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SAMMANFATTNING
Studien har undersökt vad som motiverar eliten inom svenskt näringsliv. Syftet med denna uppsats
var att beskriva och skapa förståelse för vad som motiverade eliten att prestera och utvecklas.
Avsikten var att förstå om det kunde finnas andra orsaker till strävan efter större monetär ersättning
än själva behovet av ersättningen. Som grund för studien har teorier använts inom styrning av
individer i organisationer tillsammans med teori om makt och status till följd av ekonomisk
ställning. Det empiriska materialet bestod av kvalitativa intervjuer med VD:ar på fyra större
svenska företag, där fokus låg på vad som motiverade personer på toppositioner inom sin
yrkeskategori. En slutsats av studien var att arbetet i sig var den främsta motivationsfaktorn hos
intervjupersonerna, följt av ens prestation på arbetet och att få erkännande genom bekräftelse. Att
ha makt att påverka det företag intervjupersonerna ledde ansågs även vara motiverande. Däremot
att monetär ersättning skulle vara drivande var inget som lyftes fram i studien, men det visade sig
ändå vara grundpelaren för att få den ekonomiska eliten att bli motiverade till själva arbetet. För
vidare forskning föreslogs en kvantitativ studie för att kunna dra bredare slutsatser, alternativt
observera eliten i syfte att studera fenomenet status.

Nyckelord: elit, erkännande, ersättning, makt, monetär, motivation, prestation, status, styrning,
VD

ABSTRACT
The study has examined what motivates the elite in Swedish business. The purpose of this paper
was to describe and create an understanding of what motivates the elite to perform and develop.
The intention was to understand if there were other reasons for seeking greater monetary
compensation than the actual need of compensation. As a basis for the study, theories on the control
of individuals in organizations, together with theories of power and status because of economic
status, have been used. The empirical material consisted of qualitative interviews with CEO:s of
four major Swedish companies, focusing on what motivates people in top positions within their
professional category. A conclusion of the study was that the work itself was the main motivator
of the interviewees, followed by one’s performance and work and recognition by confirmation. To
have the power to influence the company that the interviewees lead was considered being
motivating. That monetary compensation would be a motivator however, is nothing that was being
highlighted in our study, but it is still considered to be the cornerstone of the economic elite being
motivated for the work itself. For further research, a quantitative study was proposed in order to
make broader conclusions, or to observe the elite to study the phenomenon status

Keywords: elite, recognition, compensation, power, monetary, motivation, performance, status,
control, CEO
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1. INTRODUKTION
Detta kapitel består av bakgrund och problemdiskussion som behandlar eliten och aspekterna inom
områdena motivation, status och monetär ersättning. Problemdiskussionen leder till syftet med
uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Denna studie handlar om vad som motiverar individer i samhällets toppskikt, där vidare
karriärsklättring är begränsad och vad de har för syn på monetär ersättning. Denna grupp tillhör
makteliten i Sverige vilket bland annat omfattar höga positioner i privata och statliga bolag, som
exempelvis verkställande direktörer (VD) (Bergström & Eld, 2014). Den del av makteliten kallas
den ekonomiska eliten och är en av de eliter som besitter positioner för makt och inflytande i
Sverige (Nationalencyklopedin [NE] u.å). Den ekonomiska eliten i Sverige beskrivs vara den grupp
vars beslut påverkar den omgivande sociala miljön. Fortsättningsvis kommer den ekonomiska
eliten att benämnas som eliten i denna studie. Denna grupp ser sig själva som ledare i samhället
och strävar alltid efter att prestera bättre. Eliten motsäger jantelagen och anser att det inte är något
fel i att tjäna pengar, tala om sina prestationer och bli inflytelserika (Holmqvist, 2012).
Valet av ämne inspirerades av fenomenet att individer strävar efter att tjäna mest pengar för att
bevisa sin status snarare än den monetära nyttan av pengarna i sig. “Pengar är viktigt, men
framförallt som ett erkännande. Min bil har elva år på nacken. En hygglig bonus betyder att någon
har noterat att man gjort ett bra jobb.”, som en högt uppsatt man inom en investmentbank säger i
en intervju i boken Simma med hajar: En resa mot finansvärldens innersta av Luyedijk (2016).
Eller som Susan Buffett i dokumentären Becoming Warren Buffett (2017) beskriver hur hennes
före detta make förhåller sig till pengar; “it wasn’t the money itself. […] it´s all mental with him
and the money is his scorecard”. Uttalanden som dessa väckte vårt intresse att få djupare förståelse
för vad som motiverar dessa personer till att prestera även efter de har nått toppen i
organisationshierarkin.
Att veta vad som motiverar eliten kan vara svårt och styrelsen kan därmed ha problem att styra
VD. Ägare och VD inom ett bolag delar inte alltid samma mål och ägarna kan använda styrning
för att reducera problemet (Smitt, 2002). På så sätt kan den styrande undvika att VD har en annan
agenda än ägarna. Enligt agentteorin kan problemet med olika mål reduceras med styrning. Ägarna
använder således styrning för att styra denna elitgrupp i önskvärd riktning (ibid.).
Ett vanligt medel för att styra VD är olika typer av incitamentsprogram där personen erhåller en
rörlig ersättning beroende på hur målen är uppfyllda. Ett väl utformat incitamentsprogram kan ha
6

stor betydelse för ett bolags fortsatta utveckling då det kan öka både motivationen och lojaliteten
hos befattningshavaren. En granskning av vad som motiverar och driver denna yrkesgrupp är
särskilt viktigt för att förstå och därmed kunna styra personer i ledande positioner så de arbetar mot
samma mål som ägarna (Smitt, 2002). Detta ser vi kunna vara en bidragande faktor för att förklara
principal-agent förhållandet och bättre ge svar på hur ägarna bör välja sätt att styra personer högt
uppsatta i organisationshierarkier. Det skulle kunna vara ett svar på hur problemet mellan parterna
kan reduceras (ibid).

1.2 Problemdiskussion
Efter att ha gjort eftersökningar bland tidigare forskning noteras att det finns flertalet både
kvalitativa och kvantitativa studier gjorda om relationen mellan principal och agent och vad som
motiverar VD att prestera (Hendry, 2012; Mickel & Barron, 2008; Inderrieden, McFarlin &
Sweeny, 1990; Crosby, 1984; Chamorro-Premuzic, 2013; Roberts och Jones, 2001; Bång &
Waldenström, 2009; Cole, Mailath & Postlewaite, 1992). I Hendrys (2012) studie gjordes
intervjuer med VD:ar inom de 100 största börsnoterade bolagen i Storbritannien, med avsikt att
undersöka tesen om det symboliska värdet på VD:s monetära ersättning fungerar som en
motivationsfaktor.
I Hendrys (2012) studie framkom det att pengar inte var viktigt och därmed skulle det inte påverka
hur VD:ar presterade. Vilket talar emot tidigare forskning av bland annat Jenkins, Mitra, Gupta
och Shaw (1998) som hävdar att det finns ett positivt samband med incitamentsprogram och
prestation. Vidare i Hendrys (2012) studie berättade intervjupersonerna att de samtidigt inte skulle
tacka nej till mer pengar men de var betydligt mer intresserade av och påstod sig bli mer motiverade
av status, rykte och tillfredsställelsen av att lyckas. Om företaget som de styrde var framgångsrikt
och VD:n fick ett publikt erkännande för sin prestation var detta värt mer än den monetära
ersättningen. Likaså var rädslan att förlora jobbet ur ett psykologiskt och socialt perspektiv högre
än att bli av med sin finansiella inkomst. En annan notering Hendry (2012) gjorde var att pengar
värdesattes högre av dem som tjänade mindre än sin jämförelsegrupp. Eftersom deras ersättning
inte nådde upp till resterande VD:ar såg de sig själva som mindre kompetenta och strävan efter
större ersättningar var därför viktigast.
Chamorro-Premuzic (2013) ifrågasätter i sin artikel om pengar verkligen ökar motivationen genom
att sammanfatta tidigare studier gjorda i ämnet. En av infallsvinklarna som tas upp är att individers
motivation snarare minskar när denne fokuserar på externa belöningar istället för jobbet i sig.
Resultaten av de studier som gjorts visar att engagemanget är högre om individer får fokusera på
inre motiv och mål. Vidare hävdar författaren att om den styrande förstår en arbetstagares
personlighet, såsom VD, blir det lättare att skapa engagemang hos individen och styra denne i
önskad riktning. Detta istället för att erbjuda högre ersättning i syfte att öka motivationen och
riskera att den inre motivationen trängs undan.
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Sammantaget visar tidigare forskning att VD:ar inte är intresserade av pengar som
motivationsfaktor men att det samtidigt finns ett positivt samband mellan incitamentsprogram och
prestation. I och med Hendrys (2012) forskning är detta applicerbart på VD:ar inom de 100 största
börsbolagen i Storbritannien, men hur ser det ut i Sverige? Detta leder oss in i vårt forskningsgap
om vad som driver högavlönade personer på toppositioner inom sin yrkeskategori, även kallad den
svenska eliten.

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att beskriva och skapa förståelse för vad som motiverar eliten att
prestera och utvecklas. Avsikten är att förstå om det kan finnas andra orsaker till strävan efter
större monetär ersättning än själva behovet av ersättningen.

1.4 Forskningsfrågor
•
•

Vad motiverar eliten till att prestera i dess yrkesroll?
Hur jämför sig personer inom eliten med varandra och påverkar det jakten på högre
monetära ersättningar?

8

2. TEORETISK REFERENSRAM
Utgångspunkten för den teoretiska referensramen är vad som motiverar eliten till prestation. För
att analyser ska kunna göras för att besvara de uppsatta forskningsfrågorna, krävs förståelse om
faktorer som påverkar denna grupp. De teorier som ligger till grund för rapporten är social
dominansteori av Sidanius och Pratto, Herzbergs tvåfaktorsteori och tidigare studier om hur
monetär ersättning påverkar VD.

