighet att fördjupa oss i vårt problemområde då: 

 

”Positivism” står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en 

användning av naturvetenskapliga metoder vid studiet av den sociala 

verkligheten och alla dess aspekter 
28

 

 

Den positivistiska synen menar att forskaren, i sin ansats, skall vara neutral och fri från 

värderingar gentemot det som skall undersökas. Objektivitet och kvantifierbarhet är det som 

kännetecknar vetenskapliga fakta.
29

 Då vidden eller omfånget av ett fenomen är det som 

intresserar undersökaren innebär detta att man i den positivistiska kunskapssynen genomför 

kvantitativa studier av många respondenter. Då vi beslutat oss för att inhämta information från 

chefer på hög nivå kommer de svar vi inhämtar att vara baserade på chefernas personliga 

upplevelser och erfarenheter och därför vara subjektiva och spegla den sociala verkligheten. 

 

vissa forskare och författare förkastar idén om att principerna för 

naturvetenskapen kan tillämpas på ett studium av den sociala verkligheten 
30

 

 

Med dessa fakta som bakgrund konstaterar vi att vår studie passar bättre in i den 

hermeneutiska kunskapssynen.  

                                                 
26

 Bryman, Alan, and Emma, Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Slovenien: Liber Ekonomi, 2005. s. 

443  
27

 Repstad, Pål. Närhet och distans Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Polen: Universitetsforlaget, 2007. s. 

137  
28

 Bryman, A. s. 26  
29

 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2001. s. 62  
30

 Bryman, A. s. 28  



16 

 

2.3 ANGREPPSSÄTT OCH STRATEGIER 

2.3.1 Angreppssätt 

Vår problembakgrund har kopplingar till många tillförlitliga teorier kring motivation, 

prestation, förväntning, ledarskap och socialpsykologi. Vi har, i vår studie, utgått från dessa 

teorier som vi tolkat för att sedan sammanställa intervjufrågor till våra respondenter. Därefter 

har vi genomfört våra observationer, allt enligt det deduktiva angreppssättet.  

 

Det finns inom metodiken två olika angreppssätt, det deduktiva där vi går ”från teori till 

empiri” samt det induktiva där vi går från ”empiri till teori”.
31

 En undersökning har ett 

deduktivt drag när man, genom att utforma problemformuleringen som ett antagande, vill 

undersöka ifall de empiriska följder som kan härledas av en teori överensstämmer med de 

faktiska förhållandena.
32

 Detta innebär att forskaren skapar sig en bild av verkligheten 

varefter han utför sina observationer och komparerar dessa med existerande teorier som, 

antingen revideras eller styrks. Det deduktiva angreppssättet medför dock risken att forskaren 

enbart söker efter den information som han finner väsentlig och som har en benägenhet att 

stödja de förväntningar som han inledningsvis hade.
33

 Vår förförståelse i ämnet har tillåtit oss 

att pendla mellan subjektivitet och objektivitet, därigenom har vi kunnat producera en 

trovärdig studie.  

 

Den induktiva ansatsen innebär att man går från empiri till teori. Forskaren skall, med andra 

ord, utföra sina observationer utan att ha några förutfattade meningar. Detta kan användas 

som utgångspunkt om man arbetar inom ett nytt och outforskat område. Den insamlade 

informationen kan då bearbetas på ett organiserat sätt för att sedan återge verkligheten. 

Utifrån detta kan då nya teorier framställas, teorin är sålunda resultatet av en 

forskningsansats.
34

 Det finns forskare som, av vetenskapsteoretiska skäl, uteslutande använder 

sig av den induktiva utgångspunkten. Om vår insikt kring det mänskliga beteendet skall kunna 

utvidgas
 
måste dock förståelsen, på ett eller annat sätt, anknytas till en teori av mer allmän 

karaktär.
35

 Att närmare studera chefer och deras arbetsinsats är inget outforskat område varför 

vi förkastat den induktiva ansatsen. 

2.3.2 Forskningsstrategier 

Vår studie syftar till att få en djupare förståelse till varför vissa chefer väljer att lägga ner så 

mycket tid på sitt arbete. Då den kvalitativa forskningsstrategin har ett tolkande synsätt som 

lägger tonvikten på hur individerna uppfattat och tolkar sin sociala verklighet
36

 anser vi att 

den är lämpligast för vårt syfte.  

 

Forskningsarbetet kan genomföras med hjälp av två olika metoder, den kvalitativa eller den 

kvantitativa. Det går att utläsa av metodernas namn vad de faktiskt innebär. Kvalitet anspelar 

på karaktären eller egenskapen av något medan kvantitet anspelar på mängden, hur många, 

hur stort.
37

 

  

                                                 
31

 Jacobsen, Dag Ingvar. Vad, hur och varför. Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 

ämnen. Lund: Studentlitteratur, 2002. s. 34-35  
32

 Halvorsen, Knut. Samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur, 1992. s. 45-46  
33

 Jacobsen, D, I. s. 35  
34

 Bryman, A. s. 25  
35

 Halvorsen, K. s. 43  
36

 Bryman, A. s.40  
37

 Kvale, S. s. 67  
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Knut Halvorsen beskriver skillnaderna mellan metoderna på följande sätt; 

 

Närhet och sensitivitet förknippas ofta med kvalitativa metoder, 

distans/selektivitet med kvantitativa metoder 
38

 

 

Vi är av den uppfattningen att den kvantitativa metoden, inte passar vårt syfte då en sådan 

metod inte skulle ge oss de nyanser vi eftersträvar. 

2.4 STUDIENS PERSPEKTIV 

Valet av perspektiv är oftast ett medvetet val eller, som Halvorsen skriver: 

 

 Vi väljer ut vissa glasögon att se verkligheten igenom.
39

 

 

Det finns två fundamentalt skilda perspektiv, det makroinriktade och det mikroinriktade. De 

makroinriktade undersökningarna syftar till att studera strukturella förhållanden medan de 

mikroinriktade undersökningarna ofta har individer eller företag i centrum.
40

 Vi har för avsikt 

att se vår studie ur respondenternas perspektiv, med andra ord ur ett mikroinriktat perspektiv. 

Detta innebär att vi kommer att sammanställa och analysera våra observationer, det vill säga 

chefernas svar på vår intervju, för att se om våra slutsatser stämmer överens med de val av 

teorier vi gjort. Om vi hade valt att intervjua personer ur styrelsen, nära anhöriga eller 

underställd personal hade vårt resultat troligtvis inte blivit det samma. Det bästa svaret på 

varför våra respondenter väljer att lägga ner så mycket tid på sitt arbete får vi genom att se 

problembakgrunden ur deras eget perspektiv. De enda som kan ge oss en förklaring, rörande 

anledningarna till denna hängivenhet, är cheferna själva. 

2.5 LITTERATURSÖKNING 

Flera av böckerna som vi refererat till i detta arbete har använts som kurslitteratur på 

civilekonomprogrammet. Resterande böcker har vi funnit vi Umeå Universitetsbiblioteks 

album med hjälp av olika sökord. Några sökord som vi använt är; type A behaviour, human + 

motivation, authentic + trustworthiness, human resource + management, intercultural 

communication, human communication, needs, utvecklingspsykologi, motivera/motivering, 

organisationsteorier. 

2.5.1 Artikelsökning 

För att hitta lämpliga artiklar, som kunde fungera som komplement till vårt teoriavsnitt, 

använde vi oss av databaserna Academic Search Elite och Web of Science vid Umeå 

Universitetsbibliotek. Där har vi använt ”subject terms” som hjälp och sökt på ord som 

”managers”, ”high achievers” och ”A-personalities”, ”birth order”, etcetera. I de fall vi inte 

funnit vad vi sökt har vi använt sökmotorn Google.se på internet. Där har vi inte valt den 

första länken vi stött på utan oftast läst och bläddrat oss fram för att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar. Detta innebär att vi ibland kommit långt ner i söklistan innan vi funnit 

det vi letat efter. Därefter har använt Universitetsbibliotekets datasystem och sökt de e-

tidningar i vilka artiklarna publicerats. Detta har, i vissa fall, varit både enklare och snabbare 

än att leta i Academic Search Elite och Web of Science. På följande sida presenterar vi en 

tabell med några exempel på sökord. Vi redovisar i tabellen vilken sökväg vi använt, hur 

                                                 
38

 Halvorsen, K. s. 81  
39

 Ibid. s. 37  
40

 Ibid. s. 38  
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många träffar vi erhållit samt vilken artikel vi valt att använda oss av för att ge läsaren en 

bättre förståelse för vilket arbetssätt använt oss av. 

 

Sökord Samsök Google.se Artikel 

stress och burnout 74996   Ahola, et al., 2009 

birth order, leadership 362254   Andeweg, et al., 2003 

Alderfer, ERG theory   3340 Arnolds & Boshoff, 2002 

Hackman Richard J,       

theory of job enrichment   846 Hackman,et al., 1976 

altruism, intelligence   27900 Millet & Dewitte, 2006 

manager, delegate 201414   Oncken, 1999 

McGregor and X-theory 27110   Sager, 2008 

Herzberg, two factor theory 15475   Tuten, 1998 

Figur 1: Tabell över sökvägar 

2.5.2 Övrig informationssökning 

För att finna teorier till vår uppsats har vi utnyttjat sökmotorn ”google.se” och använt oss av 

ord som; ”motivationsteori”, ”socialpsykologiskteori”, ”förväntningsteori”, ”ledarskapsteori” 

och ”prestationsteori”. Dessa sökvägar har gett oss en stor bredd av möjliga teorier. Vi har 

även sökt på internetsidan ”uppsatser.se” för att finna relevanta teorier samt litteratur till 

dessa. De källor, från Internet, som vi använt oss av i vårt arbete kommer från olika 

organisationers hemsidor. Därför anser vi att denna information är trovärdig. Vi har noggrant 

noterat datum och tid när vi besökt dessa hemsidor på Internet, detta eftersom många sidor 

ofta uppdateras.  

 

För att finna fakta angående chefers övertid använde vi den 16 april 2009 kl.23.45 följande 

sökord: övertid bland chefer på Google.se. Vi fick 84000 träffar, som nummer två stod det 

övertiden ökar. Länken ledde till jusektidningen.se men informationen var från 2000 och vi 

ansåg att dessa uppgifter var för gamla och letade därför vidare. När vi läste artikeln från 

Jusek fann vi att det var Synovate (tidigare Temo) som utfört undersökningen. Vi kontaktade 

Synovate via mail 17 april kl:00.32 för att se om de kunde hjälpa oss få tag på de fakta som vi 

letade efter eller om de visste vart vi kunde vända oss för att finna denna information. Vi fick 

svaret från Synovate 17 april kl.09.28 att de inte kunde lämna ut några resultat av 

undersökningar som de genomfört. Detta eftersom det var deras kunder som disponerade över 

resultaten. Vi fick tipset från Synovate att vända oss till tidningen Chef samt Unionen. Vi fick 

även tipset att vända oss till läkarförbundet eftersom en nära anhörig är läkare och hon arbetar 

betydligt mer än 40 timmars arbetsvecka. Vi mailade den 17 april kl.11.23 till läkarförbundet, 

tidningen Chef och Unionen. Vi fick svar av läkarförbundet, den 20 april kl.09.19, att de 

tyvärr inte hade några sådana uppgifter men att läkarkåren generellt arbetar mer än 40 timmar 

per vecka. Den 21 april kl.12.57 fick vi svar av tidningen Chef, de skrev att vi borde ta 

kontakt med Ledarna eftersom de har mycket statistik. Vi kontaktade Ledarna kl.17:19 

samma dag. Svaret från Ledarna kom den 22 april kl.08.58 med två användbara länkar. De är 

dessa två länkar som vi hänvisat till i vårt arbete. Svaret från Unionen dröjde till den 28 april 

kl.08.32 eftersom vårt mail legat obesvarat på grund av att de haft tekniska problem med sin 

mailfunktion. Unionen bifogade en undersökning, utförd förra året, som de kallar 

arbetsmiljöbarometern. 

  



19 

 

2.6 KRITIK MOT SEKUNDÄRKÄLLOR 

För att producera en relevant studie har vi, i största tänkbara mån, sökt efter aktuellt material 

som passar till vår problembakgrund. Trots detta har vi valt att presentera några äldre teorier 

med hänvisning till att dessa är väl beprövade. Maslows behovshierarki (1970), Vrooms 

förväntningsteori (1964) samt Atkinsons prestations motivationsteori (1964) är exempel på 

några av dessa äldre teorier som vi funnit gångbara i vår studie. Vi har även funnit att dessa 

välbeprövade teorier har hög tillförlitlighet samt är relevanta eftersom de berörts i nyare 

artiklar och litteratur. Sökmotorn Google.se har sponsrade länkar vilket innebär att den som 

betalar placeras högre upp i träfflistan. Vi har därför inte valt den första artikel vi stött på utan 

läst och bläddrat till dess vi funnit för oss relevant information. Dock kvarstår det faktum att 

vi inte kan vara helt säkra på att vi valt den mest relevanta artikeln då detta hade krävt att vi 

läst igenom alla publicerade artiklar. De artiklar vi använt i denna studie anser vi ha hög 

tillförlitlighet då de går att finna i universitetets databas, ”Academic Search Elite”.  

2.7 KÄLLKRITIK MOT TEORIER 

I vårt sökande efter teorier kring belöning fann vi Gisela Hagemanns forskning kring olika 

motivationsfaktorer däribland motivation genom materiella belöningar. Vi är väl medvetna 

om att denna forskning inte kan likställas med de övriga, vedertagna teorierna. Dock ansåg vi 

Hagemanns forskning vara av stort intresse för vår studie varför vi valde att låta den gå in 

under vårt teoriavsnitt. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

 
 

 

 

För att på ett åskådligt sätt visa vilka olika faktorer som kan påverka en chef att lägga ner 

mycket tid på sitt arbete har vi tillverkat en modell. De olika påverkansfaktorerna kommer 

sedan att kopplas till en eller flera teorier 
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3.1 MOTIVATIONSFAKTORER 

 

 
 

Vi har valt att dela upp våra teorier i olika områden vilka vi presenterar här nedan. 

 

 
 

Figur 3: Egen modell visande teorins beståndsdelar 
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3.2 ARBETSRELATERADE BEHOV 

3.2.1 Herzberg: Tvåfaktorsteori  

Tvåfaktorsteori handlar om två olika typer av behov
41

, dessa är:  

 

1. Hygienfaktorer, handlar om arbetsförhållande som kan leda till missnöje om 

bristfällig.  

2. Motivationsfaktorer, handlar om arbetets natur som kan bidra till 

arbetstillfredsställelse.  

 

Denna teori kan vi knyta till vår studie eftersom hygienfaktorerna är de basala 

arbetsfaktorerna – arbetssäkerhet, arbetsförhållanden, kvalitén av övervakning, 

mellanmänskliga relationer och rätt lön samt extraförmåner. I den studie som vi avser att 

utföra, riktad mot chefer på olika nivåer, förutsätter vi att hygienfaktorerna är tillfredsställda. 

Detta då vi i Sverige har lagar och förordningar som reglerar frågor kring arbetsmiljö etc. 

Enligt Herzberg finns det flera motivationsfaktorer som leder till känslan av 

tillfredsställelse.
42

 Exempel på sådana faktorer, som också har koppling till vår 

problembakgrund, är arbetsutmaning, ansvar, möjlighet till avancemang/prestation, 

erkännande.
43

 Dessa motivationsfaktorer associeras med arbetsinnehåll och är unika för varje 

individ.
44

 Dessa faktorer kan vara en anledning till varför vissa chefer väljer att lägga ner mer 

än 40 timmar i veckan på sitt arbete. Motivationsfaktorerna är individuella och påverkas av 

individens personliga önskemål.
45

 Enligt Herzberg skall arbetet berikas genom att 

motivationsfaktorer, såsom mer ansvar och variation, byggs in. Arbetsberikning handlar med 

andra ord om att ge arbetet mer variation och djup.
46

 För att chefer skall kunna arbeta mera än 

40 timmars arbetsvecka krävs det att denna teoris beståndsdelar är uppfyllda och vi anser den 

därför vara av vikt när vi formulerar frågor till våra respondenter.  

3.2.2 McGregor: X- och Y teori  

Enligt McGregor finns två olika sätt av ledningsförutsättningar hos människor, dessa kallas 

för X- och Y teorin. X teorin är en ledningsförutsättning som menar att människor agerar 

endast för att förverkliga sina egna basala behov och på grund av detta inte frivilligt bidrar till 

organisationens målsättning.
47

 Chefer som använder sig av X teorin
48

 tror att människor 

ogillar ansvar, saknar ambition och därför helst vill bli ledda. Sådana chefer ser personalen 

som underställda vilka måste kontrolleras för att arbetet skall utföras. Vidare ser de sina 

underställda som självupptagna och likgiltig för organisationens behov vilket gör dem 

obenägna till förändring. Dessa chefer bär själva allt ansvar vilket kan resultera i en hög 

arbetsbelastning.  

                                                 
41
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Enligt McGregors Y teori är ledningsförutsättningen att individer blir motiverade av högre 

”personers” behov av tillväxt. Individerna kommer då att handla ansvarigt för att prestera i 

linje med organisationens mål.
49

 Chefer som använder sig av Y teorin
50

 tror att människor 

söker ansvar och har kapacitet att leda och kontrollera organisatoriska uppgifter om de är 

engagerade i målen. Dessa chefer ser personalen som medarbetare vilka har förmågan att vara 

kreativa och använda påhittighet när det handlar om att lösa organisatoriska problem. Vidare 

ser de medarbetarna som aktiva och intresserade av organisationens behov. Det är chefer som 

använder sig av Y-teorin som delegerar ansvar till medarbetarna och är trygga i sin 

förvissning att arbetet blir utfört. McGregors tanke var att göra ledare medvetna om hur en 

stereotyp bild av människans natur kan leda till en självuppfyllande profetia. McGregors 

tanke med Y teorin var att förena medarbetarnas mål med organisationens mål.
51

 Denna teori 

har en klar koppling till vår studie och vi hoppas att, utifrån våra frågor, få svar på om våra 

respondenter har en vilja/ovilja att delegera. Via denna typ av frågor hoppas vi kunna avgöra 

om respondenterna är en ledare av X- eller Y-typ för att sedan utröna om detta har något 

samband med det antal timmar de arbetar.  

3.3 MOTIVATION 

3.3.1  Maslow: Behovshierarki 

 

Figur 4: Maslow's Hierarchy of Needs Chart 
52

  

Motivationsteorin sammanlänkar flera parter av vår studie och går på en mängd sätt att 

förbinda till chefernas förmåga att arbeta mer än 40 timmars arbetsvecka. Abraham Maslow 

menar att alla nivåer i pyramiden är medfödda och instinktliknande.
53

 Maslows 

behovshierarki bygger på de basala behoven som individen har. Först efter att individen har 

uppnått behoven i den första nivån kan denne gå vidare till den andra nivån.
54

 I nivå två rör 

det sig om att uppleva trygghet och säkerhet, det vill säga att människan inte känner ångest 

och/eller fruktan från vare sig hemmet, arbetet eller medarbetare. Tryggheten från 

arbetsgivaren uppnås genom att denne sätter normer och regler som måste följas. På den 
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tredje nivån kommer behov av kärlek från familj och social anknytning (till exempel 

kamratskap på arbetet) in som den absolut betydelsefullaste beståndsdelen. På denna nivå är 

intimiteten till familjen en mycket viktig del. Samtidigt är strävan om att frigöra sig och bli en 

egen person en central faktor. Grupptryck från medarbetare, styrelse samt vänner är en annan 

beståndsdel som också påverkar individen. På den fjärde nivån är det av yttersta vikt att 

chefen upplever behovet av bekräftelse och respekt, detta för att erhålla en positiv 

självuppfattning. Det är på denna nivå som självbilden formas. Självbilden består av två sidor, 

”verklig kompetens” och ”i andras ögon”. Den verkliga kompetensen är vad chefen faktiskt 

kan åstadkomma medan i andras ögon åsyftar en vilja om att ”få betyda någonting” sett ur 

både företagets och medarbetarnas perspektiv. Den sista och femte nivån är behovet av 

självförverkligande. I detta steg anser individen att denne utnyttjar sina begåvningar 

fullständigt samt att individen uppnår behovet av att växa. Först på detta plan kan chefen 

uppleva den trygghet som krävs för att sätta upp långsiktiga mål. För att ha möjlighet att fatta 

beslut om sådana ändamål erfordras att chefen upplever stöd av familj, arbetsgivare och 

medarbetare.
55

 Det sista steget i denna teori måste vara uppnått för att chefen skall våga sätta 

upp långsiktiga mål. De basala behoven måste vara tillfredsställda för att personen över huvud 

taget skall kunna utveckla behov på högre nivåer.
56

 Denna teori kommer, med hjälp av våra 

frågor, att besvara en del av vad som motiverar chefer att arbeta mer än normal arbetsvecka. 

Vi hoppas kunna finna att de fyra första stegen är uppfyllda.  

3.3.2 Alderfer: ERG teori 

Clayton Alderfer utvecklade ERG teorin, som baserades på tre kategorier av 

motivationsbehov: Existence (existens), Relatedness (tillhörighet) och Growth (utveckling).
57

 

Den första kategorin, existensbehov, handlar om de basala behov som människan måste 

tillfredsställa för att hålla sig vid liv. Denna kategori går vi ej närmare in på då vi anser att de 

människor som lever i Sverige redan har dessa behov tillfredsställda. Den andra kategorin i 

ERG teorin handlar om behovet av tillhörighet, detta behov leder människor mot kontakter i 

form av socialt/emotionellt accepterande, omtanke och status. Denna teori går att koppla till 

vår problembakgrund där vi diskuterat familjens betydelse för individens framtida yrkesval. 

Omtanke och acceptans leder enligt Alderfer till ett ökat behov av utveckling.  

 

Den sista kategorin i Alderfers teori behandlar behovet av personlig utveckling samt känslan 

av egenvärde
58

 där den personliga utvecklingen innefattar såväl utbildning som avancemang i 

arbetslivet. Detta kan vi koppla till vår studie då vi har för avsikt att fråga våra respondenter 

hur de ser på framtiden. Alderfer anser att människan kan försöka uppfylla behovet av 

personlig utveckling innan de andra två behoven är uppfyllda, men så länge behov av existens 

och tillhörighet inte är uppfyllda desto mer försöker människan få dem tillfredsställda.
59

 

Enligt ERG teorin kan behov variera över; en människas liv, mellan människor och från 

kultur till kultur.
60

 Då de respondenter som vi har för avsikt att vända oss till redan uppfyllt de 

existentiella behoven är det enligt Alderfer behovet av att utvecklas samt av att känna 

tillhörighet som motiverar dem. Vi kommer i våra intervjuer att ställa frågor rörande 
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utveckling och tillhörighet (definiera arbetstrivsel, ”ensamt på toppen”) för att visa att det 

finns koppling mellan denna teori och vår problemformulering.  

3.4 A- OCH B-BETEENDE 

3.4.1 Friedman & Rosenman: Typ A- och B-beteende 

Meyer Friedman och Ray Rosenman kom i sin forskning fram till två olika typer av beteende 

bland människor vilka de kallade för A respektive B beteendet. A beteendet beskrivs som en 

komplex grupp av känslomässiga reaktioner hos individer som ideligen försöker åstadkomma 

allt som de företagit sig på kortast möjliga tid.
 61

 Forskarna fann följande karaktäristiska drag 

hos individer med A beteendet; de är tävlingsinriktade, otåliga, aggressiva samt har en ständig 

känsla av tidspress.
62

 Aggressivitet blandat med osäkerhet orsakar en kamp som i sin tur leder 

till en känsla av tidspress, eller som Friedman och Rosenman kallar det, ”hurry sickness”.  

 

Vi kommer i intervjuerna att fråga om cheferna upplever tidspress och vad de brukar göra för 

att minska den. Vi ser sambandet mellan chefer med ett stort kontrollbehov och deras 

bristande vilja att delegera ansvar. Detta kopplar vi till vår studie då dessa människor lätt 

hamnar i tidspress vilket kan leda till att de arbetar mer än 40 timmar per vecka. Typ A 

personer strävar alltid efter att uppnå framgång, de utmärks också av en uttalad perfektionism, 

både vad gäller sina egna samt andra individers prestationer. Denna perfektionism i förening 

med ambition leder ofta till missnöje, både över egna och över andras begränsningar. Detta 

uttrycks i beteendet som ett tillstånd av ständig ilska och Friedman och Rosenman kallar detta 

för ”free floating hostility”.
63

  

 

Sett utifrån vår studie kan viljan att sträva efter perfektionism medföra att chefen väljer att 

göra jobbet själv. Enligt Friedman och Rosenman har typ A människor dålig självkänsla 

eftersom de ständigt jämför sina egna prestationer med andra. Enligt forskarna utlöses typ A 

beteendet av en situation som är tillräckligt utmanande och krävande
64

 för denna typ av 

människa. Det finns både positiva och negativa karaktärsdrag
65

 hos A människorna. På 

plussidan finns produktivitet, dessa människor återfinns i relativt höga positioner och de har 

en hög arbetstillfredsställelse. Tyvärr har dessa individer alltför stora krav på arbetet, de 

känner av tidspress samt har konflikter med medarbetare.  

 

Typ B beteende kännetecknas av att dessa människor ger ett lugnt och avslappnat intryck. 

Dessa personer saknar de beteenden som kännetecknas av typ A människor. Det som i första 

hand skiljer typ B individer från typ A individer är deras förmåga att uppskatta sin 

egenhändigt utförda bedrift. Typ B människor har en adekvat självkänsla.  

 

Vi hoppas även få svar på vilken typ av beteende våra respondenter har genom våra frågor 

samt genom att, under intervjuns gång, observera respondenternas agerande och kroppsspråk. 

Vi har för avsikt att söka svar på huruvida chefernas beteende har någon inverkan på mängden 
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övertidsarbete. Vi hoppas kunna uppvisa att denna teori även kan kopplas till de respondenter 

som valt att sluta sitt arbete som chef för att till exempel vara mer med familjen. 

3.5 PRESTATION 

3.5.1 McClelland: Prestations motivationsteori  

Prestationsteorin utgår ifrån att alla människor har tre grundbehov: Behov av makt, behov av 

kontakt och samhörighet samt behov av prestationer.
66

 David McClelland anser att ledare med 

stort prestationsbehov är mer framgångsrika när det gäller att påverka andra än de med stort 

maktbehov.
67

 Det är enligt McClelland viktigt att ha några högpresterare på chefsnivå, en 

organisation fungerar inte effektivt utan dessa typer för vilka makt är det dominerande 

motivet. Dessa människor har viljan att specificera organisationens mål samt förmågan att 

påverka andra till att uppnå dem. McClelland delar upp ledare med starka maktbehov i två 

grupper, ledare med personlig makt och ledare med institutionell makt.
68

 Chefer med högt 

personligt maktbehov är en typisk dominerande chef, som kanske övertalar och/eller hotar 

underordnade i ett försök att få dem att utföra en uppgift. Medan chefer med hög 

institutionellt maktbehov tycker att makt borde användas mer för organisationens skull än för 

egen vinning. För att koppla denna teori till vår problembakgrund kommer vi bland annat att 

ställa frågor kring beslutsordningen i organisationen, detta för att belysa respondenternas 

eventuella maktbehov. Vi kommer också att ställa frågor till respondenterna om deras vilja att 

delegera ansvar. Genom dessa frågor hoppas vi kunna urskilja om makt är en av våra 

respondenters drivkrafter.  

 

Enligt McClelland finner människor med ett högt behov av tillhörighet tillfredsställelse i sina 

sociala och mellanmänskliga relationer. Chefer med denna egenskap undviker isolering 

(medan presterande chefer välkomnar den), de har ofta en stor vänskapskrets, uppvisar 

omsorg om andra människor samt är sympatiska mot oliktänkande. McClelland fann att 

individer med starka tillhörighetsbehov utförde halvhjärtade beslut, behovet att vara omtyckta 

gjorde dem ofta till dåliga chefer.
69

 McClellands resultat visade också att människor kan lära 

sig att bli presterare. McClelland fann också att vissa personer är så fixerade vid sin egen 

prestation att de inte kan hjälpa andra att prestera. Enligt McClellands forskning uppvisar 

chefer i balans motivationsbeteenden som till exempel självkontroll, självförtroende samt en 

stark motivation för makt och/eller prestation.
70

 För koppla detta till vår problemformulering 

och vårt syfte har vi för avsikt att ställa frågor om arbetstrivsel samt om våra respondenter 

upplever att det är ”ensamt på toppen”.  