2.1 Motivationsfaktorer
1959 myntade Herzberg tvåfaktorsteorin som delar upp motivatorer i två kategorier, hygienfaktorer
och motivationsfaktorer. Teorin grundas i Maslows behovstrappa (Bruzelius & Skärvad, 2008)
men är översatt till arbetslivet. Hygienfaktorerna består av behovstrappans fysiologiska-,
trygghets- och sociala behov medan motivationsfaktorerna utgörs av uppskattningsbehov och
självförverkligande.
Herzberg förklarar att hygienfaktorerna är en arbetstagares arbetsförhållanden och villkor som
måste vara uppfyllda för att individen inte ska vantrivas på arbetsplatsen (Hughes, Ginnett &
Curphy, 2012). Där VD ses som arbetstagaren i denna studie. Som i Maslows behovstrappa måste
dessa faktorer vara uppfyllda innan en individ kan fokusera på motivationsfaktorerna, som i sin tur
gör att VD kan stimuleras av arbetet och känna motivation till att prestera och arbeta hårdare.
Herzberg upptäckte att det som gör arbetstagare missnöjda inte var den direkta motsatsen till vad
som motiverade dem. Han kallade faktorerna som tillfredsställde arbetstagarna för
motivationsfaktorer och de som gjorde dem missnöjda hygienfaktorer (Hughes et al., 2012). I
Tabell 1 presenteras de vanligaste motivations- och hygienfaktorerna.
TABELL 1 : Herzbergs tvåfaktorsteoris hygien- & motivationsfaktorer
Källa: Hughes et al. (2012)
Hygienfaktorer
Övervakning
Arbetsförhållanden
kollegor
Ersättning

Motivationsfaktorer
Prestation
Erkännande
Själva arbetet
Ansvar

Policies/Procedurer
Anställningstrygghet

Avancemang & Utveckling
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Det finns likheter i Herzbergs motivationsfaktorer och i hur Hendry (2012) beskriver hur VD:ar
drivs av status, rykte och tillfredsställelse av att lyckas. Dessa parametrar kan kopplas till
motivationsfaktorerna prestation och erkännande vilka är delar av det självförverkligande i
tvåfaktorsteorin.
Samtidigt ses även ersättning, vilket är en hygienfaktor enligt Herzberg, som en motivationsfaktor
hos eliten. Detta i och med Cole et al. (1992) konstaterande att människor inom den mest förmögna
kategorin jämför sig med varandra och strävan efter att vara rikast bland dem ses som den främsta
motivationsfaktorn. Författarna argumenterar för att personer inom eliten vill bli den rikaste i
världen och därmed blir basbehovet ersättning en motivationsfaktor som visar på
självförverkligande inom denna grupp människor.
Hendry (2012) redovisar även hur VD:n generellt drivs av det publika erkännandet av att göra ett
bra jobb samt rädslan av officiell förödmjukelse av att misslyckas, där erkännande är en
motivationsfaktor enligt Herzberg. Detta är något som bekräftas av McClelland (K.B Madsen,
1969) som redogör för hur prestationsmotivet påverkar individers yrkesval. Prestationsmotivet
delas upp i ett positivt motiv, succémotivet, och ett negativt motiv, fiaskofruktan. Dominerar
succémotivet en individ innebär det att prestationsmotivet är starkt och personen motiveras av att
utföra utmärkta prestationer genom att försöka nå högt uppsatta, men realistiska mål. Är det istället
fiaskofruktan som är dominant innebär det att personen har ett svagt prestationsmotiv och vill
undvika misslyckande, nederlag eller fiasko. Detta görs genom att VD antingen får allt för låga mål
som är omöjliga att misslyckas med eller allt för höga mål som är helt ouppnåeliga. Sätter styrelsen
ouppnåeliga mål för VD som drivs av fiaskofruktan, kan denne inte kritiseras för att inte uppnått
målet då det var omöjligt att uppnå redan från början (K.B Madsen, 1969). För att optimera styrning
av VD bör principalen således ta hänsyn till det som Herzberg kallar själva arbetet. Alltså att VD:n
har stimulerande arbetsuppgifter och jobbar mot mål som anses vara utmanande men uppnåbara.

2.2 Elitens strävan efter högre ersättning
Mickel och Barron (2008) argumenterar att utöver dess monetära värde har pengar även ett
symboliskt värde för individer inom organisationer, däribland VD. Enligt författarna existerar
pengars symboliska värde för enskilda individer genom att koppla pengar med makt, status och
prestation. Forskning har även bevisat att tankarna kring detta fenomen är likvärdigt hos
majoriteten av befolkningen. Även Mitchell och Mickel (1999) hävdar att pengar symboliserar
prestation, erkännande, status och makt vilket är fyra egenskaper som människan strävar efter.
En individs lön, enligt Mickel och Barron (2008), är relaterad till erkännande, prestation och
kontroll. Pengar används även för att mäta individers sociala status genom att jämföra löner
gentemot varandra, vilket i sin tur avspeglar en individs status. Prestation och erkännande
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signalerar att pengar representerar lycka och framgång, medan status och respekt är associerat med
att pengar medför en hög ställning i samhället.
Inderrieden et al. (1990) har gjort fyra studier med avseende att ta reda på en individs
tillfredsställelse eller otillfredsställelse beroende på dennes lönenivå. Författarna utgick från
tidigare forskning av Crosby (1984) som undersökte hur deprivation kan förklara vantrivsel i
organisationer. Enligt Crosby (1984) beror lönetillfredsställelse inte enbart på hur mycket pengar
en individ tjänar utan även hur personer bedömer sin lön i jämförelse till andra. Individer kommer
känna en otillfredsställelse gällande sin lön om de märker att andra tjänar mer än en själv.
Studiernas resultat (Inderrieden et al., 1990) var överensstämmande med Crosbys (1984) gällande
att social jämförelse av lön påverkar individens nivå av tillfredsställelse. När en individ tjänade
mindre i jämförelse till dess familj, vänner och medarbetare ledde detta till otillfredsställelse och
ett missnöje av dennes lönenivå. Utöver författarnas styrkande av Crosbys (1984) påstående, visade
även resultatet att känslan av självförverkligande vid en viss lönenivå påverkar individens nivå av
tillfredsställelse. Det vill säga att individen känner att lönens storlek är rättvis i förhållande till
dennes prestation (Inderrieden et al., 1990).
I Roberts och Jones (2001) studie visar skribenterna att pengar anses vara en statussymbol som
används för att imponera, påvisa kontroll och dominans samt undanröja hinder för att nå makt som
i sin tur leder till ökad respekt. Robert och Jones (2001) beskriver att så länge som personer försöker
påvisa sin sociala makt och status, kommer dessa sträva efter mer pengar. Resultatet blir därmed
att det inte finns något slut på individens efterfrågan och strävan av social tillfredsställelse.
Hur kommer det sig att personer i högt uppsatta positioner som nått längre än merparten av
befolkningen fortsätter att jobba hårt? Cole et al. (1992) beskriver i sin studie att människor i denna
kategori jämför sig och sin inkomst mot andra förmögna personer och att detta därmed ses som den
främsta motivationsfaktorn då alla vill bli den rikaste personen i världen.

2.3 Monetär ersättning
Monetär ersättning till VD används för att styra denne i, vad ägarna anser vara, rätt riktning. De
två vanligaste typerna är fast ersättning, där företaget betalar en fast summa till VD, och rörlig
ersättning i form av belöningssystem som ska fungera som incitamentsprogram. Det finns inget
entydigt svar på vilken typ av ersättning som fungerar bäst i syfte att motivera VD (Bång &
Waldenström, 2009). Författarna argumenterar för att detta beror på hur designen av
incitamentsprogrammet ser ut. Varje företag utvecklar ett incitamentsprogram som de tror
maximerar företagets värde och därmed kommer programmen skilja sig från varandra vilket gör
det svårt att finna ett korrekt sätt att utforma incitamentsprogram.
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I det fall VD har fast ersättning kommer denne inte ha något intresse av att öka företagets värde
eftersom ersättningen oavsett är densamma. För en VD med fast lön är det således optimalt att
endast anstränga sig tillräckligt mycket för att behålla jobbet. Däremot är fasta löner billigare än
incitamentsprogram och kan vara lämpligare att använda i företag och branscher som är
konjunkturkänsliga. Om incitamentsprogrammet är känsligt för konjunktursvängningar kan det vid
en konjunkturnedgång innebära att VD:s ersättning blir mindre än vid fast lön trots hårdare arbete.
Således ses fast ersättning som en motivationsfaktor för VD inom dessa typer av branscher. Detta
då VD vet att lönen är densamma oavsett hur faktorer, som konjunktursvängningar, utanför dennes
kontroll inte kommer påverka lönen (Bång & Waldenström, 2009).
Bång & Waldenström (2009) beskriver att utöver det symboliska värdet pengar ger, används även
rörlig ersättning som ett sätt för ägarna (principal) att reducera agentproblemet. Detta eftersom VD
(agent) tenderar att anstränga sig mer vid rörlig ersättning för att tjäna mer pengar. Rörlig ersättning
uppmuntrar även VD att ta mer riskfyllda investeringar. En VD med fast lön har inte incitament att
investera i riskfyllda projekt som ligger i ägarnas intresse, då eventuella vinster endast tillfaller
ägarna men VD riskerar att förlora jobbet om investeringen är dålig. För att få VD att ta den
riskfyllda investeringen kan ägarna lova denne en del av den eventuella vinsten som incitament
och därmed öka dennes motivation (ibid.).
Däremot hävdar Bång & Waldenström (2009) att rörlig ersättning till VD inte bara medför positiva
aspekter. Enligt författarna finns risken vid användning av belöningssystem att VD:s inre
motivation trängs undan. Motivationsfaktorer som prestige, yrkesheder och pliktkänsla som får
företagsledare att göra bra ifrån sig och få bekräftelse av andra är inget som belönas i
bonussystemet. Dessa hamnar istället i skymundan och således finns risken att flertalet viktiga
uppgifter inte utförs eftersom VD inte får någon bonus av att genomföra dem (Bång &
Waldenström, 2009). Även Chamorro-Premuzic (2013) tar upp problemet med minskad inre
motivation vid belöningssystem. Precis som Bång och Waldenström (2009) beskriver ChamorroPremuzic (2013) att VD kommer fokusera på de externa belöningarna istället för jobbet i sig vilket
i sin tur leder till att inre motiv och mål faller bort. Författaren påstår istället att de som styr inte
bör försöka motivera VD genom högre ersättning utan istället försöka förstå individens
personlighet och vad som driver denna till prestation. Detta gör det lättare för den styrande att skapa
engagemang hos VD och styra denne i önskad riktning.
För att få en individ tillfredsställd via ersättning bör lönen vara på en nivå där personen kan känna
självförverkligande. Ersättningens storlek måste därmed vara rättvis i förhållande till VD:s
arbetsinsats för att inte riskera att lönen hämmar dennes motivation. Lönenivån får inte heller vara
avsevärt lägre än personer på liknande positioner. Studier av Inderrieden et al. (1990) visar att
lönejämförelse leder till en minskning av motivationen hos individer där det visar sig att lönen är
lägre än andras. Istället för att motiveras genom tävlingsmomentet blir individen missnöjd med sin
lön och därmed otillfredsställd.
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Det är således svårt att utveckla ett perfekt belöningssystem utifrån rörlig ersättning i syfte att
motivera VD. Bång och Waldenström (2009) anser att ett dåligt utformat belöningssystem kan göra
mer skada än nytta för företaget, vilket således kan ses som en risk. Detta styrks även av
organisationen The Conference Board (TCB, 2003) som säger att ett dåligt designat
belöningssystem leder till starka incitament för misskötsel hos VD i form av oetiskt agerande.