3.5.2 Atkinson: Prestations motivationsteori   

John W Atkinsons teori om prestations motivation involverar motivationsegenskaper samt 

prestationsförmåga hos människor. I Atkinsons prestations motivation handlar en viktig del 

om att människan ser sig själv som ansvarig för det slutliga resultatet. De fundamentala 

avsikterna i prestationsförhållandet är två impulser. Den ena impulsen är viljan att påbörja 
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uppgiften, den andra är fruktan för att misslyckas med uppgiften.
71

 Fruktan för att misslyckas 

och viljan att lyckas är två motverkande faktorer som konkurrerar med varandra.  

 

Sett utifrån vår studie är det av högsta vikt att chefen har viljan att lyckas med sitt arbete, 

detta för att finna stimulans till att driva företaget vidare samt för att motivera medarbetarna 

till att göra sitt bästa. Om fruktan för att misslyckas med arbetet blir starkare än viljan att 

lyckas kan ledaren välja att lämna sin post. Om chefen har en bestämd vilja att lyckas 

eftersträvar denne ett högre resultat vilket leder till att medarbetarna också försöker uppnå ett 

bättre resultat. För att ledaren skall våga krävs även att denne är beredd att misslyckas. Det är 

svårt att formulera frågor som ger svar på sådana egenskaper som rädsla att misslyckas eller 

vilja att lyckas. Vår avsikt är därför att avvakta intervjuresultaten för att därefter se om några 

av ovanstående egenskaper skiner igenom hos våra respondenter. 

3.5.3 Prestationsekvationen 

Under prestationsteori anser vi också att det är viktigt att ta upp den så kallade 

prestationsekvationen: P = f (A, M, O). Denna ekvation uttrycker att den individuella 

prestationen (P=performance) är en funktion av individens förmåga (A=ability), motivation 

(M=motivation) samt hans möjligheter (O=opportunity) att prestera i ett speciellt 

sammanhang. För att göra en bra prestation krävs mer än att chefen besitter rätt kunskaper och 

att han/hon är motiverad. För att åstadkomma ett gott resultat är det också oerhört viktigt att 

chefen har tillgång till rätt resurser, befogenheter samt att denne känner ledningens stöd.
72

 Vi 

har för avsikt att koppla denna ekvation till vår studie genom att bland annat ställa frågor 

rörande utbildning, resurser och befogenheter samt ledningens stöd. 

3.6 FÖRVÄNTNING 

3.6.1 Vroom: Förväntningsteori 

Den förste som sammankopplade individens förväntningar med dess motivation var Vroom 

och hans förväntningsteori från 1964 används fortfarande. Enligt denna teori finns det två 

anledningar till att människor arbetar. Individen måste uppfatta sitt arbete som både lönsamt 

och motiverande. Vroom menar att det finns tre frågor
73

 som måste besvaras:  

 

 Förväntningar; Vad har jag att vinna på detta? Hur viktigt är det för mig att få lönen 

eller de personliga förmånerna som det här företaget erbjuder mig? 

 Motivation; Kan jag, genom att anstränga mig hårdare, prestera mer? Kan jag göra en 

bättre prestation genom att öka min arbetsinsats? 

 Belöning; Blir jag belönad utifrån vad jag presterar? Kommer min lön och mina andra 

förmåner att påverkas i positiv riktning om jag ökar min prestation? 

 

När individen tror att hans/hennes förväntningar kan realiseras upplevs motivation i arbetet.
74

 

Vroom anser vidare att människan har olika mål som denne vill uppnå. Ur vår studies 

perspektiv innebär detta att när chefen känner att hans/hennes förväntningar infrias och att 

belöningen som erhålls är av personligt värde blir han/hon motiverad. Valens är en term som 

används för att beskriva styrkan i en individs förväntningar eller hur han/hon värderar ett visst 

resultat eller mål. Ligger valensen runt noll är individen likgiltig medan han/hon vid positiv 
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valens har höga förväntningar och önskar uppnå resultatet eller målet. Ett annat namn på 

förväntningsteorin är VIE
75

 där V=valence (belöning), I=instrumentality (prestation), 

E=expectancy (förväntningar). Enligt Vroom skall dessa tre faktorer multipliceras med 

varandra för att man skall kunna fastställa individens motivation. Detta innebär att om någon 

av faktorerna, det vill säga förväntningar, prestation eller belöning, är lika med noll finns 

ingen motivation att uppnå det önskade målet. Om vi knyter Vrooms förväntningsteori till vår 

problemformulering innebär detta att våra respondenter, för att upprätthålla en hög 

motivation, måste ha höga förväntningar, göra en bra prestation och få en riklig belöning. Vi 

kommer därför att ställa frågor till våra respondenter för att få dessa faktorer klarlagda.  

3.7 LEDARSKAP  

3.7.1 McGregor Burns: Ledarskapsteori 

Enligt James McGregor Burns finns två typer av ledarskap: transformerande och 

transaktionellt ledarskap. Burns beskrev begreppet transformerande ledarskap som:  

 

En process där ledare och medarbetare lyfter varandra till högre nivåer av 

moral och motivation. 
76

  

 

Det transformerande ledarskapet är när en eller flera personer engagerar sig på ett sådant sätt 

att ledare och medarbetare höjer varandra till en högre nivå av motivation och moral.
77

 Sett ur 

vår studies perspektiv innebär detta att en chef som utgår ifrån detta ledarskap får 

människorna att trivas bättre, bli mer motiverade, prestera bättre och göra uppoffringar för 

”arbetslagets” bästa. Det kan också finnas en risk med detta och det är att chefen alltid finns 

tillgänglig vilket leder till långa arbetsdagar. Transformation är en slags förändring i beteende 

men även en förändring i inställning som gör att motivationen och självuppoffringen stiger, 

det vill säga människor gör mer än vad som förväntas av dem. Denna teori kan vi koppla till 

vår problemformulering eftersom vi anser att chefer som bedriver ett transformerande 

ledarskap är liktydigt med chefer som ständigt är tillgängliga.  

 

Burns beskrev även en annan typ av ledarskap så kallat transaktionellt ledarskap. Enligt Burns 

är detta motsatsen till transformerande ledarskap och bygger på en utbytesprocess mellan 

ledare och medarbetare.
78

 Vilket innebär att chefen innehar makten och medlen att utdela 

belöningar och bestraffningar. Dessa belöningar och bestraffningar kan vara det som 

motiverar medarbetarna att fullgöra sina plikter och arbetsuppgifter. Genom att fråga våra 

respondenter hur de motiverar sina medarbetare och hur tillgängliga de är efter normal 

arbetstid hoppas vi kunna identifiera dessa olika typer av ledarskap och på så sätt söka svar på 

frågan om detta har någon inverkan på mängden övertid.  

3.7.2 Bass: Ledarskapsteori 

Den som gett transformerande/transaktionellt ledarskap en vetenskaplig status är Bernard M. 

Bass. Medan Burns ansåg att transformerande/transaktionellt ledarskap var varandras 

motpoler anser Bass att de kompletterar varandra. Bass anser att ledare kan uppvisa beteenden 
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som är både transaktionella och transformerande. Denne menar att det transformerande 

ledarskapet är nödvändigt för att människor skall ”gå utanför ramarna”. Transaktionellt 

ledarskapsbeteende kan särskiljas till två olika kategorier, dessa är villkorligt belönande och 

avvikelsebaserat.
79

 Den villkorligt belönande kategorin bygger på att chefen förmedlar vad 

som skall göras, hur/när det skall göras och vilka positiva följder (det vill säga moroten) detta 

kommer att leda till för den som gör det. Medan avvikelsebaserat ledarskap handlar om att 

chefen rättar till, påpekar och bestraffar människor som inte följer regler, normer och rutiner. 

Bass delar in transformerande ledarskap i fyra kategorier;  

 

1. idealiserad påverkan: chefen väcker starka känslor hos medarbetarna och skapar en 

vilja till identifiering med denne. 

2. inspirerande motivation: chefen inspirerar andra och visar tro på andras förmåga och 

presenterar tillvägagångssätt för att nå dit.  

3. intellektuell stimulans: chefen utmanar och ifrågasätter befintliga sanningar, 

grundtaganden, beteenden, rutiner samt sätt att lösa problem och genom uppmuntran 

till nya beteenden och sätt att betrakta tillvaron.  

4. individuell omtanke: chefen stödjer individer i att hitta sina egna värderingar och 

visioner  

 

Bass talar även om ett ”låt gå ledarskap”, detta karaktäriseras av ett undvikande och inaktivt 

beteende hos ledaren.
80

 Detta karaktäriseras av chefer som undviker att fatta beslut, fördröjer 

handlingar och undviker att ta ansvar som ledare. Genom att ställa frågor till våra 

respondenter om hur de motiverar sina medarbetare och om vilka egenskaper de anser krävs 

av en chef i deras befattning hoppas vi få svar på vilken typ av ledarskap de själva bedriver. 

Denna teori går även den att koppla till vår problembakgrund eftersom vi utifrån våra frågor 

hoppas få svar på vilka ledaregenskaper våra respondenter har och om dessa bidrar till att de 

arbetar mer än 40 timmar per vecka. 

3.8 PSYKOLOGI 

3.8.1 Adler: Teori om födelseordning 

Alfred Adler menade att människan påverkas av vilken plats denne har i en syskonskara och 

han identifierade därför fyra olika mönster, eller stilar, som han associerar till dem som är 

förstfödda, mellanbarn, småsyskon eller ensambarn.
81

 Enligt Adler har de förstfödda ett behov 

av att tillfredsställa vuxna, de strävar ofta efter perfektion och har ett starkt behov av att 

prestera. De förstfödda förstår vikten av regler och har också respekt för auktoriteter. 

Mellanbarnet känner sig däremot inklämt mellan den förstfödde och småsyskonet, de känner 

sig omgivna av konkurrenter. Mellanbarn hamnar lätt i positionen som fredsmäklare eller 

medlare för att hjälpa andra att uppnå rättvisa. Yngsta barnet är familjens baby och trots att 

han/hon har många konkurrenter lyckas denne ofta vinna. Det händer att minstingen i familjen 

känner ett extremt mindervärdighetskomplex. Eftersom de yngre syskonen aldrig får axla 

ledarrollen i familjen ogillar de ofta att ikläda sig i den rollen när de blir vuxna. Enligt Adler 

är det alltså osannolikt att en individ som vuxit upp med äldre syskon i vuxen ålder återfinns 

på en chefsposition. Ensambarnet står alltid i centrum för föräldrarnas uppmärksamhet och det 
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är mycket vanligt att dessa barn lever i en atmosfär med ängsliga föräldrar. En människas 

personlighet påverkas alltså av vilken position denne har i en syskonskara eller om personen 

är ensambarn. Adler poängterade dock att det inte bara är den faktiska platsen i syskonskaran 

som är avgörande, än viktigare är individens egen uppfattning om vilken plats denne har i 

familjekonstellationen. De som psykologiskt har axlat rollen som den förstfödda i en familj 

anser själva att de är överlägsna sina syskon i såväl uppförande och prestationsorienterat 

arbete som i konsten att kunna skilja på rätt och fel.
82

 I vårt syfte har vi för avsikt att närmare 

studera sambandet mellan födelseordning och chefskap. Genom att fråga våra respondenter 

om de har syskon och vilken plats de i så fall har i syskonskaran hoppas vi kunna pröva denna 

teori. 

3.9 KOMMUNIKATION 

 

Samarbete består till 100 procent av kommunikation 
83

 

 

Kommunikation kan ske på flera olika sätt
84

 dessa är;  

 

1. Verbal kommunikation – meddelandet kodas i ord. 

2. Icke verbal kommunikation – ansiktsuttryck, kroppsspråk, hållning, ljud, avstånd, etc.  

3. Envägs kommunikation – föreläsningar, affischer, etc.  

4. Tvåvägs kommunikation – personen får direkt feedback, t.ex. intervjuer, möten, etc. 

5. Mellanmänsklig kommunikation – människor agerar i små grupper genom t.ex. möten.  

6. Masskommunikation – skickar identiska meddelanden med hjälp av teknologi till en 

stor grupp av människor.  

7. Intern kommunikation – sker inom en organisation. 

8. Extern kommunikation – sker både inom organisationen och också världen.  

 

Vår problembakgrund går att sammanlänka med ovan nämnda kommunikationssätt. En bra 

chef måste kunna kommunicera på flera olika sätt för att information skall kunna nå ut till 

medarbetarna. Chefer kommunicerar dagligen med sina medarbetare och detta kan ske på alla 

ovanstående sätt. För att knyta detta till vår problemformulering avser vi att studera om det 

finns ett samband mellan chefens kommunikationsförmåga och dennes övertid. Genom 

direkta frågor samt genom att observera våra respondenter genom intervjuerna hoppas vi 

kunna utröna om de har en god kommunikationsförmåga.  

 

Blundel: Kommunikationsmodell 

Den kommunikationsmodell som är mest känd över hela världen är Shannon och Weaver. 

Shannon och Weaver såg kommunikation som linjär, dvs. som en enkelriktad process mellan 

två individer där den ena individen var avsändare och den andra var mottagare och de var 

sammankopplade via en telefonlinje. Mellan avsändaren och mottagaren fanns en källa till 

brus. Det handlar i Shannon och Weavers fall om statisk störning. Enligt Shannon och 

Weaver erhöll mottagaren alltid brus när den fick ett meddelande vilket gjorde att denne inte 

kunde uppfatta meddelandet exakt.
85

 Blundel har reviderat Shannon och Weavers modell och 
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lagt till en feedbackslinga. För att koppla Blundels modell till vår problemformulering hoppas 

vi kunna påvisa vikten av att ha en väl fungerande kommunikation och feedback mellan chef, 

medarbetare och ledning (styrelse). Vi vill, genom våra frågor, få svar på om intresset för 

kommunikation är en av drivkrafterna för våra respondenter. Blundels modell ses nedan.  

 

 
Figur 5: Blundels Linjära kommunikationsmodell med feedback 

86
  

 

All of the Problems of This World Are Communication Problems 
87

 

 

Problematiken med kommunicerad information är, enligt Sjöstrand, att avsändaren inte kan 

vara förvissad om att mottagaren har förstått meddelandet rätt, detta gör feedback till en viktig 

beståndsdel i kommunikationsprocessen.
88

 För att koppla detta till vår problemformulering 

kommer vi att ställa frågor rörande feedback till våra respondenter.  

 

Gud har givit oss två öron men bara en mun för att vi ska lyssna dubbelt så 

mycket som vi talar. 
89

  

 

En viktig ledaregenskap är förmågan att lyssna. Om chefen lyssnar respekterar denne 

medarbetaren. Förmågan att kunna lyssna beror först och främst på våra egna förväntningar. 

Hagemann menar att motivation genom medverkan kan uppnås genom, till exempel, 

delegering av makt. När det handlar om större organisationer med många hierarkiska nivåer är 

det viktigt att information når ut till alla medarbetare. Inom organisationen ökar behovet av 

tydlig kommunikation i hierarkin gradvis ju närmre beslutsfattande- och kontrollfunktioner 

personen befinner sig.
90

 I vår studie har vi för avsikt att vända oss till chefer på 

beslutsfattande nivåer där behovet av en tydlig kommunikation är stort. Vi är intresserade av 

att se om kommunikation är en drivkraft till att de lägger ner så mycket tid på sitt arbete. 

Enligt Blundel har forskare funnit att ju fler hierarkiska nivåer som finns mellan toppen och 

botten av hierarkin desto mer lidande blir kommunikation och koordination. Blundel skriver 

att många stora organisationer har sedan 1980-talet minskat antalet skikt i sin 

förvaltningshierarki, detta för att förbättra organisationens informationsflöde.
91
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Communication is a two-way process; for every person speaking there is usually 

someone who is listening 
92

  

 

I vår studie har vi för avsikt att fråga våra respondenter hur beslutsvägarna ser ut i deras 

organisation. Denna teori handlar till viss del om hierarkiska nivåer i företagen. Vi har valt att 

inte fördjupa oss i företagens organisationsstruktur då vi anser att detta ämne är allt för stort. 

Vår avsikt är att, sett ur chefernas perspektiv, utröna om kommunikation är en drivkraft. 

3.10 ARBETSBERIKNING  

3.10.1 Hackman: Teori om arbetsberikning 

För att få chefer att bättre förstå och se arbetsförhållanden som skulle stimulera människor till 

bättre prestationer utvecklade J. Richard Hackman, tillsammans med sina kollegor, en teori 

angående integrerad arbetsdesign.
93

 För att ge rekommendationer för arbetsberikning 

presenterade forskarna följande trestegsmodell:  

 

grundjobbets dimension  fysiologiska tillstånd  personliga/yrkesmässiga resultat.  

 

Den första punkten i trestegsmodellen, grundjobbets dimensioner, syftar till de underliggande, 

utmärkande dragen hos ett arbete samt hur dessa drag kan relateras till individens 

arbetsdeltagande, arbetsmotivation, utförande av arbetet och arbetsillfredsställelse.
94

  

 

Vi har valt att inte använda oss av Hackmans teori om arbetsberikning då denna teori 

utvecklades för att hjälpa chefer som befinner sig i liknande positioner som våra respondenter. 

Därför anser vi det olämpligt att applicera den på våra respondenter. 

3.11 BELÖNING   

3.11.1 Belöningssystem  

Att använda pengar för att motivera anställda kan leda till en gradvis försämring av kvaliteten 

på det som produceras. Det kan också vara så att motivationen minskar på grund av att vissa 

chefer missbrukar bonussystemet. Om en anställd får en hög bonus kan en annan anställd, 

som blir utan bonus, tappa motivationen och göra ett sämre arbete.
95

 Gisela Hagemann har 

forskat om olika motivationsfaktorer, däribland motivation genom materiella belöningar, 

kommunikation och medverkan. Enligt Hagemanns forskning har motivation i stor 

utsträckning att göra med trivsel och utveckling,
96

 lönen spelar mindre roll. För chefer, som 

redan har höga löner, kommer ytterligare löneförhöjningar inte att tillföra någon nämnvärd 

ökning av arbetsinsatsen. När Hagemann ställde frågan ”Vad motiverar dig?” svarade bara 

cirka tio procent av alla utfrågade materiella belöningar.
97

 Trots detta finns bonussystem för 

chefer som är proportionella mot omsättningen. Detta innebär att chefer ibland vidtar åtgärder 
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som ökar deras bonus men som inte alltid långsiktigt gynnar företaget.
98

 Enligt Hagemann är 

nyckeln till motivation inte belöningar utan uppmärksamhet.
99

  

 

Då vi i vårt syfte har för avsikt att redogöra för drivkrafterna som får chefer att arbeta mer än 

normal arbetstid vill vi studera hur viktig lönen är för våra respondenter. Vi har valt att 

avgränsa oss från chefernas eventuella bonussystem och/eller andra förmåner. Anledningen 

till detta är att vår studie är begränsad i både omfång och tid. Vi är också tveksamma till om 

vi skulle få access till sådan information. 
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4  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

 

 
 

 

 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra respondenter samt redogöra för hur 

genomförandet av vår studie gått till. 
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4.1 PRIMÄRDATA 

När man genom intervjuer, enkäter eller dylikt samlar in information som inte finns 

tillgänglig sedan tidigare kallas detta datamaterial för primärdata.
100

 De primärdata vi använt 

oss av i vår studie har vi insamlat genom semistrukturerade intervjuer.
101

 Totalt har vi 

intervjuat sju respondenter, sex högre chefer från näringslivet samt kommunstyrelsens 

ordförande i Örnsköldsvik. Då vi strävat efter att hålla en god kvalitet på vår studie var det vår 

målsättning att erhålla utförliga svar på intervjufrågorna. Vi valde därför att genomföra 

besöksintervjuer.
102

 En intervju var vi dock, av geografiska skäl, tvingade att genomföra över 

telefon.  

4.2 STUDIENS URVAL 

Syftet med vår studie är att undersöka vad som motiverar chefer på höga nivåer att arbeta mer 

än normal arbetstid. Redan i inledningsskedet av vår studie kunde vi konstatera att det finns 

ett tydligt samband mellan chefens position och mängden arbetad övertid. Då det visade sig 

att chefer i höga positioner arbetar mer övertid än andra beslutade vi oss för att vända oss så 

högt upp i hierarkin som vi kunde komma. Vår förhoppning var att vi därigenom skulle nå det 

klientel vi var ute efter. För att finna företag med chefer på flera olika nivåer valde vi att 

bortse från företag med mindre än 100 anställda. Vi ansträngde oss samtidigt för att få en bred 

spridning på typen av företag som cheferna representerade. Då båda författarna är bosatta i 

Örnsköldsvik försökte vi i första hand få kontakt med chefer på företag lokaliserade i 

närområdet. För att få med en respondent från ett riktigt stort företag samt en respondent från 

ett serviceföretag fick vi dock vända oss utanför närområdet. Då vi ville att studien skulle vara 

balanserad beslöt vi oss även för att intervjua två chefer som valt att kliva av från sin post. Att 

på detta sätt välja ut lämpliga respondenter som passar ett speciellt behov definieras som ett 

bekvämlighetsurval.
103

  

4.3 RESPONDENTERNA 

Det minsta företaget vi vände oss till har ca 150 anställda medan det största är representerat 

över i stort sett hela världen. Våra respondenter sitter alla med i sina respektive företags 

ledningsgrupp. Den respondent som arbetar åt Örnsköldsviks kommun är ordförande i 

kommunstyrelsen vilket vi valt att likställa med företagens ledningsgrupper. 
 

Respondent Befattning Företag Tid 

Elvy Söderström Kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsviks kommun 45 min 

Kenneth Mellin Marknadschef, vice VD samt tillf.VD McGregor 32 min 

Helene Willberg VD KPMG AB 27 min 

Ola Hildingsson VD Domsjö Fabriker 30 min 

Håkan Åström Kontraktschef BAE Systems Hägglunds AB 34 min 

Anonym, Jan-Eva f.d. Högre chef Telecom  30 min 

Per Nordgren f.d. VD Hägglunds Drives 29 min 

 

Figur 6: Tabell över de valda respondenterna, deras befattning samt företag  
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Vi informerade samtliga respondenter om syftet med vår studie och även om vilka som 

kommer att få tillgång till den, därefter erbjöds respondenterna att vara anonyma.
104

 Sex av 

respondenterna menade att de inte var i behov av anonymitet medan en respondent valde att 

vara anonym. För att inte avslöja dennes identitet har vi valt att i studien använda namnet Jan-

Eva. Som kritik mot urvalet kan påpekas att de individer vi intervjuat utgör en homogen 

grupp. Följaktligen har vi emottagit relativt likartade svar från samtliga respondenter. 

4.4 INTERVJUFRÅGOR 

Vi började med att diskutera igenom vår problembakgrund och våra teorier. Därefter 

formulerade vi frågor med anknytning till teorierna.
105

 Vi valde att, som Bryman och Bell 

skriver i sin bok ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, ta faktafrågorna i början av 

enkäten för att avsluta med frågor om normer och värderingar i slutet av densamma.
106

 När 

enkäten var färdigställd kontrollerade vi våra frågor mot den checklista som finns beskriven i 

Bryman och Bells bok.
107

 En respondent undrade efter intervjun varför vi inte ställt den 

direkta frågan ”vad motiverar dig?” Detta hade vi dock diskuterat sinsemellan i samband med 

formuleringen av våra intervjufrågor. Anledningen till att vi inte ställde denna fråga var att vi 

ansåg det osannolikt att vi skulle erhålla trovärdiga svar. Om till exempel makt och pengar är 

starka motivationsfaktorer är det föga troligt att respondenten medger detta. 

 

Innan vi vände oss till våra respondenter valde vi att göra en pilotstudie.
108

 Denna ledde till att 

vi genomförde smärre ändringar i frågornas formulering. 

4.5 INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE 

Efter att vi kommit fram till vilka respondenter vi önskade intervjua började arbetet med att 

komma i kontakt med dem. All kontakt togs initialt via telefon, i fyra fall med respondentens 

sekreterare, i de övriga tre direkt med respondenten. Vi informerade om vårt uppsatsarbete 

och syftet med detsamma vilket, i samtliga fall, gjorde att vi blev väl bemötta. 

 

Intervjuerna inleddes med en kortare presentation av frågeställaren samt ett klargörande av 

intervjuns syfte. För att undvika tillrättalagda svar valde vi att inte ge respondenterna tillgång 

till intervjufrågorna i förväg. Mötet med de två respondenter som valt att kliva av sin post 

skedde hemma hos respondenterna i deras respektive sommarstugor. Intervjun med VD för 

KPMG AB utfördes, av geografiska skäl, över telefon. I de fyra övriga fallen genomfördes 

intervjuerna inne på respondenternas kontor eller i ett konferensrum ute på företagen. Vi 

försökte alltså, i den mån det var möjligt, att genomföra besöksintervjuer då vi ansåg att detta 

gav oss som utfrågare en god möjlighet att ge akt på den utfrågades reaktioner.
109

 Längden på 

intervjuerna varierade mellan 27 och 45 minuter där telefonintervjun var den som var 

snabbast avklarad. Samtliga intervjuer bandades för att vi, som intervjuare, senare skulle ha 

lättare att analysera vad som sagts.
110
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4.6 DATABEARBETNING 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes redan samma dag som intervjun genomfördes, detta 

för att ha alla intryck i färskt minne.
111

 Vi delade upp arbetet med att transkribera och därefter 

lämnade vi över diktafonen och den utskrivna intervjun till den andre. Därigenom avlyssnades 

varje intervju två gånger samtidig som alla transkriptioner blev kontrollästa och upprättade. 

För att studien skulle vara autentisk skrev vi ordagrant ned intervjuerna som de lät, inga 

talspråk eller utfyllnadsljud ändrades eller togs bort. När alla transkriptioner var färdiga gick 

vi gemensamt igenom dem, fråga för fråga, för att utröna vilka likheter respektive skillnader 

vi fått i de olika svaren. Vi antecknade allt som var gemensamt för våra respondenter samt 

vad som skilde dem åt. Därefter gick vi återigen igenom våra svar, denna gång sett ur ett 

teoriperspektiv. Vi började med de frågor vi ställt rörande arbetsrelaterade behov och 

jämförde svaren vi erhållit med dessa teorier. Därefter fortsatte vi, på samma sätt, med 

resterande teorier och tillhörande frågor. Vissa frågor hade vi knutit till fler än en teori varför 

de återkom under arbetets gång. Under nästa kapitel har vi valt att använda några citat från 

intervjuerna för att ge läsaren en större förståelse för respondenternas resonemang. 

4.7 ACCESS 

Som författare av denna studie har vi, genom att tydligt informera om syftet med densamma, 

fått tillgång till premiärdata från våra respondenter. Att på detta sätt få tillgång till information 

kallas även för access.
112

 De respondenter vi kontaktade var samtliga positiva till att låta sig 

intervjuas vilket ledde till att vi lyckades undvika bortfall.
113

 Dock upptäckte vi, i samband 

med att vi transkriberade intervjuerna, att vi vid en intervju hade erhållit ett visst 

variabelbortfall.
114

 Den respondent som detta rörde svarade utförligt på alla frågor. Inte förrän 

vi satte oss för att transkribera intervjun upptäckte vi att den intervjuade skickligt hade 

undvikit att svara på frågan huruvida respondenten upplevde sig ha ledningens (styrelsens) 

stöd. Med den bakgrunden anser vi inte att detta haft någon större inverkan på studien. 

 

Vi valde att ta den första kontakten med våra respondenter via telefon, direkt eller genom 

deras sekreterare, för att avtala tid om ett möte. För att komma in på ett företag behöver man 

oftast ha tillåtelse från någon chef, företrädesvis någon av de högsta cheferna på företaget.
 115

 

I och med att vi valde att vända oss till chefer högt upp i hierarkin, i fem fall av sju den högsta 

chefen på företaget, mötte vi inga problem med att boka in våra intervjuer. En bidragande 

orsak till att våra respondenter inte hyste någon tvekan att avsätta tid för oss kan också vara 

att vi intresserade oss för dem som personer och inte deras företag och dess verksamhet. 