2.4 Elitens jakt på status
Social dominansteori utvecklades av Sidanius och Pratto (2012) och förklarar hur sociala hierarkier
uppstår i samhället. Generellt sett uppkommer dessa hierarkier till följd av ojämlikhet och
skillnader i samhället. En av dessa sociala hierarkier uppstår på grund av individers ekonomiska
status, det vill säga hur mycket en individ tjänar. De grupperna med hög inkomst återfinns högt
upp i denna hierarki och de med låg inkomst lägre ner. Således går det att säga att individer med
hög inkomst blir den dominanta gruppen i samhället medan de med lägre inkomst kategoriseras i
underordnade ekonomiska grupper (Sidanius & Pratto, 2012).
Den dominanta gruppen kopplas till den sociala eliten och är den grupp med hög social status
genom rikedom, makt och prestation (Sidanius, Pratto, van Laar & Levin 2004). Detta tas även upp
av Mickel och Barron (2008) som nämner att pengar har ett symboliskt värde. De argumenterar för
att en individs lön avspeglar erkännande, prestation och kontroll.
Enligt social dominansteori skiljer sig känslan av tillhörighet mellan den dominerande och de
underordnade grupperna, då grupperna ställer sig olika till kulturella ideologier samt har olika
mycket makt och status i samhället. Genom att socialt acceptera dessa ekonomiska hierarkier i
samhället, ökar favoriseringen och tillhörigheten inom eliten (Sidanius et al., 2004). Mickel och
Barron (2008) hävdar att ersättning används för att mäta individers sociala status genom jämförelse
av lön, där en högre lön innebär högre status. Vidare påstår Mickel och Barron (2008) att status är
associerat med att pengar medför en hög ställning i samhället, vilket enligt den sociala
dominansteorin avspeglar eliten.
I samhället används pengar för att visa på kontroll, dominans och att imponera på andra. Pengar
används inte endast för det monetära värdet utan också för att skaffa sig en högre social status i
samhället, vilket i sin tur visar på makt. Detta är en orsak till varför sociala hierarkier existerar i
samhället vilket överensstämmer med den sociala dominansteorin. Då en individ vill tillhöra den
dominanta gruppen i samhället och imponera på dem i ens omgivning kommer denne fortsätta
jämföra sin ställning med omgivningen. Strävan efter mer pengar och social tillfredsställelse i form
av makt och status, för att hamna högre upp i hierarkin, finner således inget slut (Robert & Jones,
2001; Sidanius & Pratto, 2012).
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2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen
Ena delen i Herzbergs tvåfaktorsteori är motivationsfaktorer vilket är det som motiverar
arbetstagarna, inklusive VD, till arbete (Hughes et al., 2012). Faktorerna prestation och
erkännande går att koppla till hur Hendry (2012) skildrar vad som driver en VD till att prestera.
Herzberg visar att själva arbetet, utveckling och ansvar är faktorer som motiverar arbetstagaren.
Även parametern monetär ersättning, som i Herzbergs tvåfaktorsteori är en hygienfaktor, ses som
en motivationsfaktor för eliten enligt Cole et al. (1992).
Tidigare studier (Mickel & Barron, 2008; Robert & Jones, 2001; Mitchell & Mickel, 1999) tar upp
kopplingen mellan pengar och faktorerna makt och status. Bland annat argumenterar Mickel och
Barron (2008) att pengar har ett symboliskt värde genom att koppla det till makt, status, prestation
och kontroll. Även Roberts och Jones (2001) studie visar att personer kommer att fortsätta sträva
efter mer pengar för att påvisa sin sociala makt och status.
Sociala dominansteorin utvecklades av Sidanius och Pratto (2012) och förklarar att sociala
hierarkier uppkommer genom ojämlikheter och skillnader i samhället. Ekonomisk status är en del
av de sociala hierarkierna, vilket innebär att de med hög inkomst tillhör den dominanta gruppen
medan de med låg inkomst räknas till den underordnade ekonomiska gruppen. Eliten är högt upp i
hierarkin till följd av sin ekonomiska ställning och är en grupp i samhället med makt.
Tabell 2 visar en sammanfattning av de nyckelord som presenterats i det teoretiska ramverket.
Dessa centrala begrepp möjliggör tolkning av empirin för att sedan kunna analysera den.
TABELL 2 : Nyckelord utifrån teoretiskt ramverk
Nyckelord

Herzberg

Prestation
Erkännande
Själva arbetet
Ansvar
Utveckling
Kontroll
Makt
Status

x
x
x
x
x

Social
Dominansteori
x
x

x
x
x
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Övrig forskning
x
x

x
x

3. VETENSKAPLIG METOD
Metodkapitlet redogör tillvägagångssätt för att uppnå syftet med uppsatsen. Beskrivningar för
valen av forskningsansats, studieobjekt och metod för datainsamling görs här. Kvalitetshöjande
åtgärder för studien kommer även presenteras.

3.1 Ändamål med studien
Studiens ändamål är att beskriva vad det är som motiverar eliten till prestation och utveckling. Idag
är detta ett område med begränsad forskning vilket innebär att studien kommer bidra med ny
kunskap. Således avser studien att, utifrån ett hermeneutiskt synsätt, öka förståelsen för vad som
motiverar eliten. (Bryman & Bell, 2011).
Då studien avser till att skapa en mer djupgående förståelse genom att beskriva vad som motiverar
eliten, har vi valt att använda kvalitativ metod med ett deduktivt tillvägagångssätt med
utgångspunkt i tidigare studier. Valet grundades i syftet och i tidigare studier som visade på
skillnader i vad som motiverade eliten. Anledningen till en kvalitativ forskningsdesign med ett
deduktivt tillvägagångssätt på rapporten baserades i det faktum att det är svårt att generalisera vad
som specifikt motiverar den målgrupp som behandlades (Denscombe, 2000), samt att studien har
utgått från tidigare teorier om pengars symboliska värde.

3.2 Litteratursökning
Uppsatsens sekundärdata har baserats på vetenskapliga artiklar inom ekonomistyrning som hittats
via biblioteket vid Luleå tekniska universitets databas samt litteratur, där de båda
informationskällorna berörde motivationsfaktorer och monetär ersättning till VD. De sökord som
har använts mest frekvent både individuellt och i kombination på både svenska och engelska, var:
Motivationsfaktorer, motivation, anställda, agent, principal, belöningssystem, högutbildade, elit,
status, pengar, CEO, monetary, rewards, incentives.

3.3 Urval
Urvalet för studien utgörs av de personer i eliten där både personliga- och telefonintervjuer
genomförts. Personerna bestod av VD:ar på större företag inom både privat och offentlig sektor.
Den urvalsmetod som använts för denna studie är selektivt urval. Det innebär att intervjupersonerna
som studien utgörs av har handplockats för dess syfte för att öka relevansen i studien (David &
Sutton, 2011). Urvalet bygger därmed på den uppfattning om vilka personer som lämpar sig bäst
för studien och för att forskningsfrågorna ska kunna besvaras. Kriteriet för urvalet var
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intervjupersonerna skulle vara VD på ett större svenskt företag. De intervjuade arbetade inom fyra
olika branscher; konsumentbranschen, basindustrin, riskkapitalbolag samt fastighetsbranschen. En
sammanfattning av intervjupersonernas position och bransch presenteras i Tabell 3. Anledningen
till urvalet är att dessa personer har unik kunskap i och med deras positioner i toppen av
organisationshierarkierna, vilket innebär att de sitter med bäst information om vad som motiverar
dem.
TABELL 3 : Sammanfattning av intervjupersoners bransch och position
Intervjuperson
1
2
3
4

Bransch
Konsumentbranschen
Basindustrin
Riskkapitalbolag
Fastighetsbranschen

Position
VD & styrelseuppdrag
VD
VD
VD

Intressanta intervjuobjekt kontaktades utifrån författarnas intresse och kontakter. Personerna
kontaktades i ett första skede genom mail där ämnesområdet beskrevs och en förfrågan om denna
var intresserad av att ställa upp på en intervju. Fokus lades på större bolag inom svenskt näringsliv
men även på stora statliga bolag där hänsyn togs av VD:s arbetsort som förenklade genomförandet
av intervjun. En andra kontakt togs med de personer som tackat ja till att ställa upp på en intervju
där intervjuns upplägg förklarades, att personen när som helst kunde avbryta intervjun och att
empirin endast skulle användas i studien.
Två av de fyra intervjupersonerna fanns en naturlig kontaktväg med genom personliga kontakter,
medan de andra två kontakterna skedde utan någon tidigare relation. De personliga kontakterna
sågs som en fördel då det kändes lättare att få intervjupersonerna att öppna sig.