 

Samtliga respondenter hade avsatt god tid inför vårt besök vilket gjorde att vi aldrig upplevde 

tidspress. Alla intervjuer skedde under avslappnade former och respondenterna tog sig tid att 

ingående besvara frågorna. Vid något enstaka tillfälle bad respondenten oss att förtydliga 

frågan och vi upplevde att samtliga var måna om att lämna sanningsenliga svar. Sammantaget 

anser vi att vi haft god access.  
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5 EMPIRI OCH ANALYS 
 

 

 
 

 

 

Vi kommer här att redogöra för resultaten av våra intervjuer samt presentera en analys av 

densamma. För att underlätta för läsaren har vi valt samma upplägg i detta kapitel som i 

uppsatsens teoriavsnitt. Våra respondenters svar knyts samman med de valda teorierna 

varefter resultaten analyseras. 
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5.1 ARBETSRELATERADE BEHOV 

5.1.1 Motivationsfaktorer 

Samtliga respondenter har ansvarsfulla positioner. Elvy Söderström säger att hon i sitt arbete 

påverkar människor medan de övriga respondenterna uppger att de leder andra. Anledningen 

till detta är att hennes tjänst som kommunstyrelsens ordförande är politiskt tillsatt. Hennes 

befogenheter inom kommunen går därför inte att likställa med de övriga respondenterna vilka 

anställts till chefsbefattningar. Gemensamma nämnare för alla respondenter är att de har 

varierande arbetsuppgifter som de finner stimulerande samt att de har daglig kontakt med 

andra människor, både anställda och andra intressenter. På frågan vad som är särskilt 

stimulerande med arbetet svarar fem av respondenterna att det är glädjen i att se medarbetare 

växa. 

 

… det är det dagliga mötet med människor och känslan att man, genom att ge 

medarbetare förtroenden och ansvar och befogenheter kan se hur dom växer 

och utvecklas, alltså det är ju den största, positiva känslan i ledarskapet. (Håkan 

Åström, Kontraktschef)  

 

Fem av sju respondenter uppger också att de stimuleras av verksamhetens framgångar. På 

frågan känner du att du till fullo kompenseras för den tid du lägger ner på organisationen 

svarar fem av respondenterna ja. Elvy Söderström svarade nej då hon menade att det är 

omöjligt att bli till fullo kompenserad för ett arbete där man är en offentlig person. Jan-Eva 

var inte heller riktigt nöjd med sin lön. 

 

Nej, inte riktigt med tanke på vad jag har försakat för mitt arbete. Pengar kan 

inte kompensera allt. (Jan-Eva, f.d. Högre chef)  

 

Utifrån dessa resultat anser vi att Herzbergs Tvåfaktorsteori kan sägas vara uppfylld för sex 

av våra respondenter. Som vi nämnde under teoriavsnittet har vi förutsatt att hygienfaktorerna 

är tillfredsställda. Vi konstaterar att våra respondenter har utmanande arbeten som innehåller 

stimulans i form av ansvar, variation och djup vilket innebär att även motivationsfaktorerna är 

uppfyllda. Endast Jan-Eva, som valt att kliva av sitt arbete som Högre chef vid ett Telecom 

företag, kände sig missnöjd med den kompensation arbetsgivaren gav. Elvy Söderström var 

inte missnöjd med den kompensation hon fick för sitt arbete. Hon menade dock att det är 

omöjligt att kompenseras för ett arbete som offentlig person, det är någonting man får lära sig 

att leva med.  

5.1.2 Ledningsförutsättningar 

Vi frågade våra respondenter om de delegerar ansvar till sina medarbetare. Samtliga 

tillfrågade uppgav att de delegerar ansvar. Endast Håkan Åström hade synpunkter på 

frågeformuleringen då han menade att det var arbetsuppgifter, inte ansvar, som delegerades. 

Han påpekade att ansvaret ytterst vilade på honom och att delegationen måste tas tillbaka om 

den inte fungerar tillfredsställande. Vi ställde också frågan hur ser beslutsvägarna ut inom er 

organisation. Här svarade fem av respondenterna att beslutsvägarna var korta. Håkan Åström 

svarade att de har en formell beslutsväg och att beslutsprocessen är väldigt uppstyrd. Han 

påpekade att de även har en informell beslutsväg där han gav exemplen: hur hanterar vi det 

här och hur skall vi agera i det här fallet? I Elvy Söderströms fall är beslutsvägarna reglerade 

genom kommunallagen. 
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På frågan om det är ensamt på toppen svarade alla att det ibland kan vara så. Eller som Per 

Nordgren sade: 

 

Jag kan inte säga att det är ensamt på toppen men vissa frågor finns det få som 

man kan prata med om. 

 

Ingen av respondenterna upplevde dock att det var betungande, de hade alla någon att 

ventilera uppkomna problem med. 

 

Utifrån de svar vi fått kan vi konstatera att våra respondenter stämmer in på McGregors Y 

teori. De har alla beskrivit sig själva som engagerade och sex av sju respondenter har uppgivit 

att de är mål- eller resultatinriktade. Alla delegerar ansvar och känner sig trygga i 

förvissningen att arbetet blir utfört. Eftersom fem av sju respondenter även anser att det mest 

stimulerande med arbetet är att se medarbetarna växa stärks vår uppfattning om att Y teorin är 

den ledningsförutsättning de har. Ingen av de utfrågade kände heller att de var särskilt 

ensamma, de hade alla någon på arbetet, i styrelsen eller i hemmet som de kunde ventilera 

uppkomna frågor eller problem med.  

5.2 MOTIVATIONSBEHOV 

Gemensamt för våra respondenter är att de alla har en stabil grund att stå på. De har hem, 

familj och ett avlönat arbete. Existensbehoven i ERG teorin är alltså uppfyllda. När vi frågade 

huruvida familjen haft någon påverkan på våra respondenters val att utbilda sig svarade sex av 

sju att de inte blivit påverkade, fem av dess påpekade dock att de haft stöd hemifrån. Fyra av 

respondenterna kommer inte från akademikerhem, trots detta har dessa upplevt ett starkt stöd 

hemifrån 

 

 Jag hade ingen möjlighet, jag vill att du ska få möjlighet.  

(Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande) 

 

Endast en angav att familjen påverkat valet av inriktning, detta var dock inte någon av dem 

som valt att kliva av sin befattning. Alla respondenter har innehaft höga chefsbefattningar 

under relativt lång tid, fyra av dem har dessutom haft chefsbefattningar på andra företag innan 

de tillträdde sin nuvarande tjänst. Detta innebär att de fyra första stegen i Maslows 

behovshierarki är uppfyllda.  

 

Under intervjun ställde vi frågan anser du att du får utnyttja din fulla kapacitet? Fem av 

respondenterna svarade ja medan två svarade nej. Per Nordgren bad oss definiera vad vi 

menade med kapacitet på vilket vi svarade kunnande. Nordgren svarade då nej på frågan då 

han menade att arbetet hade en sådan bredd och att VD rollen är väldigt generalistisk. Håkan 

Åström svarade också nej. Han ansåg att han var tvungen att begränsa hur djupt han kunde gå 

in i och förbättra vissa frågor trots att det kliade i fingrarna. Däremot var han ibland tvungen 

att vara med och ta beslut inom områden där han inte hade full kapacitet eller kompetens då 

det inte fanns någon att rådfråga. På frågan i vilken utsträckning får du styra efter eget huvud 

svarade samtliga respondenter ”väldigt mycket”. Då vi bad dem definiera arbetstrivsel 

svarade alla glädje, gemenskap med kollegor samt känslan av att tillföra något. Ola 

Hildingson nämnde också stöd och intresse medan Helene Willberg talade om känslan av 

glädje och energi som dagligt utgångsläge. 

 



42 

 

Ja, det är nog väldigt mycket att man känner att öh, man tillför något, att man 

känner att den åsikt man har betyder någonting för kunden och även internt. 

(Kenneth Mellin, Marknadschef och tf. VD) 

 

Vi frågade också respondenterna vilken kommunikation de för/förde med ledningen (VD med 

styrelsen) och om de ansåg att de fick feedback på sitt arbete. Gemensamt för alla var att de 

har/hade regelbundna möten och sex av respondenterna ansåg att de fick tillfredsställande 

feedback. Endast Helene Willberg svarade att hon inte fick så mycket feedback, dock skedde 

en viss strukturerad utvärdering genom styrelsen.  

 

Som vi tidigare nämnt under rubriken ledningsförutsättningar svarade alla respondenter att det 

ibland kunde vara ensamt att sitta i en hög position, ingen av dem såg det dock som någon 

belastning. Samtliga respondenter såg framtiden an med tillförsikt. Den enda som inte pratade 

om sin egen framtid var Elvy Söderström, hon valde att hela tiden referera till kommunen och 

samhället i stort. 

 

Gemensamt för alla respondenter är att de uppvisade ett gott självförtroende och att de gav ett 

lugnt och stabilt intryck. De har tillgodosett de motivationsbehov som krävs för att kunna 

satsa på sin personliga utveckling och på att förverkliga sig själva.  

5.3 TYP A- OCH B-BETEENDE 

Vår första fråga till våra respondenter var att de skulle beskriva sig själva med fem ord. Detta 

för att se om våra respondenter framhävde eller förringade sig själva. Endast en av våra 

respondenter svarade att denne ”tror att jag är” medan alla andra räknade upp fem egenskaper. 

Fem av respondenterna svarade engagerad och fyra stycken svarade resultatinriktad.  

 

Under intervjun ställde vi frågan kan du uppskatta hur många timmar du arbetar per vecka 

samt följdfrågan är du nöjd med det? Alla respondenter svarade att de arbetar mer än 50 

timmar per vecka och fem av dem att de tycker det är roligt att jobba. Elvy Söderström sa att 

hon och hennes familj lärt sig leva med det. Jan-Eva svarade både nöjd och missnöjd, denne 

anser att den negativa sidan är att det går ut över privatlivet, det vill säga familjen. Per 

Nordgren svarade att arbetstiden varierade, allt mellan 40 till 80 timmar, beroende på om han 

var på tjänsteresa eller inte. Tre av våra respondenter svarade att de arbetar 60 timmar eller 

mer per vecka.  

 

… ja det kanske är tio timmar per arbetsdag, det är det nog i genomsnitt. Men 

sen tar man ju med sig arbetet hem, man läser på resor, man sitter vid datorn 

hemma, jag jobbar en del på helgen fast jag tycker egentligen att det är fel va 

men den här mailen är en kulspruta, och den måste man liksom hålla ren va. 

Och därför måste man ta en stund på söndag förmiddagen och kanske en stund 

på söndag kvällen, så det blir rätt mycket timmar. … ja sextio timmar tror jag, i 

veckan. (Ola Hildingsson, VD)  

 

På frågan upplever du ofta tidspress, hur agerar du då? svarade alla respondenterna att de 

alltid upplever det. Elvy Söderström svarade att det i grund och botten handlar om att man vill 

mer. Två av respondenterna svarade att de delegerar för att hinna med. Per Nordgren svarade:  

 

… jag tror ju att i grund och botten är tidspress någonting positivt. … Har du 

ingen tidspress, jag menar liksom varför ska vi göra det i dag? Vi kan ju göra 
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det i morgon. Jag tror det måste finnas, jag tror det är bra med ett tydligt mål 

och en deadline för vissa frågor.  

 

På frågan delegerar du ansvar till dina medarbetare? svarade alla våra respondenter ja. Ola 

Hildingsson svarade att det är nödvändigt att delegera ansvar.  

 

Vi ställde även frågan hur känner du dig när du går hem för dagen? Fyra av respondenterna 

uppgav att de var nöjda och sex uppgav att de kände sig glada. Två av våra respondenter 

uppgav att det varierade beroende på vad som hade hänt. Per Nordgren uppgav följande:  

 

… jag jobbade ju varenda dag hemifrån på kvällstid … Jag kunde sätta mig med 

ungarna framför Bolibompa och läsa jobbpapper medan dom såg på Bolibompa 

så slängde man ett getöga och kommenterade litegrann än att jag sitter uppe i 

Mellansel och gör det för då är jag ju inte alls närvarande.  

 

Våra egna observationer under intervjuerna, gällande respondenternas agerande och 

kroppsspråk, var att alla gav ett lugnt och avslappnat intryck. Detta tyder på att alla våra 

respondenter har ett typ B beteende. Det som talar för att våra respondenter har A beteende är 

att de alltid upplever tidspress samt att de alltid känner sig nöjda när de går hem för dagen. 

Det som tyder på att alla respondenterna har ett typ B beteende är att de delegerar till sina 

medarbetare. Det som återigen talar för att sex av våra respondenter har ett typ B beteende är 

att de framhäver sig själva under intervjuerna. Vad gäller en av respondenterna kan vi inte 

avgöra om denne medvetet valt att inte framhäva sig själv.  

5.4 PRESTATION 

5.4.1 Prestations motivationsteori  

Som vi redan redovisat, under rubriken Ledningsförutsättningar, uppgav samtliga 

respondenter att de delegerar ansvar till sina medarbetare. Fem av respondenterna sade också 

att de hade korta beslutsvägar inom organisationen. När vi bad de tillfrågade att definiera 

arbetstrivsel svarade tre respondenter att det är när man går till jobbet och tycker att det är 

kul. Alla ansåg att gemenskapen med medarbetarna var viktig vilket uttrycktes med ord som 

delaktighet, samarbete, engagemang, uppskattning, erkänsla och relationer. Ytterligare en 

gemensam nämnare mellan våra respondenter är, som tidigare nämnts, att de i hög 

utsträckning får styra efter eget huvud. Ingen av de utfrågade såg det som en belastning att 

sitta ensam på toppen, visserligen erkände de att det ibland var en ensam position men att det, 

i sig, inte var betungande.  

 

När respondenterna fick möjlighet att redogöra för hur de själva skulle vilja att deras arbete 

såg ut svarade fyra att det skulle se ut ungefär som det gör.  

 

Ja det är nog ganska likt för jag får bestämma, så att säga själv.  

(Kenneth Mellin, tf. VD) 

 

Dessa respondenter ansåg att de redan hade så fria händer att det var de själva som bestämt 

arbetets utseende. Jan-Eva, Elvy Söderström och Helene Willberg önskade att arbetet inte 

varit lika tidsomfattande.  

 

Vi bad också respondenterna att beskriva hur de känner sig när de går hem för dagen. Sex av 

de utfrågade svarade att de oftast känner sig glada, fyra av dem tillade att de känner sig nöjda 
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medan två av respondenterna menar att humöret vid dagens slut varierar med vad som hänt 

under dagen. Endast en respondent svarade på denna fråga med att beskriva på vilket sätt 

arbetet fortlöpte när han kommit hem. Samtliga respondenter hade en positiv inställning till 

sina arbetsuppgifter vilka de beskrev som stimulerande, roliga, ansvarsfyllda, positiva, 

krävande och intressanta. 

 

Våra respondenter har alla chefsposter vilket innebär att de innehar en maktposition på sin 

arbetsplats. Genom sitt arbete hade de ett stort kontaktnät och samtliga utfrågade uppgav att 

de uppskattade gemenskapen med medarbetarna. Arbetsuppgifterna som åligger våra 

respondenter upplevdes som stimulerande, roliga, ansvarsfyllda, positiva, krävande och 

intressanta. Ingenting framkom under våra intervjuer som talar för att våra respondenter har 

ett starkt personligt maktbehov. Respondenternas beskrivning av korta beslutsvägar och platta 

organisationer, en vilja att delegera ansvar till medarbetarna och, som vi tidigare nämnt, 

glädjen i att se medarbetare växa tyder på att deras maktbehov är institutionellt. 

 

Under intervjuerna gav samtliga respondenter ett lugnt och avslappnat intryck, de uppvisade 

ett gott självförtroende. Ingen av de tillfrågade uppvisade personliga maktbehov, däremot 

hade de alla en stark motivation att driva företaget framåt vilket gör att de framstår som chefer 

i balans. 

 

Atkinson talar om två impulser i prestationsförhållandet; viljan att påbörja uppgiften och 

fruktan för att misslyckas med uppgiften. De chefer vi intervjuat har antingen varit lojala mot 

samma företag i många år eller innehaft sin nuvarande chefsposition under en längre tid. Med 

tanke på att konjunkturen växlar har våra respondenter upplevt både goda och mindre bra 

tider. Det faktum att de valt att ”bli vid sin post” talar för att viljan att lyckas är starkare än 

fruktan för att misslyckas. Om fruktan för att misslyckas med arbetet blir starkare än viljan att 

lyckas kan ledaren välja att lämna sin post. Två av våra respondenter har visserligen valt att 

lämna sin post men av helt andra skäl. De har båda gjort detta val för att få mer tid över för 

sina barn. . 

 

Jobb finns det många här i världen men familjer och barns uppväxt har man 

en… Jag vill inte sitta där om 20 år och liksom fundera på om, jaha med varför, 

varför hade jag inte tid för mina barn? Det vill jag aldrig känna 

(Per Nordgren, f.d. VD)  

5.4.2 Prestationsekvationen 

För att på svar på vilka förmågor våra respondenter har att prestera ställde vi frågan: Vilken 

utbildning har du? Det visade sig att alla respondenter hade en akademisk utbildning. Per 

Nordgren, Kenneth Mellin och Jan-Eva är alla civilingenjörer med olika inriktning. Håkan 

Åström och Helene Willberg har båda studerat vid Handelshögskolan i Stockholm, Ola 

Hildingsson är civiljägmästare medan Elvy Söderström är lågstadielärare.  

 

På frågan, hur upplever du dina arbetsuppgifter framkom att alla respondenter hade en positiv 

syn sitt arbete. Ord som stimulerande, roliga, ansvarsfyllda, positiva, krävande och intressanta 

var återkommande i svaren. 

 

Det är väl, just att dom är så pass öh heterogena… … det är ett smörgåsbord 

som ser lite olika ut från dag till dag. Det tror jag nog är en tjusning i jobbet 

(Håkan Åström, Kontraktschef)  
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Samtliga utfrågade svarade också att de hade arbetat en längre tid åt organisationen 

 

När vi frågade våra respondenter om de känner att de har ledningens (styrelsens) stöd svarade 

sex av respondenterna ja! Elvy Söderström lyckades undvika att svara på frågan. Samma 

respondenter som upplevde att de hade ledningens stöd kände också att de har de resurser och 

befogenheter som krävs för att utföra arbetet.  Dock tillade Jan-Eva och Kenneth Mellin 

”inom ramen för budget” medan Håkan Åström kände att det fanns en mottagare för 

diskussionen när han behövde diskutera befogenheter eller förändra resurser. Den respondent 

som angav att hon saknade de resurser och befogenheter hon behövde var Elvy Söderström.  

 

Den individuella prestationen är en funktion av individens förmåga, motivation samt hans 

möjligheter att prestera i ett speciellt sammanhang. Våra respondenter från näringslivet 

besitter rätt kunskaper, de är oerhört motiverade och de har alla de resurser och befogenheter 

som krävs för att kunna utföra arbetet. Detta sammantaget ger dem goda förutsättningar att 

prestera. Elvy Söderströms roll är något annorlunda än de andra respondenternas. Hennes 

pedagogiska utbildning kommer väl till pass såväl i hennes dagliga arbete som i hennes möte 

med väljarna. Söderströms arbete, som politiskt tillsatt inom en relativt liten kommun med en 

budget baserad på skattemedel, innebär att de befogenheter och resurser, som hennes kollegor 

inom näringslivet upplever sig ha, för hennes del är begränsade. Dock har hon en stark 

motivation som har sin grund i hennes politiska övertygelse. 

5.5 FÖRVÄNTNING  

Sex av våra respondenter hade en liknande syn på lönen, tre sade att det var viktigt med en 

rättvis/marknadsmässig lön men att den inte var central medan de andra tre menade att det var 

viktigt med en skälig ersättning, att ett bra arbete skall ge en bra lön. Dessa tre tyckte inte att 

lönen var allt. Elvy Söderström svävade på svaret, hon tyckte att hennes lön var okej men att 

det var omöjligt att bli till fullo kompenserad för den tid hon lägger ner. Fem av 

respondenterna kände att de blev till fullo kompenserade för den tid de lade ner på sitt arbete. 

 

Som tidigare nämnts hade våra respondenter en positiv inställning till sina arbetsuppgifter. 

Samtliga tillfrågade arbetade mer än normal arbetsvecka och deras övertid varierade mellan 

10 och 40 timmar per vecka.  

 

Av de respondenter som vi vände oss till var sex nöjda med den ersättning de fick för sin 

arbetsinsats vilket innebär att de anser det vara lönsamt att arbeta. Att göra en bättre prestation 

genom att öka arbetsinsatsen torde vara svårt för människor som redan arbetar så många 

timmar per vecka.  

 

Enligt Vrooms förväntningsteori finns det två anledningar till att människor arbetar, de måste 

uppfatta sitt arbete som både lönsamt och motiverande. Sex av våra sju respondenter var 

nöjda med den ersättning de erhöll från sin arbetsgivare. En respondent menade att 

ersättningsnivån inte kunde kompensera den fritid denne försakade för sitt arbete, valensen 

var låg. Denne respondent hade också valt att avsluta sin tjänst som chef. Samtliga 

respondenter ägnade mycket tid åt sitt arbete, deras arbetsinsats var stor. Använder vi dessa 

uppgifter i VIE (V= belöning, I= prestation, E= förväntningar) ser vi att sex av våra 

respondenter har hög motivation.  
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5.6 LEDARSKAP 

För att finna svar på vilken typ av ledarskap våra respondenter använder sig av ställde vi flera 

frågor. På frågan, vilka personliga egenskaper anser du att det krävs för att inneha en 

liknande befattning som din? svarade sex av respondenterna resultatinriktad. Det var endast 

Elvy Söderström som inte gjorde det och detta kan bero på att hon inte arbetar inom 

näringslivet. Fem av respondenterna svarade människointresse eller som Elvy Söderström 

uttryckte sig:  

 

… Som lagledare måste man kunna bekräfta andra människor … ära den som 

äras bör … jag tror att se andra människor, bekräfta och lyssna …  

 

Tre av respondenterna återupprepade de egenskaper som de uppgav på frågan beskriv dig 

själv med fem ord, som går att läsa ovan under typ A- och B- beteende. Andra egenskaper 

som våra respondenter räknade upp var förmågan att; delegera, vilja, vara social, leda 

människor, ha en helhetssyn samt få gehör och backup från medarbetarna.  

 

När vi ställde frågan, hur motiverar du dina medarbetare, svarade fyra av våra respondenter 

med hjälp av uppmuntran och uppmärksamhet. Helene Willberg, Jan-Eva och Kenneth Mellin 

uppgav att frihet under ansvar oftast är en bra motivation. Respondenterna nämnde även; 

tydlighet, flexibilitet och att vara ett föredöme. Håkan Åström besvarade inte frågan rent ut, 

utan han svarade att det viktigaste var att ha förståelse för helheten samt:  

 

… Jag tillhör ju dom som tror att lönen inte är allt men ändå en motivation så 

jag brukar säga, att gör ett bra jobb så skall det synas.  

 

När vi ställde frågan, hur agerar du dig om du blir kontaktad av din organisation efter normal 

arbetstid? svarade alla våra respondenter att de alltid var tillgängliga och att det är en naturlig 

del av arbetet. Elvy Söderström svarade att det är ett sätt att leva. Helene Willberg svarade att 

det är en naturlig del av en kundorienterad organisation och Ola Hildingsson uttryckte sig så 

här:  

 

… man måste kunna nå folk. Vi är en processindustri, kör 24 timmar om dygnet, 

året runt och affärer, leveranser, inköp och alltihopa det sker ju också hela tiden 

rullande va. Så det går inte att säga att nu stänger jag av klockan fem, det går inte.  

 

Vi kan, med hög sannolikhet, konstatera att våra respondenter har ett transformerande 

ledarskap eftersom de alltid finns eller har funnits tillgängliga, de innehar ett genuint 

människointresse och är resultatinriktade samt att de arbetar mer än normal arbetsvecka. 

Utifrån våra respondenters svar kan vi se att fyra av dem har ett transformerande ledarskap 

med individuell omtanke eftersom de motiverar sina medarbetare med hjälp av uppmuntran 

och uppmärksamhet. Sett utifrån alla intervjuer, och att man har i åtanke att vi inte kunnat 

intervjua deras medarbetare, vågar vi påstå alla våra respondenter har ett transformerande 

ledarskap.  

5.7 FÖDELSEORDNING 

För att få svar på om platsen i syskonskaran påverkat våra respondenters val att arbeta som 

chefer avslutade vi våra intervjuer med att fråga har du syskon och vilken plats i syskonskaran 

har du? Sex av de tillfrågade hade ett eller flera syskon, endast Jan-Eva var ensambarn. 

Kenneth Mellin var äldst av två syskon medan Helene Willberg var yngst av tre syskon. Elvy 
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Söderström, Per Nordgren, Ola Hildingsson och Håkan Åström var alla mellanbarn i familjer 

som bestod av tre till fyra syskon 

 

Av våra sju respondenter är det endast Kennet Mellin som, vid första anblicken, 

överensstämmer med Adlers teori. Helene Willberg borde, som yngsta barn av tre syskon, inte 

vilja axla rollen som ledare. Adler nämner dock att minstingen, trots många konkurrenter, ofta 

lyckas vinna vilket kan vara en av anledningarna till hennes yrkesval. I rollen som chef 

handlar det ofta om att kunna agera medlare vilket gör de fyra respondenterna som är 

mellanbarn väl lämpade för sin roll.  

5.8 KOMMUNIKATION 

För att få svar på vilken typ av kommunikation våra respondenter för med 

styrelsen/medarbetarna samt om det är kommunikation som är deras drivkraft har vi ställt 

frågor rörande hur de kommunicerar, feedback, etcetera. Nedan redogör vi för hur våra 

respondenter svarat, fråga för fråga.  

 

På frågan vilka personliga egenskaper anser du att det krävs för att inneha en liknande 

befattning som din? Svarade flera av våra respondenter resultatinriktad och människointresse. 

Våra respondenter nämnde bland annat förmågan att; vara social, leda människor, delegera 

samt få gehör och backup från medarbetarna. När vi ställde frågan, kan du uppskatta hur 

många timmar du arbetar per vecka? svarade alla att de arbetade mer än 50 timmar per vecka. 

Tre av respondenterna svarade att de arbetade 60 timmar eller mer per vecka.  

 

Vi frågade hur ser beslutsvägarna ut inom er organisation? Här upplyste fem av de utfrågade 

att beslutsvägarna var korta. Håkan Åström svarade att beslutsprocessen är väldigt uppstyrd 

samt att de har en formell och en informell beslutsväg. Beslutsvägarna för Elvy Söderström är 

reglerade genom kommunallagen. För att få svar på hur våra respondenter kommunicerar 

samt vilka kanaler de använder sig av ställde vi frågan när du vill nå ut med information i 

organisationen, hur går du tillväga för att alla skall förstå budskapet, är det många nivåer? 

Våra respondenter svarade att de alla hade möten i någon form. Jan-Eva svarade;  

 

… Dels i sjunkande led nedåt sen hade jag även möten med medarbetare som är 

på lägsta nivå för att alla skall få information. Man kan aldrig informera för 

mycket!  

 

Alla våra utfrågade svarade att de alla skriftligen kommunicerar på olika sätt, vissa på 

intranät, andra i personaltidningar, skrivna rapporter eller den dagliga fabriksrundan på 

outlook. Tre av respondenterna svarade att de hade många olika kanaler för att nå ut med 

information. Helene Willberg uttryckte sig så här;  

 

… jobbar med olika kanaler … Ett initiativ för att säkerställa att informationen 

sprids på rätt sätt är ett chefspaket vi tar fram månadsvis med OH-bilder och 

manus som stöd till cheferna vid deras månatliga avdelningsmöten.  