3.4 Empiriinsamling
Då kvalitativ metod används i studien lämpade intervjuer sig bäst då kvalitativ metod tenderar att
uppfatta ord som den centrala analysenheten. Det vill säga omvandla den insamlade datan till ord
för att sedan kunna analyseras (Denscombe, 2000).
Eftersom studien avsåg att få en större förståelse om elitens motivationsfaktorer bör även
intervjuerna vara utformade därefter. Med hjälp av öppna frågor möjliggör det detaljerade svar från
intervjuobjekten (Bryman & Bell, 2011). Med de kvalitativa intervjuerna var det möjligt att
närmare försöka fastställa vad som drev målgruppen till prestation. Då vi samtidigt ville besvara
ett specifikt ämne var intervjuerna av semistrukturerad karaktär. Detta baserades på Bryman &
Bells (2011) resonemang att med en semistrukturerad intervju kan studiens författare leda
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diskussionen samtidigt som det finns plats för följdfrågor samt att svaren hålls inom sitt specifika
tema.
Intervjuerna har gjorts med VD:ar på fyra större företag i Sverige inom olika branscher, både privat
och statligt ägda. Intervjuerna syftade till att skapa djupare förståelse för varje intervjupersons
motivationsfaktorer. Eftersom intervjun var semistrukturerad med öppna frågor varierade svaren
från intervjupersonerna. Därmed ses en sammanfattning av intervjusvaren tillsammans med citat
lämpligast för att utgöra den empiriska referensramen. Endast svar relevanta till studien presenteras
för att besvara forskningsfrågorna.

3.5 Analysmetod
Empirin hämtades in och analyserades parallellt för att på så sätt ta lärdom av tidigare intervjuer
samt effektivisera arbetet med transkriberingen (Bryman & Bell, 2011). Efter att intervjuerna
transkriberades skedde kodning av empirin med hjälp av nyckelord för att lättare kunna hitta
samband. Kodningsramen sattes upp under analysprocessen utifrån de nyckelord som upptäcktes
under transkriberingen. Kodningen skedde genom att både läsa av de specifika termer som var
återkommande i intervjuerna samt det som gick att utläsa och tolka av essensen i intervjusvaren.
Detta gjordes för att både fånga specifika termer som återkommer i empirin samt teman och termer
som uppfattades under textens yta (David & Sutton, 2016).
Empirin som inhämtades från intervjupersonerna sammanställdes och analyserades med
utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor. Först gavs en kort beskrivning av
intervjupersonerna följt av essensen från varje intervju. Slutligen söktes det efter gemensamma
nämnare bland intervjupersonerna för att på så sätt finna likheter för att få djupare förståelse för
vad eliten motiveras av.
Kodningen av empirin utgick från de nyckelord som återfinns i det teoretiska ramverket. De
nyckelord som letades efter i varje utförd intervju var: Prestation, Erkännande, Själva arbetet,
Ansvar, Utveckling, Kontroll, Makt och Status. Med hjälp av Tabell 2 kunde vi koda
intervjupersonernas svar efter nyckelorden för att sedan kategorisera svaren samt möjliggöra
tolkning och analys. Analyser av empirin skedde genom att jämföra likheter och olikheter mellan
intervjupersonerna och se om det skilde sig i vad som motiverade eliten.

3.6 Trovärdighet
Studien har undersökt ett fåtal personer från eliten i Sverige och deras syn på monetär ersättning
för att få en djupare förståelse kring detta fenomen. Således syftar studien inte till att generalisera.
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Därför har studien byggts på tidigare forskning inom detta område för att möjliggöra jämförelse
med denna studies resultat och den tidigare forskningen (Denscombe, 2000).
Vid utförandet av både de personliga intervjuerna och de via telefon har empirin kunnat
kontrolleras beträffande dess korrekthet och relevans samtidigt som den samlades in. Därmed är
den insamlade empirin att klassas som korrekt och har kunnat spegla innehållet i det ämne som
studien avsåg att behandla (Denscombe, 2000). För att ytterligare öka trovärdigheten gavs
intervjupersonerna möjligheten att kontrollera de transkriberade intervjuerna för att säkerhetsställa
att deras svar uppfattas korrekt. De svar intervjuerna gav möjliggjorde således relevanta analyser
om huruvida eliten såg på monetär ersättning som statussymbol.
För att vidare kunnat förbättra studiens trovärdighet hade även egna observationer kunnat göras
som komplement till intervjuerna, i syfte att få en bredare bild kring elitens syn på monetär
ersättning (Denscombe, 2000). Ämnet som undersökts baserades på de personliga erfarenheter och
preferenser som intervjupersonerna hade vid intervjutillfället vilket innebar att studien inte med
säkerhet kan representera hela eliten. Det är svårt att göra generaliseringar med endast fyra
intervjupersoner och därmed hade även observationer kunnat bidra med högre trovärdighet.
Generaliseringar som gjorts i denna studie är teoretiska generaliseringar utifrån den insamlade
empirin.

3.7 Äkthet
Intervjuerna har gjorts både via telefon samt personliga besök hos intervjupersonens arbetsplats.
Då samtliga intervjuer inte varit personliga innebär det att kroppsspråk och möjligheten att själv
upplevt intervjupersonernas reaktioner till frågorna inte funnits vid alla intervjuer. Skulle en
återskapelse av studien ske, där det istället funnits möjlighet till personliga intervjuer med samtliga,
hade det kunnat lett till en annorlunda tolkning av empirin (David & Sutton, 2011).
De svar intervjupersonerna gav gällande deras syn på monetär ersättning behöver nödvändigtvis
inte vara samma om personerna befunnit sig i en annorlunda livssituation än de hade vid
intervjutillfället. Eftersom de intervjupersoner som studerades fortfarande var aktiva i sin yrkesroll
hade det därmed varit möjligt med annorlunda utfall ifall personerna istället haft distans till sin tid
inom eliten.
Innan det första intervjutillfället gjordes det inte någon pilotintervju. Detta innebar att frågorna som
ställdes inte var testade inför intervjuerna. Intervjufrågorna kan ha varit för abstrakta och därmed
svåra att förstå och svara på. För att undvika detta problem har intervjuguiden diskuterats med
handledare och ett första utkast av guiden har setts över av opponenter. Dessa åtgärder gjorde att
intervjuguiden kändes seriös och relevant för studien. Utöver feedback lades tid och noggrannhet
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ned vid utformningen av intervjuguiden i syfte att få ut svar av god kvalitet som kunde bidra till
studien (David & Sutton, 2011).
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4. EMPIRI
I kapitlet sammanfattas intervjupersonernas svar på de utförda intervjuerna. Sammanfattningarna
kombineras med citat från intervjupersonerna och endast relevant information presenteras.
Kapitlet syftar till att ge en beskrivning av elitens syn på monetär ersättning och vad som motiverar
dem.

4.1 Eliten inom svenskt näringsliv
De intervjuade personerna kallas VD 1–4 i studien. För att få en tydligare bild av individerna följer
här en bakgrundsbeskrivning av samtliga:
VD 1 är VD och koncernchef för ett av Sveriges största familjeägda bolag som är verksamt inom
konsumentbranschen. Intervjupersonen har jobbat inom finans- och mediebranschen tidigare i sin
karriär samt varit styrelseledamot i olika bolag. Individen har haft en ledande position som VD i
totalt tio år, varav två år i sin nuvarande position.
VD 2 har jobbat inom basindustrin hela sitt liv och sitter sedan två år tillbaka på sin post som VD
för ett av Sveriges största bolag inom basindustrin. Den VD-post intervjupersonen har idag är
dennes första, men har under stora delar av sin karriär haft olika ledarroller.
VD 3 har en lång erfarenhet inom bank och finans, där denne har haft flera ledande positioner på
en av Sveriges största banker. Idag är individen VD för ett stort statligt ägt riskkapitalbolag i
Sverige och har haft den posten de senaste tre åren.
VD 4 är verksam inom fastighetsbranschen och har arbetat med fastigheter i stort sett hela sitt
yrkesverksamma liv. Idag är intervjupersonen VD för ett av Sveriges största fastighetsbolag och
har haft denna post under flera år.