 

Endast två av respondenterna besvarade frågan är det många nivåer? Kenneth Mellin svarade 

att på marknadssidan är det bara en nivå under honom medan Håkan Åström sa att det ibland 

var två nivåer.  
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Vi ställde frågan, vid omorganisationer eller andra förändringar, hur undviker du att det blir 

ryktesspridning i organisationen? Fem av respondenterna svarade att det viktigaste var att 

informera tidigt och fem av de utfrågade ansåg att informationen måste vara tydig. Tre av 

våra respondenter svarade att det var viktigt att informationen var både tidig och tydlig för att 

undvika ryktesspridning. Helene Willberg svarade att det även var viktigt att cheferna var 

synliga vid omorganisationer just för att undvika ryktesspridning. Håkan Åström sa, under 

intervjun, att det är otroligt viktigt att lägga ner ordentlig möda på motivation och förklaringar 

vid omstrukturering, särskilt viktigt var att förbereda första linjens chefer för mötet med alla 

medarbetare direkt. Per Nordgren svarade att ju fler man informerar desto mindre frågor 

ställs, därför ansåg han att det var bättre att informera i små grupper än alla medarbetare på 

samma gång vid omorganisationer. Nordgren ansåg att folk annars kan lämna mötet med mer 

frågor än svar. 

 

På underfrågan, nås du av sådana rykten? svarade två av respondenterna att de inte nåddes av 

sådana rykten. Håkan Åström svarade att vid förändringar finns det alltid en oro medan Jan-

Eva svarade att tyvärr undveks det att tala med chefen om sådana saker på företaget. De andra 

utfrågade svarade att de nåddes av dessa rykten. Både Per Nordgren och Ola Hildingsson 

svarade att om man vill veta någonting måste man röra sig i organisationen och lyssna in vad 

som sägs. Helene Willberg, som tidigare sagt att det är fler filter och silade sanningar ju högre 

hierarkisk position man innehar svarade;  

 

… Ja, just sådant tror jag att filtren inte är så kraftiga mot men säker är jag 

inte. 

 

Vi frågade även respondenterna vilken kommunikation de för/förde med ledningen (VD med 

styrelsen) och om de fann att de fick feedback på sitt arbete. Gemensamt för alla våra 

respondenter var att de har/hade regelbundna möten och sex av de utfrågade ansåg att de fick 

tillfredsställande feedback. Endast Helene Willberg svarade att det skedde en viss strukturerad 

utvärdering genom styrelsen men att hon inte fick särskilt mycket feedback.  

 

När vi frågade, hur agerar du dig om du blir kontaktad av din organisation efter normal 

arbetstid? svarade alla våra respondenter att de alltid var tillgängliga och att det var normalt 

att bli kontaktad efter arbetsdagens slut.  På frågan, händer det att du tar med dig arbete hem 

och underfrågan i vilken utsträckning? svarade fem av de utfrågade att de alltid gör det. 

Håkan Åström svarade att det gjorde han inte medan Helene Willberg svarade att hon läste 

hemma två till tre kvällar i veckan.  

 

Sett utifrån våra observationer under intervjuerna kan vi konstatera att alla våra respondenter 

verkar ha en god kommunikationsförmåga. Gemensamt för alla utfrågade är att de; arbetar 

mer än normal arbetsvecka, är/var alltid tillgänglig, har/hade regelbundna möten och 

kommunicerar på alla olika sätt som vi angivit ovan. Vi fann att alla våra respondenter 

utnyttjar kommunikation på alla tänkbara sätt, t.ex. verbal, icke verbal, envägs, tvåvägs, 

mellanmänsklig, mass-, intern och extern kommunikation. Flera av de utfrågade arbetar på 

stora företag eller koncerner med många anställda, dessa företag har informationsavdelningar 

som hanterar mycket av informationen.  
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5.9 BELÖNING   

Vi ställde två frågor till våra respondenter angående belöning. Hur viktigt är det för dig att ha 

en bra lön samt känner du att du till fullo kompenseras för den tid du lägger ner på arbetet? 

På den första frågan svarade tre respondenter att det var viktigt att lönen var 

rättvis/marknadsmässig men att den inte var central.  

 

… klart att ha en bra lön det är alltid viktigt men, det är inte lönen som är 

incitament i sig. Däremot så tycker jag att det är viktigt att ha rätt lön och sen 

att den är välmotiverad. (Kenneth Mellin, tf. VD) 

 

Elvy Söderström svarade att man inte tar uppdraget som kommunstyrelsens ordförande för 

pengarnas skull. Håkan Åström och de två respondenter som valt att kliva av från sin 

befattning ansåg också att lönen var viktig, de var dock överens om att den inte var allt. 

Åström menade att lönen var ett kvitto på ägarnas eller arbetsgivarens uppskattning. De båda 

som valt att lämna sina arbeten menade att de inte skulle ha tagit en sådan tjänst utan att 

erhålla en skälig ersättning. Fem av respondenterna uppgav att de kände sig till fullo 

kompenserade för den tid de lade ner på arbetet. Elvy Söderström tyckte att hennes lön var 

okej men att det inte går att bli kompenserad för den tid hon lägger ner på arbetet då hon, som 

offentlig person, aldrig känner sig ledig. Jan-Eva tyckte inte att lönen kompenserade den fritid 

denne fick försaka för sitt arbete.  

 

Synen på lönen varierade mellan de som var anställda inom näringslivet och den respondent 

som var politiskt tillsatt. De utfrågade som verkar/verkat inom näringslivet ansåg att det var 

viktigt att den lön de erhöll från sitt arbete var marknadsmässigt riktig, de ville bli 

kompenserade för det arbete de lägger ner. Den respondent som verkade politiskt menade att 

lönen givetvis var viktig med att den inte var skälet till att man åtog sig ett politiskt uppdrag. 

 

Våra observationer överensstämmer med Hagemanns då inget tyder på att de chefer vi 

intervjuat har lönen som sin viktigaste drivkraft.  
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

 

 
 

 

 

Under denna rubrik kommer vi att presentera våra slutsatser kring denna studie, därefter 

lägger vi fram våra rekommendationer. 
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6.1 SLUTSATSER 

Som svar på vår problemformulering och vårt syfte kan vi konstatera att det är flera faktorer 

som driver höga chefer att arbeta mer än normal arbetstid. Det är framför allt: 

 

 att se medarbetarna lyckas med sina uppgifter och därmed ta ett kliv framåt och växa 

som individer 

 

 glädjen i att gå till ett stimulerande arbete  

 

 att arbeta mot uppsatta mål för att nå bra resultat 

 

Familjen har ingen större påverkan på dessa chefers val av sysselsättning inte heller kan vi 

påvisa att platsen i syskonskaran haft någon inverkan på dessa chefers val av arbete. De höga 

chefer som valt att sluta sin tjänst har gjort detta för att få mer tid över för sina barn. De ovan 

nämnda faktorerna stämmer lika bra in på dem som på de höga chefer som fortfarande har 

kvar sina befattningar. 

 

För att besvara huruvida våra respondenter har ett A eller B beteende krävs ytterligare 

forskning. Mer ingående forskning krävs också för att utröna om våra respondenter har ett 

transaktionellt ledarskap, ett transformerande ledarskap, ett ”låt gå ledarskap” eller ett 

transformerande/transaktionellt ledarskap. Då våra respondenter är resultatinriktade tror vi att 

detta leder till att de får sina medarbetare att bli mer motiverade och att de presterar bättre. 

Eftersom höga chefer gör uppoffringar för arbetslagets bästa antar vi att medarbetarna tar efter 

deras beteende. Det hade dock varit nödvändigt att intervjua några medarbetare för att få svar 

på vilket ledarskap de höga cheferna bedriver.  

6.2 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

Vi är väl medvetna om att vår studie är begränsad och att den inte bidragit med något nytt. 

Med de kunskaper vi införskaffat oss under arbetets gång har vi insett att vårt 

tillvägagångssätt hade varit annorlunda om vi utfört studien idag. Vi skulle vilja se ytterligare 

forskning kring de drivkrafter som får chefer att lägga ner så mycket tid på sitt arbete. 

Djupintervjuer kring exempelvis uppväxtmiljö och uppfostran eller kommunikation kanske 

skulle kunna bidra till en ökad förståelse kring dessa människors drivkrafter.  
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7 SANNINGSKRITERIER 
 

 

 
 

 

 

När en studie utförts med kvalitativ ansats bedöms denna utifrån dess trovärdighet och äkthet. 

Vi kommer i det följande kapitlet att analysera huruvida vår studie uppfyllt dessa 

sanningskriterier. 
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Det finns två olika sätt att bedöma en studies utförande.
 116

 Dessa är:  

 

 Trovärdighet och äkthet  

 Reliabilitet och validitet  

 

Om forskarna valt en kvantitativ ansats skall studien bedömas utifrån dess reliabilitet och 

validitet.
117

 Eftersom vår studie utgått från en kvalitativ ansats kan vi inte direkt tillämpa 

reliabilitets- och validitetskriterierna då dessa förutsätter att det går att komma fram till en 

enda bild av verkligheten. Oavsett vilken ansats som använts kan det finnas en risk för 

undersökningseffekt.
118

 Guba och Lincoln anser att det kan finnas fler än en hållbar 

beskrivning av verkligheten.
119

 Enligt Guba och Lincoln måste två fundamentala kriterier vara 

infriade för att bedöma kvaliteten i en studie, dessa är trovärdighet och äkthet.
120

 Därför har vi 

valt att bedöma vår studie enligt dessa kriterier.  

7.1 TROVÄRDIGHET 

Jacobsen skriver att om det föreligger enighet med tidigare studier kan det sägas att 

giltigheten styrkts men inte att studien är sann.
 121

 Jacobsen beskriver att när två oberoende 

studier använder olika ansatser som utmynnar i samma resultat betyder det att giltigheten 

styrkts ytterligare.
122

 I vår studie visas liknande resultat som Ledarnas Chefsbarometer 

uppvisat i sin undersökning, vad gäller arbetstiden, vilket styrker vår giltighet då Ledarnas 

Chefsbarometer använt sig av en annan ansats. Däremot påvisar det inte att vår studie är sann.  

 

När en studie utgår från en kvalitativ ansats skall trovärdighet delas in i fyra delkriterier enligt 

Guba och Lincoln:
123

  

 

 Tillförlitlighet  

 Överförbarhet  

 Pålitlighet  

 Helhetsbedömning (Möjligheten att styrka och bekräfta)  

7.1.1 Tillförlitlighet 

Studien skall vara utförd på ett tillförlitligt sätt, med detta menas att vi som intervjuare utfört 

studien i enlighet med de metoder och förhållningssätt som gäller samt att vi uppfattat 

respondenterna på ett korrekt sätt.
124

 Eftersom vi har utfört vår studie med en kvalitativ ansats 

och utgått ifrån våra respondenters egna upplevelser och erfarenheter är det mycket svårt att 

garantera att en exakt likadan studie, med samma respondenter men vid en annan tidpunkt 

skulle ge exakt samma svar och slutsatser. Människor samlar kontinuerligt ny kunskap och 

nya erfarenheter vilket förändrar en människas tolkning och därmed även svaren på våra 

frågor. Sedan kan vår studie ha påverkat respondenterna att fundera på vad som driver dem, 

vilket de kanske inte gjort tidigare. Om vi hade valt andra chefer i vår studie hade nog delar 
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118
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120
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av vår studie blivit annorlunda. Vad gäller till exempel arbetstiden hade det nog sett 

annorlunda ut om vi istället för höga chefer och verkställande direktörer valt chefer på 

mellannivå.  

 

Våra frågor är öppna, med få följdfrågor och kopplade till olika teorier, detta eftersom vi inte 

vill leda våra respondenter. Detta har även bidragit till att vi fått ett gott resultat till vår 

problemformulering och syften. Vi har suttit tyst mellan intervjufrågorna för att ge 

respondenterna möjlighet att ytterligare utveckla sina svar. Vi bedömer att vår taktik varit 

lyckosam eftersom våra respondenter ofta utnyttjat denna tid och inte suttit tysta. En del 

frågor har gått in i varandra vilket gett respondenterna möjlighet till att utveckla sina svar och 

detta ser vi som något positivt. Vi har intervjuat höga chefer i olika branscher och därför anser 

vi att vi har erhållit en varierad bild av vad som driver dessa människor. Alla intervjuer har 

antingen skett hemma hos respondenten, via telefon eller på dennes arbetsplats, detta för att få 

respondenterna att känna sig bekväma. Enligt Jacobsen är detta ett bra sätt att gå till väga.
125

 

Sedan har respondenterna på förhand blivit varse om intervjuerna, detta för att de inte skall 

känna sig påhoppade och/eller att ge dem tid att förbereda sig på intervjun. Även detta är ett 

bra tillvägagångssätt enligt Jacobsen.
126

  

 

För att styrka tillförlitligheten har vi bandat intervjuerna. Sen har vi direkt efter intervjuerna 

transkriberat ut dessa och efter detta bytt med varandra. Detta för att låta den andra lyssna 

igenom intervjun samtidigt som denne haft transkriberingen framför sig för att dubbelkolla att 

transkriptionen är korrekt. Guba och Lincoln skriver att undersökaren måste åsidosätta sina 

egna värderingar och tankar för att korrekt återge det respondenten säger.
127

 Vi har diskuterat 

om vi har lyckats återspegla det som respondenterna uttrycker på ett korrekt sätt. Efter en 

intervju har vi skrivit ned våra intryck för att minimera risken att någonting blir bortglömt. 

Detta anser vi har lett till en högre tillförlitlighet. Vi har även kritiskt ifrågasatt eventuella 

samband samt diskuterat sinsemellan om det kan finnas andra faktorer som vi inte har lyckats 

fånga.  

7.1.2 Överförbarhet  

Enligt Bryman och Bell är överförbarhet i vilken grad studien kan överföras till andra studier 

och/eller grupper av individer.
128

 Jacobsen skriver att överförbarhet handlar om i vilken grad 

resultaten från en studie kan generaliseras till andra som ännu ej blivit undersökta.
129

 Enligt 

Johansson-Lindfors bör forskare tillämpa utvecklade teorier på nya situationer och sedan 

diskutera dessa i termer av överförbarhet.
130

 Guba och Lincoln anser att en tät beskrivning ger 

andra individer en databas och med dens hjälp kan de bedöma hur överförbara resultaten är 

till en annan miljö.
131

 Enligt Jacobsen är målet med en kvalitativ studie att förstå och fördjupa 

begrepp och företeelser.
132

 Vår målsättning genom denna studie har varit att få en ökad 

förståelse till vad som driver chefer att arbeta mer än normal arbetsvecka samt vilka faktorer 

som påverkar dem. Vår avsikt med denna studie har varit att förstå vad som driver dessa 

människor och inte att generalisera våra resultat till andra.  
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Vi har genomfört vår studie med allt från stora företag till koncerner, där alla utom två är 

belägna i Örnsköldsvik. Respondenterna har varit sju högre chefer/verkställande direktörer 

varav två valt att sluta sina tjänster. Vårt syfte när vi valde våra respondenter var att få med 

företag från olika branscher för att få ett så brett spektrum som möjligt, detta anser vi styrker 

vår överförbarhet. Eftersom vår studie är liten är det svårt att hävda att urvalet skulle vara 

representativt för en större population. Det som styrker vår studie ytterligare är att vi valt två 

chefer som slutat sina tjänster för att få en klarare bild till vad som driver dessa människor. 