4.2 Vad upplevs öka motivationen hos eliten?
Samtliga intervjuer inleddes med att prata om motivationsfaktorer hos individer i ledande
positioner, som VD, på större bolag. Intervjupersonerna fick även berätta vad de generellt trodde
motiverar eliten. De var tydliga med att de antog att det varierade mycket mellan olika VD:ar och
vilken bransch de var verksamma i. Trots att intervjusvaren skiljde sig åt mellan intervjupersonerna
gick det att utläsa att essensen av svaren var densamma. Den största gemensamma
motivationsfaktorn bland samtliga VD:ar var själva arbetet. Alla intervjupersoner var överens om
att arbetet i sig är det som främst driver och motiverar personer i ledande positioner att prestera
och utvecklas.
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"Ja alltså jag tror att det är väldigt olika [vad som motiverar VD] och tror också att det
är väldigt olika i olika branscher. [...] De drivs väldigt mycket av att få göra saker, att
få frihet, få snabba beslut, ta saker vidare och jag tror att det där med att få skapa
någonting, att bygga någonting och nyfikenhet är någonting som driver många
människor som jag har jobbat med." (VD 1, 2017-05-08)
"Jag skulle väl kunna säga skapa värde. Iallafall är det, det som driver mig. Att faktiskt
kunna påverka något positivt och skapa värde. [...] Iallafall för mig är det kanske den
starkaste drivkraften." (VD 2, 2017-05-10)
"Gärna när man får vara med och starta upp saker och ting [...] när man ser att frön
som man sått har börjat växa i rätt riktning och idéer som man kanske har planterat
eller gått och tänkt på har plötsligt börjat hända. Det är väl det som ger störst
tillfredsställelse." (VD 4, 2017-05-16)
VD 2 beskrev även att en viktig del av arbetet var att ha kontroll och ansvar över verksamheten,
vilket denne även tyckte var motiverande. Att ställas inför stora utmaningar som många gånger
krävde hårt arbete gjorde att denne ansträngde sig extra hårt för att lösa uppgiften på bästa sätt.
"... jag är ju 50-talist och vi är de ansvarstagande, vi blev uppfostrade att ta ansvar, så
det är kanske det. Lång vana. Det kanske var mycket det jag jobbade med under slutet
av 80-talet och början av 90-talet som chef, det var att vara företagsdoktor, se till att
de överlever och producerar." (VD 2, 2017-05-10)
Själva arbetet som motivationsfaktor syntes i svaren på mer än ett sätt. Intervjupersonerna ville att
arbetet skulle vara intressant och stimulerande, vilket innebar att arbetet blev ett intresse och en
livsstil. Det fanns även en aspekt av att arbetet skulle utföras på ett sådant sätt som fick företaget
att växa och presentera bättre resultat än sina konkurrenter. I intervjuerna framkom det att
intervjupersonerna inte jämförde sig med andra VD:ar på likvärdiga bolag utifrån deras lön, utan
istället jämförde de deras företags prestation gentemot andra bolag i samma bransch. Flera
intervjupersoner hävdade att det finns många tävlingsinriktade individer i ledande positioner och
att VD:ar i allmänhet var mer tävlingsinriktade än gemene man. Denna tävlingsaspekt hos eliten
betraktades drivande och motiverande. Att prestera bäst på jobbet och uppvisa de bästa resultaten
var något som ansågs motiverande hos intervjupersonerna.
"...jämförelsen hade blivit att man vinner över dem företagsmässigt." (VD 1, 2017-0508)
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"Att man är rätt tävlingsinriktad. Jobbar man för ett företag vill man att det ska vara
framgångsrikt, att man ska vinna sina matcher [mot konkurrenter]." (VD 3, 2017-0512)
VD 1 lyckades på ett bra sätt beskriva samtliga intervjupersoners andemening genom att illustrera
känslan av att lyckas i jämförelse mot sina konkurrenter, genom att dra paralleller till idrottens
värld. Genom att kontinuerligt tävla mot sig själv och sina konkurrenter utvecklades denne och
nådde högre resultat vilket ansågs motiverande.
"...det är som att vinna ett 100 meterslopp om man är sprinter. [...] Det blir en slags
tävling även om man inte nödvändigtvis tävlar mot andra individer, men man tävlar mot
sig själv och mot konkurrenter. Det är absolut en tävlingsinstinkt som spelar in. Det
finns absolut en vinnarskallementalitet i det." (VD 1, 2017-05-08)
VD 2 la stort fokus på att förbättra och göra företaget starkare, vilket i sin tur gjorde bolaget mer
framgångsrikt. Tankarna riktades i högre grad mot symboliken i träningen i idrotten än själva
tävlingsmomentet. Det som ansågs motiverande var att kämpa och på så sätt se företaget bli bättre
och starkare. Det fanns även ett tävlingsmoment men det var istället att nå de internt uppsatta målen
och visionerna, vilket i sin tur gav en mer kortvarig motivation och bekräftelse.
"Det går ju faktiskt att mäta lite grann som att idrotta. Träna och se att du blir bättre.
[...] Jag tror att det är lite den mentaliteten. Ska du förbättra dig så gör det ont, så är
det bara. Det är att vara i en sandbacke och öva ryck, det är där du blir bättre. Det är
inte första kilometerna du övar uthålligheten det är de sista tio." (VD 2, 2017-05-10)
VD 2:s tankar kopplades återkommande till företagets egna mål i större utsträckning än för de
övriga intervjupersonerna som ansåg att tävlingsmomentet var att slå sina konkurrenter. Detta var
en viktig faktor för att finna motivation, vilket gav sig uttryck på flera plan. Likt VD 2 beskrev
även VD 3 drivet att nå sina uppsatta bonusmål som en tävling i sig. Behovet av ersättningen var
mindre viktig men samtidigt fanns det en önskan av att nå målen för att bevisa att det gick.
"...jag tror att det finns väldigt många VD:ar som tycker att rörliga lönen är väldigt
motiverande beroende på hur man satt upp bonusprogrammens utformning. [...] För
det är tävlingsmänniskor." (VD 3, 2017-05-12)

4.3 Elitens syn på monetär ersättning
Intervjupersonerna påstod att monetär ersättning inte är en motivationsfaktor i samma grad som
prestation, erkännande och själva arbetet. Däremot var monetär ersättning en grundförutsättning
för att kunna bli motiverad och vilja arbeta. De bedömde att även om det fanns andra saker som
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var motiverande, var det få som skulle arbeta den mängden timmar om de inte fick en skälig
ersättning.
"Även om du är byggare eller värdeskapare så tror jag det är ytterst få som är tillfreds
med nöjet att bara skapa. Jag tror skillnaden är att vissa människor nöjer sig lättare
med skälig ersättning" (VD 2, 2017-05-10)
"Pengar är alltid en drivkraft, för att vi ska gå till jobbet överhuvudtaget. Det tror jag
finns väldigt mycket forskning om att pengar kommer högt i drivkraft. Sen tror jag att
det där trappas av någonstans när man har kommit upp i en viss lönenivå. [...] Men
pengar finns alltid med där som en drivkraft." (VD 3, 2017-05-12)
"Men man kan inte säga att det [lön] inte har betydelse, för det har det. Det är väldigt
fel om man inte lever upp till marknadsbehov. [...] Jag kan säga såhär; man skulle inte
vilja känna att man är för lågt betald, det skulle jag inte tycka var lattjo." (VD 4, 201705-16)
Även om de intervjuade uttryckte att de inte behövde pengarna i sig för att bli motiverade, beskrev
samtliga intervjupersoner att det var viktigt att ha en marknadsmässig lön i linje med sina likar.
Det var så pass viktigt att det blev en förutsättning för att de skulle lägga ned den tid på arbetet som
de gjorde. Istället för att bli extra motiverade handlade det snarare om att känna sig uppskattad för
sitt jobb och beviset för det var att få betalt i motsvarighet med personer på likvärdiga positioner.
Kontentan av intervjupersonernas svar var att marknadsmässig lön snarare handlade om rättvisa än
behovet av ersättningen.
"Personligen skulle jag väl inte gå i luften för att jag skulle ha en lägre lön än någon
annan men om det skulle vara märkbart lägre än mina peers’ så skulle jag ju säga det
till min ordförande att ‘jag tycker inte det är okej och tycker du att det är okej så får du
förklara för mig varför jag ska ha väsentligt lägre lön’. Köper jag det, eller det måste
jag ju köpa, och endera accepterar jag det och fortsätter att knoga på eller så letar jag
ett nytt jobb." (VD 2, 2017-05-10)
"Det är viktigt att det känns fair, utifrån marknaden och rollen och ansvar och
jämförelse med andra motsvarande. Känner man att det är okej, då räcker det liksom
för att hålla mig motiverad." (VD 4, 2017-05-16)
"Det är den bekräftelsen att det jag gör och det värde jag skapar som chef när man
rekryterar mig, att det finns ett marknadspris på det. Att jag tycker att det är en rättvist
satt lön utifrån ett marknadspris, det tycker jag är viktigt. I en ledningsgrupp där man
har ungefär lika mycket ansvar så vill inte jag ha 25 % mindre lön än de andra." (VD
3, 2017-05-12)
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Bonusar, incitamentsprogram och andra typer av rörliga ersättningar ur motiveringssynpunkt var
något som delade intervjupersonerna. VD 1 beskrev hur denne blev motiverad av utfallet av
bonusen som en bekräftelse av att ha uppnått sina mål.
"Det är inte det att man arbetar väldigt hårt för det, men i efterskott när året har gått
och man får den bonus där man har uppnått målen tycker man att det är väldigt roligt.
Man skulle förmodligen jobba lika hårt ändå men det är som en belöning och det är
roligt att känna ‘åh jag uppnådde de här målen’ och få extra betalt för det. Ja det är
motiverande! Det är inte så ofta men det är en ingrediens." (VD 1, 2017-05-08)
Tillskillnad från VD 1 påstod sig VD 2 inte bli motiverad av incitamentsprogram eller bonusar,
dock var det ändå trevligt när den väl föll ut. Detta framförallt eftersom intervjupersonens egna
erfarenhet var att det är svårt att sätta upp incitamentsprogram som ger resultat på lång sikt och att
incitamentsprogrammen därför blir verkningslösa. Istället sätts det kortsiktiga mål som inte ger
några långsiktiga effekter för bolaget, vilket ansågs vara frustrerande.
"Incitamentsprogrammen för att de verkligen ska driva, så borde de ju vara väldigt fast
förankrade och att de faktiskt ger dig en påverkan på vad du gör, eller vad du inte gör.
[...] En struntförändring tar ett kvartal. [...] Ska jag väsentligen förändra produktivitet
och få en större anläggningseffektivitet tar det ett år minst, kanske mer. Ska jag på allvar
komma in i någon form av ständiga förbättringar, det tar 3–5 år. Hur kopplar du ett
incitamentsprogram till det då? Så min upplevelse är ju att många gånger
incitamentsprogram är ganska random." (VD 2, 2017-05-10)
VD 2 beskriver dock hur denne blir motiverad av rörlig ersättning i form av vinstdelning.
Utgångspunkten ligger, till skillnad från mer kortsiktiga incitamentsprogram, i att vinstdelningen
kan ske utifrån prestation på både lång och kort sikt. Intervjupersonen ansåg detta vara mer
rättvisande utifrån det ansvar som ligger på dennes axlar, i kombination med att behöva vara
frontfigur för företaget i både bra och dåliga tider.
"Däremot vad jag tror möjligtvis kan vara en drivkraft, som i alla fall för mig funkar
ganska bra, det enda jag tyckte gav ett mått av tillfredsställelse är då du går in på någon
form av vinstdelning. [...] återigen nu inser jag ju här att det är lite av anakronism. Men
jobbar du som högre chef i ett bolag, oavsett om det är VD eller om det är
divisionsaffärschef, så någonstans har du ett oerhört stort ansvar för bolagets
utveckling, och du är ju frontfigur för hela organisationen. Då någonstans så borde din
ersättning kopplas mot hur bolaget går, både nu och över tid. Då får du följa
konjunkturcyklerna så att säga." (VD 2, 2017-05-10)
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Tvärtemot de övriga, uttryckte VD 3 tydligt att incitamentsprogram och bonus inte påverkade
kvalitén på jobbet och därför inte var något som motiverar denne i någon form. Dessa tankar
delades även med VD 4 som ansåg att bonus och monetär ersättning inte var effektiva medel att
styra och motivera denne.
"Jag har ingen bonus och har inte haft det på många år. Jag vill inte ha någon bonus,
det motiverar inte mig. Jag jobbar inte bättre med bonus." (VD 3, 2017-05-12)
"...att enbart lägga bra lön och bra bonus som en stark motivationsfaktor det tycker jag
inte är motiverande för mig. [...] Jag har ingen övertro på bonus som motivationsfaktor"
(VD 4, 2017-05-16)
Även om intervjupersonerna upplevde bonus, incitamentsprogram och rörlig ersättning på olika
sätt för egen del gav samtliga entydiga beskrivningar om att de upplevde att det fanns VD:ar som
blev motiverade av detta. Samtliga intervjuade hävdade att det existerar en grupp individer med
befattningen VD som motiverades och drevs av att nå sina mål för att erhålla rörlig ersättning.
Genom att uppnå bonusmål visade det att personen var framgångsrik och betydelsefull vilket
upplevdes bekräftande.
"Å andra sidan så träffar jag ju på ganska många människor som lägger ned väldigt
mycket tid och energi på att följa med i 'var är jag i mitt incitamentsprogram'" (VD 2,
2017-05-10)
"...jag tror att det finns väldigt många VD:ar som tycker att rörliga lönen är väldigt
motiverande beroende på hur man satt upp bonusprogrammens utformning." (VD 3,
2017-05-12)
"Det kan ju också vara att man är väldigt tävlingsinriktad. En del kan tycka att det är
som en tävling att man tjänar bra med pengar jämfört med andra på något sätt, mer än
kanske pengarna i sig. Det blir liksom som en tävling och då får man en bekräftelse att
man är betydelsefull" (VD 4, 2017-05-16)
Enligt intervjupersonerna var stora förmögenheter inte något som visade på erkännande. Det
uppnåddes istället genom att göra bra ifrån sig i sina arbetsuppgifter. Intervjupersonerna nämnde
inte uttryckligen begreppet erkännande. Däremot berättade merparten att positiv feedback medför
mer motivation. Att styrelsen tycker att de gjort ett bra jobb var något som återgavs i samtliga
intervjuer. Den positiva feedbacken som individerna fått var en typ av bekräftelse. Feedbacken
återspeglade att de gjort ett bra jobb vilket i sin tur var ett sorts erkännande att ens arbete var väl
utfört. Det innebar även att ett förtroende upprättades hos styrelsen när intervjupersonerna
uppfyllde det som de lovat att utföra under verksamhetsåret. Att ha en god relation med sin styrelse
var tillfredsställande enligt de intervjuade.
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"Det som är motiverande är ju att målen som jag har fått av min styrelse uppnås och att
styrelsen tycker att jag gör ett bra jobb" (VD 3, 2017-05-12)
"...det är klart att man känner sig extra glad om man får positiv feedback. [...] Man
tycker det är kul när någon säger att man gör ett bra jobb [...] man blir glad när man
får positiv feedback och känner att man vill fortsätta på samma sätt." (VD 1, 2017-0508)
VD 1 talade samtidigt om att erkännandet även kunde visa sig i bonus, men att det gav en större
effekt om någon annan bekräftade ens prestationer på jobbet i form av positiv feedback. Ett annat
alternativ till erkännande var om det visade sig att det företag som denne ledde hade bättre
ekonomiska nyckeltal än sina konkurrenter.
"...jag skulle tycka att det som var viktigast är att man känner att man gör bäst jobb, att
man har bättre lönsamhet eller utvecklar mer. Det är det som skulle ge mest." (VD 1,
2017-05-08)

4.4 Elitens jakt på status och makt
Det skiljde både mellan de intervjuades egna uppfattningar om vad som gav status och hur de
uppfattade att andra personer i likvärdiga positioner såg på begreppet status. De flesta
intervjupersoner var överens om att hög monetär ersättning inte var en faktor som varken gav dem
eller andra hög status. VD 3 beskrev att det som gav en individ högre status var ens yrkesroll och
arbetsbefattning. På frågan om en högre lön återspeglade högre status gavs följande svar från VD
3:
"Det är inte därifrån de får sin status, snarare att de leder bolag med 200 000 anställda
i 40 länder och får ihop det där på något sätt. Där tycker jag deras status kommer in.
Vad är det för affär man driver, hur komplex är den affären och vad är det man
åstadkommer för någonting. Det är det som ger status." (VD 3, 2017-05-12)
På samma fråga svarade VD 2 att pengar inte kom i första hand. Denne ansåg istället att det som
ger status är värdeskapande inom sitt arbete. Detta eftersom intervjupersonen beskrev att pengar
inte var något som denne styrdes av eller uttryckte som statusgivande.
"...man styrs inte i första hand av pengar eller makt utan man styrs av värdeskapandet,
sen kommer pengar." (VD 2, 2017-05-10)
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Det svar som gavs av VD 2 liknar VD 3:s tankar om vad som ger status. Båda intervjupersonerna
ansåg att ens prestation är grunden till status. VD 1 ansåg å andra sidan att status inte var av
betydelse. Det viktiga och roliga var istället själva arbetet i sig. Det uttrycktes även att det var
viktigt vilka individer som arbetet utfördes med för att känna inspiration.
"Vad man har för kontor och vad man har för titel det är mindre viktigt, utan det roliga
är vad man gör och vem man gör det med och hur man gör det, det är det som jag tycker
är inspirerande." (VD 1, 2017-05-08)
Det svar som stack ut från gruppen var det som VD 4 gav. VD 4 hävdade att VD:ar inom samma
branscher jämförde sin status sinsemellan. Att det görs en jämförelse av löner och erkännande i
form av publicitet och uppmärksamhet i syfte att hamna högre upp i de sociala hierarkierna.
"Jag tror även att en viss mån av lön kan vara en sån sak som man lite grann följer
sådär och jämför." (VD 4, 2017-05-16)
Under intervjun med VD 4 ställdes frågan om denne ansåg att det existerade någon form av social
hierarki, varav följande svar gavs:
"...jo men det tror jag. [...] Det finns nog i en större grad hos VD:ar än hos befolkningen
i övrigt, att gilla att stå längst fram och synas och så. Att få upp sitt namn och
uppmärksammas. Det finns nog sånt drag liksom, det tror jag." (VD 4, 2017-05-16)
VD 4 uttryckte även att de VD:ar som föredrar att bli uppmärksammade även jämförde sin lön med
individer på liknande positioner. Att det fanns VD:ar som såg hög monetär ersättning som
statusgivande då det gav dem tillträde till exklusiva sammanhang, var något som samtliga
intervjupersoner betonade. Intervjupersonerna ansåg även att denna typ av individer framhöll sin
arbetstitel för att hävda sig gentemot andra
"...det är ett driv att hamna i rätt sammanhang. Att hamna i de bolagen man faktiskt
automatik kommer in i vissa sammanslutningar, i vissa föreningar, i vissa ständiga
middagsbjudningar." (VD 2, 2017-05-10)
"Ja, jag tror att det är viktigt för många att bli inbjuden [...] i sammanhang där man
diskuterar viktiga frågor och ens kompetens är efterfrågad" (VD 3, 2017-05-12)
"…en del personer lägger vikt vid titlar eller såna här typer av ytliga märken för vad
man gör och vem man är." (VD 1, 2017-05-08)
Enligt VD 2 kunde status och makt vara en större drivkraft än monetär ersättning för vissa
individer. Just för att kunna hävda sig gentemot andra individer i samhället och uppvisa sin status.
27

Det viktigaste för statusfixerade individer var att uppnå en ställning i samhället i syfte att få en typ
av social makt och bekräftelse.
"Det är ju så individuellt, vissa drivs väldigt mycket av status och makt så är det ju bara.
Det är faktiskt så att status och makt kan vara viktigare än monetär ersättning, det tror
jag." (VD 2, 2017-05-10)
Makt var något som fick stort fokus av flera av intervjupersonerna och essensen av samtliga
intervjuer var det att makt var en motivationsfaktor. På frågan om vad makt är nämndes både
makten att kunna påverka och att kunna styra över ett stort antal människor. Det var framförallt
makten att kunna påverka som intervjupersonerna uttryckte var särskilt motiverande.
"Jag pratade lite om det [...] innan, om makten att påverka, att bygga något framåt och
ett uppdrag man tror på." (VD 3, 2017-05-12)
"Påverka! Makt är ju att kunna påverka. Så enkelt är det." (VD 2, 2017-05-10)
Samtliga intervjupersoner uttryckte att makten att kunna påverka företagets riktning, men även
personer, var en viktig motivationsfaktor. Eftersom det beslut som togs gav en hög inverkan på
företagets utveckling blev intervjupersonerna inspirerade av att kunna vara med och påverka
utfallet.
"Att det är en drivkraft? [makt att påverka] Ja men det är det [...] man blir och kan vara
stolt över sammanhanget." (VD 1, 2017-05-08)
Makten att kunna påverka företagets riktning var något som VD 1 la stor vikt vid. Att ha möjlighet
att kunna göra skillnad med både hårda (till exempel lönsamhet) och mjuka mål (hållbarhet) var
betydelsefullt. Även VD 3 och VD 4 uttryckte sig på liknande sätt.
"Ja det är en stor del av jobbet att det är motiverande [att ha makt att påverka]. Att
försöka komma underfund med att om det inte går att göra på ett sätt, finns det något
annat sätt vi kan göra det på. […] Det gäller ju att om man har makt, vara klok med
den." (VD 3, 2017-05-12)

4.5 Sammanfattning empiri
I tabell 4 sammanfattas de nyckelord som utlästes av intervjupersonernas svar.
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TABELL 4 : Utlästa nyckelord utifrån intervjuer med eliten
Motivationsfaktorer

VD 1

Prestation
Erkännande
Själva arbetet
Ansvar
Utveckling
Kontroll
Makt
Status
Monetär ersättning

x
x
x

VD 2

x

x
x
x
x
x

x

x

x

VD 3

VD 4

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

Utifrån tabellen sågs samtliga intervjupersoner drivas av själva arbetet, utveckling och makt. Även
monetär ersättning visade sig viktigt, men det var snarare en förutsättning för att vilja utföra sitt
arbete än en drivkraft. Dock var de eniga om att det fanns andra VD:ar som motiverades av hög
monetär ersättning. Intervjupersonerna ansåg istället att ha ett uppdrag som de brann för var en av
de viktigaste drivkrafterna till att prestera och kunna utvecklas i sin yrkesroll.
Merparten av de intervjuade var även överens om att prestation och erkännande var motiverande.
Däremot var detta inte något som VD 2 gav uttryck för. Denne påstod att det var viktigare att
framhäva företagets utveckling och framgång än att få erkännande för sitt egna arbete. Vidare var
VD 2 ensam om att se ansvar och kontroll som motivationsfaktorer i form av att vara den person
som hade det yttersta ansvaret för att se till att företaget klarar av sina utmaningar.
Det svar som stack ut mest kom från VD 4, som var den enda intervjupersonen som hävdade att
status till viss del var motiverande och drivande. Övriga intervjupersoner hävdade att det fanns
VD:ar som motiveras av status men påstod sig själva inte tillhöra denna grupp.
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5. ANALYS OCH TOLKNING
Kapitlet syftar till att besvara forskningsfrågorna genom en analytisk presentation med kopplingar
mellan empiri och teori.