Eftersom vi valt chefer främst ifrån Örnsköldsvik kan vårt urval ses som vinklat vilket inte är 

representativt för chefer från andra städer. Det vi har sett i vår studie är att vissa åsikter 

återkommer bland flera av cheferna, därför anser vi att det är ett generellt drag hos våra 

respondenter, det vill säga att det är sannolikt men att det inte kan bevisas. Genom vår studie 

anser vi att vi fått en djupare förståelse till vad det är som driver chefer till att arbeta mer än 

normal arbetsvecka.  

7.1.3 Pålitlighet 

Pålitlighet är enligt Guba och Lincoln när forskarna skapar en komplett och disponibel 

redogörelse av alla olika delar av forskningsutvecklingen.
133

 För att pålitligheten ska bli så 

hög som möjligt har vi redogjort för allt från problemformulering, teorival, metodval, val av 

respondenter samt hur vi utfört intervjuerna. Vi har även återkopplat till vår 

problemformulering och våra syften för att underlätta för oss själva samt för de som kommer 

att granska vår uppsats.  

 

Enligt Johansson-Lindfors kan det förekomma att forskaren påverkar sina respondenter under 

intervjun vilket leder till ett missvisande resultat.
134

 Vi har under intervjuerna och 

transkriberingarna varit väl medvetna om risken för att vi kan ha påverkat intervjuerna i den 

riktning som vi velat. Våra frågor har blivit granskade av flera oberoende parter för att 

minimera vår påverkan på respondenterna. Sedan har vi även använt oss av öppna 

svarsalternativ för att inte påverka intervjuerna i någon speciell riktning.  

 

Jacobsen skriver att intervjuerna bör ske mitt på dagen när respondenterna har lättare att 

koncentrera sig.
135

 För att ytterligare öka pålitligheten i vår studie har alla våra intervjuer skett 

mitt på dagen. Enligt Jacobsen anses det alltid vara bättre att intervjuerna ljudinspelas än att 

de skrivs ned för hand.
136

 Vi spelade in alla intervjuerna eftersom detta gav oss möjligheten 

att kontrollera och analysera ordval, tonläge samt händelser runt omkring som kan ha 

påverkat respondenterna. Sedan transkriberades intervjuerna och jämfördes mot inspelningen 

ännu en gång då vi ville försäkra oss om att vi inte skrivit och/eller hört fel någonstans.  

 

Vid analysen av resultaten har vi tillsammans suttit med utskrifter från alla intervjuerna för att 

lättare kunna sammanställa resultaten utifrån våra valda teorier. För att öka pålitligheten 

ytterligare har vi låtit vår handledare och flera bekanta läsa igenom vår uppsats för att ge oss 

möjligheten till att förtydliga eventuella frågor som kan ha uppstått. Genom hela uppsatsen 

har vi kritiskt granskat allt material, därför anser vi att våra källor har en hög pålitlighet.  

7.1.4 Helhetsbedömning (möjligheten att styrka och bekräfta)  

Enligt Bryman och Bell skall forskaren tydligt redogöra för att denne inte avsiktligt har låtit 

sina tidigare kunskaper och/eller personliga värderingar inverka på studiens utförande och 
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resultat.
137

 Vi anser att det är omöjligt att uppnå detta fullständigt och är därför fullt medvetna 

om att våra personliga värderingar och erfarenheter kan ha påverkat studien. På grund av detta 

har vi försökt att alltid återkoppla till vår problemformulering och våra syften under hela 

uppsatsen, detta för att minska risken för att tappa fokus på arbetet. Vi har, för att ge läsaren 

möjlighet att lättare bedöma vår studie, bland annat beskrivit våra tidigare 

erfarenheter/kunskaper, vilket vetenskapligt angreppssätt vi använt oss av vid genomförandet 

av studien, vårt tillvägagångssätt, etcetera.  

 

Vi har under intervjuerna använt oss av öppna frågor och det anser vi varit framgångsrikt 

eftersom vi fått utförliga svar utan att vi behövt ställa särskilt många följdfrågor. Detta har lett 

till att vårt empiriska underlag blivit mer påverkat av respondenternas egna uppfattningar och 

åsikter än våra egna värderingar. Enligt Jacobsen måste forskaren kritiskt granska både 

litteraturen och svaren från respondenterna för att avgöra om dessa är riktiga och 

sanningsenliga.
138

 Eftersom vi, i vår studie, använt oss av kritiskt granskade vetenskapliga 

artiklar och välbeprövade teorier anser vi att detta styrker vår studie. Vi har vid analysering av 

intervjuerna kritiskt granskat dessa, då vi är väl medvetna om att respondenterna haft egna 

åsikter och kan ha uppfattat saker annorlunda än oss. Enligt Johansson-Lindfors är det 

oundvikligt med forskarpåverkan vid vetenskapliga studier.
139

 Vi anser att detta är sant 

eftersom det är en omöjlighet att utföra en studie helt neutralt.  

7.2 ÄKTHET  

För att bedöma en studies äkthet har Guba och Lincoln identifierat fem olika kriterier:
140

  

 

 Rättvis bild  

 Ontologisk autenticitet  

 Pedagogisk autenticitet  

 Katalytisk autenticitet  

 Taktisk autenticitet  

7.2.1 Rättvis bild 

En studies äkthet syftar till om forskaren gett en rättvisande bild av respondenternas olika 

åsikter och uppfattningar. Det första kriteriet handlar om ifall studien gett en tillräckligt 

rättvisande bild av svaren från respondenterna.
 141

 Vi anser att vi gett en rättvisande bild 

eftersom vi valt företag inom olika branscher för att på detta sätt bättre avspegla verkligheten. 

Vi valde fem högre chefer/verkställande direktörer och två högre chefer/verkställande 

direktörer som slutat för att se om det fanns någon skillnad mellan dessa båda grupper. Under 

transkriptionen har vi inte ändrat vare sig talspråk, utfyllnadsljud (tillexempel hm, öh, 

etcetera) och/eller meningsuppbyggnad. Vi har även bytt bandinspelningarna med varandra 

för att med hjälp av transkriptionen lyssna på bandet och dubbelkolla att den andra återgett 

rätt under transkriberingen. Genom dessa tillvägagångssätt anser vi att vi uppnått målet, 

rättvisande bild.  
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7.2.2 Ontologisk autenticitet 

Det andra kriteriet för att bedöma en studies äkthet är ontologisk autenticitet, vilket handlar 

om huruvida studien hjälpt respondenterna att få en bättre förståelse för deras situation och av 

miljön som de lever i.
142

 Vi tror att många av respondenterna har, med hjälp av vår studie, 

börjat fundera vad det är som driver dem att arbeta mer än normal arbetstid. Under 

intervjuerna har respondenterna berättat om deras egen vardag vilket vi tror har lett till att de 

reflekterar mer över sina drivkrafter och deras arbetsmiljö nu än tidigare. Ett exempel på detta 

är en av respondenterna som aldrig hade funderat på hur många timmar denne gjorde under en 

arbetsvecka, vi tror inte heller att denne tänkt i banor som rör drivkrafter innan vår studie.  

7.2.3 Pedagogisk autenticitet  

Det tredje kriteriet är pedagogisk autenticitet vilket uppstår när de utfrågade får en klarare bild 

av hur andra människor upplever sin arbetsmiljö och vilka individuella drivkrafter som kan 

finnas.
143

 Vi kan inte avgöra huruvida våra respondenter fått en ökad förståelse för vilka 

drivkrafter som andra chefer har då de inte haft möjlighet att läsa vår uppsats ännu. Vi tror 

däremot att alla våra respondenter kommer att börja fundera kring vad som driver dem själva 

att arbeta mer än normal arbetstid, men också vilka drivkrafter som ligger bakom att andra 

chefer arbetar minst lika mycket. Tre av våra respondenter vill ta del av resultaten av vår 

studie, därmed anser vi att den pedagogiska autenticiteten delvis blir uppnådd. Vi kommer att 

skicka en kopia av vår uppsats till dem och hoppas att detta kommer att bidra till att dessa får 

en ökad förståelse över hur andras drivkrafter kan se ut. De kommer däremot inte att få ta del 

av våra transkriptioner vilket leder till att de inte uppnår pedagogisk autenticitet fullt ut. 

Endast en av våra respondenter vill vara anonym, därför är det möjligt för de andra att utbyta 

tankar och funderingar angående drivkrafter med varandra om de känner för det. Det finns en 

möjlighet för sex av våra respondenter att uppnå full pedagogisk autenticitet men utan 

inblandning från oss.  

7.2.4 Katalytisk och taktisk autenticitet  

Katalytisk autenticitet syftar till huruvida respondenterna i studien kan förändra sin situation 

efteråt. Taktisk autenticitet syftar till att ge respondenterna bättre potential att vidta de 

åtgärder som krävs för att förändra sin situation.
144

 Vi kan omöjligt veta om den katalytiska 

autenticiteten är uppnådd bland våra respondenter utan att fråga dem om det. Vi tror däremot 

inte att våra respondenter förändrat sin arbetstid eller sin drivkraft på grund av vår studie. Vår 

studie har inte för avsikt att förändra detta utan snarare klargöra vilka olika drivkrafter som 

kan finnas. Vi hoppas att våra respondenter fått sig en tankeställare angående sin egen och 

andras drivkrafter och arbetsförhållanden. Trots att våra respondenter kommer från olika 

branscher tror vi att de, som väljer att läsa vår uppsats, kommer att se att de inte är så olika 

ändå.  
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8 KÄLLFÖRTECKNING 
 

 

 
 

 

 

På de närmast efterföljande sidorna presenteras de källor vi använt oss av genom vårt arbete.  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Samma intervjuguide användes vid alla utfrågningar. Vi ändrade dock frågornas tempus från 

presens till imperfekt när vi intervjuade de respondenter som slutat sin anställning. Dessa fick 

också frågan ”varför valde du att sluta?”. 

 

1. Vi vill inleda med att be dig beskriva dig själv med fem ord. Flera teorier, Motivation, 

A- och B- beteende  

 

2. Vilken utbildning har du? Prestationsekvationsteori  

 

3. Vad/vem fick dig att välja den inriktningen? Motivation (ERG)  

 

4. Kommer du från ett akademikerhem? Motivation (ERG)  

 Påverkan hemifrån?  

 

5. Hur länge har du arbetat åt organisationen, (innehaft denna position)? Motivation 

(ERG)  

 Har du tidigare haft en liknande position vid annat företag?  

 

6. Vilka personliga egenskaper anser du att det krävs för att inneha en liknande 

befattning som din? Ledarskap, Kommunikation  

 

7. Kan du uppskatta hur många timmar du arbetar per vecka (säsongsbetonat)? A- och B-

beteende, Kommunikation  

 Är du nöjd med det?  

 

8. Upplever du ofta tidspress, hur agerar du då? A- och B-beteende  

 

9. Vad ingår i dina arbetsuppgifter? Arbetsrelaterade behov  

 

10. Hur upplever du dina arbetsuppgifter? Arbetsrelaterade behov, Prestation  

 

11. Anser du att du får utnyttja din fulla kapacitet? Motivation (Maslow)  

 

12. Vad är särskilt stimulerande med ditt arbete, på vilket sätt? (Är det det som driver 

dig?) Arbetsrelaterade behov, Prestation  

 

13. Hur definierar du arbetstrivsel? Motivation (Maslow), (ERG), Prestation  

 

14. I vilken utsträckning får du styra efter eget huvud? Motivation, Prestation  

 

15. Känner du att du har de resurser och befogenheter som krävs för att du skall kunna 

utföra ditt arbete? Ledningens stöd? Prestation  

 

16. Om du fick bestämma, hur skulle ditt arbete se ut då? Prestation  

 

17. Hur ser beslutvägarna ut inom er organisation? Arbetsrelaterade behov, Prestation, 

Kommunikation  
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18. Hur motiverar du dina medarbetare? Ledarskap  

 

19. Delegerar du ansvar till dina medarbetare? Arbetsrelaterade behov (X- och Y-

personligheter), A och B beteende, Prestation  

 

20. Det sägs att det är ”ensamt på toppen”, tycker du att det stämmer? Arbetsrelaterade 

behov, Motivation (ERG), Prestation  

 

21. När du vill nå ut med information i organisationen, hur går du tillväga för att alla skall 

förstå budskapet, är det många nivåer? Kommunikation  

 

22. Vid omorganisationer eller andra förändringar, hur undviker du att det blir 

ryktesspridning i organisationen? Kommunikation  

 Nås du av sådana rykten?  

 

23. Vilken kommunikation för du med organisationens ledning (styrelse)? Motivation 

(Maslow), Kommunikation  

 Får du feedback?  

 

24. Hur viktigt är det för dig att ha en bra lön? Förväntningar, Belöningssystem  

 

25. Känner du att du till fullo kompenseras för den tid du lägger ner på organisationen? 

Arbetsrelaterade behov (Herzberg), Förväntningar, Belöningssystem  

 

26. Hur agerar du dig om du blir kontaktad av din organisation efter normal arbetstid? 

Ledarskap, Kommunikation  

 

27. Händer det att du tar med dig arbete hem? Kommunikation  

 I vilken utsträckning?  

 

28. Hur känner du dig när du går hem för dagen? A och B beteende, Prestation  

 

29. Vad har du för förväntningar inför framtiden? Motivation (ERG), Förväntningar  

 

30. Vi vill avsluta med en fråga som kan kännas lite malplacerad. Vi har hittat en teori 

angående födelseordning och skulle därför vilja ha svar på frågorna, Har du syskon? 

Vilken plats i syskonskaran har du? Födelseordning  
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