5.1 Analys av elitens motivationsfaktorer
Prestation och erkännande är något som anses motiverande hos de flesta intervjupersoner. Att se
företaget gå framåt och att de, som ledare för bolaget, kan skapa värde och påverka det positivt är
saker som eliten anser motiverande. Likheter görs med resultatet i Hendrys (2012) studie. Hendrys
(2012) studie visar att VD:ar motiveras av status, rykte och tillfredsställelsen av att lyckas, där
tillfredsställelsen av att lyckas tolkas höra till prestation och erkännande. Däremot är faktorer som
status och rykte inget som intervjupersonerna påstår sig motiveras av. De anser att om dessa
faktorer prioriteras har individen fel fokus. Samtliga intervjupersoner är dock överens om att det
finns personer inom eliten som drivs och blir motiverade av generella statussymboler som titlar
och materiella ting, men det är inget som motiverar just dem. Det går därför inte att utesluta att
motivationsfaktorn status är motiverande för eliten.
Det som främst motiverar samtliga intervjuade VD:ar är själva arbetet. Intervjupersonerna är
överens om att arbetet i sig är det som främst driver och motiverar personer i ledande positioner att
prestera och utvecklas. Vilket överensstämmer med Herzberg teori, där själva arbetet ses som en
motivationsfaktor. Herzberg beskriver även att monetär ersättning är en hygienfaktor för att få
anställda motiverade överlag, vilket visar sig stämma utifrån elitens tankar och åsikter (Hughes et
al., 2012). Det är även viktigt för eliten att ha likvärdig lön med sina likar. Cole et al. (1992)
argument om att eliten jämför sig med varandra stämmer till viss även på VD:ar i Sverige utifrån
empirin. I och med det går det att hävda att monetär ersättning är även en motivationsfaktor i
Herzbergs tvåfaktorsteori för denna grupp individer (Hughes et al., 2012; Cole et al., 1992).
Publikt erkännande är överlag inget som kan kopplas till att intervjupersonerna blir motiverade.
Samtliga tycker att det är kul när media skriver gott om dem och företaget de leder, men få
intervjusvar går att tolka som att det ger extra motivation till individen. Att synas i media är inget
de anser vara bekräftande utan snarare något som de flesta är aktsamma för. Intervjupersonerna
påstår att det inte går att veta om det som media publicerar är negativt eller positivt samt hur korrekt
innehåller i fråga är. Därmed kan inte publikt erkännande tolkas som en motivationsfaktor hos
intervjupersonerna. Detta ställer sig emot Hendrys (2012) studie som beskriver att VD:n generellt
sett drivs av publikt erkännande.
Av intervjuerna går det att utläsa att den del av prestationsmotivet som dominerar hos samtliga
intervjuade ur eliten är succémotivet (K.B Madsen, 1969). Intervjupersonerna drivs av att vinna
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mot sina konkurrenter företagsmässigt. Att kunna påvisa bättre ekonomiska nyckeltal och vara bäst
på marknaden gentemot konkurrenter. Något av det viktigaste hos eliten är att känna att de gör
“bäst jobb” (VD 1, 2017-05-08) inom sin bransch. Vidare anser även intervjupersonerna sig bli
motiverade av att nå de mål som styrelsen sätter upp. Det är en bekräftelse och tillfredsställelse när
de uppsatta målen uppfylls. Att nå målen ses som en tävling, vilket visar att samtliga
intervjupersoner har ett starkt prestationsmotiv och domineras av succémotivet. Det finns ingen
rädsla av att misslyckas vilket tyder på att de inte har fiaskofruktan i åtanke (K.B Madsen, 1969).

5.2 Analys av elitens strävan efter högre ersättning
Alla intervjupersoner ser pengar som en drivkraft. Utan pengar finns det, enligt dem, ingen
anledning att gå till jobbet. Den insamlade empirin stödjer således tidigare forskning om att pengar
har en koppling till Mickel och Barrons (2008) samt Mitchell och Mickels (1999) egenskap
prestation. Den monetära ersättningen tyder därmed på att individerna presterar i sitt arbete och
uppfyller därmed kriteriet prestation.
Status och makt är inte något som intervjupersonerna kopplar till pengar och således faller den
delen av Mickel och Barrons (2008) samt Mitchell och Mickels (1999) argumentation. Dock hävdar
de samtidigt att det finns VD:ar som anser att hög monetär ersättning är statusgivande och är något
som de strävar efter, för att det ger dem tillträde till exklusiva sammanhang. Tolkningen som görs
är alltså att egenskaperna status och makt går att koppla till monetär ersättning.
Intervjupersonerna anser inte att en stor förmögenhet ger erkännande. Istället ger de uttryck för att
bekräftelse från styrelsen är något som ger dem erkännande. Således stämmer intervjupersonernas
svar överens med Mickel och Barrons (2008) argumentation om att makt, status och prestation går
att koppla till pengar. Även det Mitchell och Mickel (1999) hävdar överensstämmer med empirin,
bortsett från faktorn erkännande.
Enligt empirin går det att utläsa att ingen av intervjupersonerna jämför sin ersättning med andra
VD:ar i tävlande syfte. Det är inte viktigt att tjäna mer än någon annan. Däremot hävdar samtliga
att de vill ha en marknadsmässig lön som är likvärdig med sina likar i andra bolag. Har individerna
märkbart lägre lön än personer på andra VD-poster i liknande bolag, leder detta till
otillfredsställelse av sin lönenivå och eventuellt att de säger upp sig och byter bolag. Kopplat till
studien av Inderrieden et al. (1990) syns sambandet att om intervjupersonerna skulle tjäna mindre
än sina likar (här görs tolkningen att familj, vänner och medarbetare är ens likar), hade detta
inneburit ett missnöje av deras lönenivå. Eliten beskriver att ens lönenivå är en bekräftelse att det
värde som individen skapar har ett marknadspris. Den tolkning som görs utifrån det uttalandet är
att Inderrieden et al. (1990) argument om att känslan av självförverkligande vid en viss lönenivå,
påverkar ens nivå av tillfredsställelse. Är intervjupersonernas lönenivå marknadsmässig indikerar
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det att ersättningens storlek är rättvis i förhållande till deras prestation och bibehåller elitens
tillfredsställelse.

5.2.1 Analys av monetär ersättning till eliten
De vanligaste typerna av monetär ersättning är fast och rörlig ersättning till VD. Bång och
Waldenström (2009) anser att det inte finns ett entydigt svar på vilken typ av ersättning som
fungerar bäst för att motivera VD. Detta kan variera beroende på hur designen av till exempel
incitamentsprogram ser ut. Här dras tydliga paralleller till de svar som intervjupersonerna gav. De
var tydliga med att motivationsfaktorer varierar mellan olika personer och branscher. En av
intervjupersonerna hävdar även att det kan vara mer än en sak som motiverar VD. Empirin stämmer
överens med Bång och Waldenström (2009) där eliten beskriver att olika personer drivs mer eller
mindre av rörlig ersättning. Enligt intervjupersonerna drivs individer inom finansbranschen mer av
rörlig ersättning, då denna grupp har ett mer kortsiktigt beteende. Däremot är rörlig ersättning i
form av bonus inget som anses vara speciellt motiverande för intervjupersonerna eftersom de nöjer
sig med en marknadsmässig lön.
Svaren från intervjuerna visar att de flesta intervjupersonerna inte behöver någon rörlig ersättning
för att bli motiverade. Dock var andra saker viktigt som att ha möjlighet att kunna påverka, skapa
värde och att individerna brinner för själva arbetet. Det går därför att hävda att det inte endast
räcker med fast ersättning. Styrelsen behöver även se till vad som just motiverar deras VD och
leverera de verktyg som behövs för att göra dem motiverade. Detta i enlighet med tidigare
forskning (Bång & Waldenström, 2009) som beskriver att VD med endast fast ersättning inte har
något intresse att öka företagets värde, utan det viktigaste blir att jobba tillräckligt hårt för att
behålla jobbet.
För att reducera agentproblemet hävdar Bång och Waldenström (2009) att rörlig ersättning är det
mest effektiva sättet. Detta stärks av empirin där intervjupersonerna beskriver att nå uppsatta mål,
som har kopplats till rörlig ersättning, är motiverande. De anser även att om incitamentsprogram
skall vara effektiva bör de tydligt kopplas till VD:s mål så de går att påverka. Således tolkas
intervjusvaren som att tydliga mål, som är kopplade till bonus, skulle vara ett effektivt sätt att
reducera agentproblemet.
Påståendet av Bång och Waldenström (2009), om att VD med endast fast lön skulle vara mer
riskaverta med investeringar, styrks utifrån empirin. Detta eftersom om investeringen skulle gå bra
tillfaller eventuell vinst ägarna och VD belönas inte monetärt. Skulle investeringen visa sig vara
misslyckad står VD för ansvaret och riskerar att bli avskedad. Detta är någonting som härleds till
en av intervjupersonerna, som beskriver hur denne motiveras av vinstdelning. Individen anser att
vinstdelning är ett rättvist och motiverande sätt att fördela ersättning på, i och med det ansvar en
hög chef har över företagets utveckling.
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Bång och Waldenström (2009) anser även att det inte bara är positiva aspekter med rörlig
ersättning. De anser att det finns risker med att yttre belöningar tränger undan inre
motivationsfaktorer som prestige, yrkesheder och pliktkänsla. Detta eftersom dessa faktorer är
inget som belönas i bonussystem. Ingen av intervjupersonerna visade några tecken på att så skulle
vara fallet, men det går att utläsa att faktorer som prestige (erkännande), yrkesheder och pliktkänsla
(ansvar) är viktiga faktorer för att motiveras att göra bra ifrån sig. Om VD samtidigt drivs av
monetär ersättning, vilket samtliga intervjupersoner var överens om att det finns VD:ar som gör,
är det sannolikt att de inre motivationsfaktorerna trängs undan. Genom att tolka den insamlade
empirin går det att dra paralleller till vad Bång och Waldenström (2009) samt Chamorro-Premuzic
(2013) hävdar. Chamorro-Premuzic (2013) lägger vikt vid att fokusera på att förstå vad som driver
den enskilda VD:n och anpassa styrningen utifrån detta. Enligt intervjupersonernas svar har
Chamorro-Premuzic (2013) en bra poäng då det tycks skilja vad som motiverar olika VD:ar.

5.3 Analys av elitens jakt på status
De fyra VD:ar som intervjuades påstår att hög monetär ersättning inte per automatik innebär hög
status. Det som ger status är istället ens yrkesroll, själva arbetet och värdeskapande i bolaget.
Mickel och Barron (2008) argumenterar för att status är associerat med pengar. Detta är dock inte
något som går att applicera på intervjupersonerna själva. De påstår sig personligen inte ha högre
social status till följd av sin ekonomiska ställning. Däremot är samtliga överens om att det existerar
VD:ar som ser hög monetär ersättning som statusgivande. Att genom hög lön på så sätt bli inbjuden
till exklusiva sammanhang. Detta indikerar därmed att de individer som blir inbjudna till exklusiva
sociala tillställningar även är den mer dominanta gruppen i samhället, genom att kunna exkludera
personer som inte besitter samma typ av social status. Ur empirin går det att göra liknelser till
Sidanius och Prattos (2012) forskning som beskrev hur sociala hierarkier uppstår i samhället.
Däremot är inte monetär ersättning den främsta anledningen till hög social status. Det som anses
statusgivande enligt majoriteten av eliten är ens arbetsbefattning och värdeskapande inom sitt
arbete. Flera av intervjupersonerna hävdar även att personer generellt ser upp till vissa specifika
yrkesroller i samhället, såsom VD-poster i de största bolagen i Sverige. Detta är något som eliten
anser ge status, då det återspeglar kunnighet och respekt. En person med den typen av status blir
även en person vars åsikter blir viktiga och hörda. Det i sin tur tyder på att de individerna i samhället
med status även hamnar högre upp i den sociala hierarkin (Sidanius et al., 2004) eftersom de
besitter en typ av social makt.
Enligt social dominansteori har de individer högst upp i hierarkin mest makt (Sidanius & Pratto,
2012). Det finns likheter i de svar eliten gav kring makt. Makt enligt dem är möjligheten att kunna
påverka företagets riktning. Detta tyder på att eliten är högt upp i den sociala hierarkin då deras
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beslut påverkar flertalet individer och har således även hög status i samhället (Sidanius et al., 2004).
Deras status gör att många lyssnar på vad de har att säga vilket ger dem ytterligare makt i samhället.
Även om intervjupersonerna själva inte påstår sig drivas av status anser vissa av intervjupersonerna
att det finns individer inom eliten som drivs av status och makt. Den grupp människor drivs så pass
mycket av de faktorerna att det är viktigare än monetär ersättning. Yttranden som dessa styrker
den sociala dominansteorin och att det faktiskt existerar sociala hierarkier till följd av olikheter i
samhället. Således går det att dra paralleller till Robert & Jones (2001) forskning att denna grupp
individers strävan efter social tillfredsställelse, i form av makt och status, inte har ett slut. Att hamna
högt upp i hierarkierna är det som spelar roll för denna statusdrivande grupp. Att intervjupersonerna
påstår sig själva inte drivas av dessa aspekter men hävdar att det finns andra som gör det, känns
igen från Hendrys (2012) studie. Detta tolkas som att det är enklare att prata om andra än sig själv,
eftersom det kan vara svårt att erkänna att dessa aspekter är viktiga.

5.4 Summerande analys av vad som motiverar eliten
De motivationsfaktorerna som är gemensamma och ses som grundstenar för de intervjuade
VD:arna (eliten inom svenskt näringsliv) är monetär ersättning, själva arbetet, prestation och
makt. I tabell 5 rangordnas de faktorer som motiverade intervjupersonerna från svagt till starkt,
beroende på hur pass motiverad varje intervjuperson anser sig bli av faktorn. De faktorer som varje
individ inte motiveras av lämnas blank i tabellen.
TABELL 5 : Rangordning av elitens motivationsfaktorer
Motivationsfaktorer

VD 1

Prestation

VD 2

VD 3

VD 4

Starkt

Starkt

Starkt

Erkännande

Medel

Medel

Medel

Själva arbetet

Starkt

Starkt

Starkt

Svagt

Svagt

Starkt

Ansvar
Utveckling

Starkt
Svagt

Medel

Kontroll
Makt

Starkt
Medel

Svagt

Medel

Status
Monetär ersättning

Medel
Svagt

Medel

Medel

Medel

Intervjupersonerna ser sig själva inte motiveras av monetär ersättning i den mån att det är det
viktigaste för dem. Det är en förutsättning för att arbeta och eliten lägger vikt vid att ersättningen
ska vara marknadsmässig. Därmed ses monetär ersättning som en motivationsfaktor för eliten men
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på en svag nivå. Tolkningen av detta är att monetär ersättning är ett verktyg för att få eliten att nå
de starka motivationsfaktorerna varje individ ur eliten besitter, såsom själva arbetet, makt och
prestation. Som Herzberg beskriver anses en av motivationsfaktorerna vara själva arbetet (Hughes
et al., 2012) hos eliten och enligt intervjupersonerna hamnade detta på en stark nivå. Däremot krävs
det att eliten är nöjd med sin ersättningsnivå för att känna sig tillfredsställd och kunna utföra sina
arbetsuppgifter. Monetär ersättning kan ses både som en hygien- och motivationsfaktor utifrån
Herzbergs tvåfaktorsteori. Detta i och med att monetär ersättning krävs för att eliten ska arbeta,
men samtidigt finns det enskilda individer inom eliten som motiveras av en hög ersättning.
Att utföra sitt arbete på ett framstående sätt och nå styrelsens uppsatta mål ses vara motiverande
och drivande. Den branschmässiga tävlingen beskrivs vara drivande och eliten motiveras av att
presentera bättre resultat än sina konkurrenter. Att vinna över sina konkurrenter och uppnå sina
mål anses bekräftande och tillfredsställande för eliten. Detta stämmer överens med McClellands
positiva prestationsmotiv, även kallat succémotivet, där en individ drivs av att nå högt uppsatta
men realistiska mål (K.B Madsen, 1969). Detta eftersom eliten inom svenskt näringsliv är
tävlingsinriktade och vill se sitt företag växa. Tävlingsaspekten tolkas höra till egenskapen
prestation enligt empirin, vilket ses som en stark motivationsfaktor för eliten.
Motivationsfaktorn makt motiverar samtliga av eliten inom svenskt näringsliv. Det som anses
motiverande är inte att besitta makt över andra individer, utan snarare makten att kunna påverka
och förändra. Nivån av motivation varierar dock beroende på hur viktigt det anses vara, att få ta
beslut som påverkar både människor och företaget långsiktigt. I helhet tolkas makt hamna på nivån
medel för hur starkt den fungerar som en motivationsfaktor för eliten, eftersom intervjupersonerna
lägger varierande vikt vid faktorn.
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6. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION
I kapitlet presenteras studiens utfall följt av slutasar som kan dras. Därefter diskuteras författarnas
egna perspektiv och avslutas med förslag till fortsatt forskning.

6.1 Elitens motivation
De slutsatser som går att dra av uppsatsen är att eliten inom vår studie verkar motiveras av själva
arbetet, prestation, erkännande, makt och ansvar, samt till viss del monetär ersättning. Dessa
motivationsfaktorer ligger till grund för att svara på forskningsfråga ett.
Enligt intervjupersonerna var själva arbetet i form av att skapa värde samt se företaget växa den
främsta motivationsfaktorn, vilket ledde till att själva arbetet blev en del av ens livsstil. Studien
visade att intervjupersonerna motiverades av att nå styrelsens uppsatta mål. För att kunna nå
styrelsens mål måste VD tycka att dess uppdrag är intressant och medför stimulerande
arbetsuppgifter. Vilket innebär att det går att dra slutsatser om att delar av elitens främsta
motivationsfaktor är själva arbetet.
Prestation och erkännande är båda motivationsfaktorer med ursprung i tillfredsställelsen av att
lyckas på jobbet. Intervjupersonerna talade för att det som gav erkännande var att bli bekräftad för
sina prestationer och göra sitt bolag mer framgångsrikt än konkurrenternas. Därmed dras slutsatsen
att dessa två faktorer är till stor del något som motiverar eliten.
Faktorerna makt och ansvar var något som intervjupersoner ansåg sig besitta. I analysen kunde vi
se likheter med tidigare teori och svaren från intervjupersonerna som visade att samtliga
motiverades av möjligheten att påverka företagets riktning. Även om det endast gjorts intervjuer
med delar av eliten talar det mesta för att makten att förändra är något som genomsyrar stora delar
av denna yrkesgrupp.
Monetär ersättning var inte den främsta motivationsfaktorn för någon av de intervjuade från eliten,
men däremot krävdes pengar för att få dem att arbeta. En rimlig tolkning är därmed att monetär
ersättning är ett verktyg för att nå motivationsfaktorerna som tidigare nämnts i detta kapitel. Pengar
kommer alltid spela en roll för att eliten ska bli motiverade. För att sedan inte tappa motivationen
krävs det att lönen är marknadsmässig och inte är märkbart lägre än dess likar. Slutsatsen är således
att monetär ersättning är en grundpelare för att kunna få eliten att bli motiverade till själva arbetet.
Styrelsen bör inte fokusera på att ge hög monetär ersättning för att motivera VD, utan istället förstå
vad som driver den enskilda VD:n till prestation.
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Status var inget som ansågs motiverande hos intervjupersonerna enligt den insamlade empirin. Det
gick inte att dra några slutsatser om att hög monetär ersättning gav hög status. Däremot fanns det
en viss typ av status i och med den yrkesroll som eliten besitter. Att ha makten att kunna påverka
beslut, eller få folk att se upp till VD var något som ansågs statusgivande. Samtidigt ger deras
yrkesroll hög monetär ersättning vilket gör att det inte går att utesluta en eventuell koppling mellan
hög monetär ersättning och hög status.
Svaret på forskningsfråga två utgår från att intervjupersonerna jämför sig prestationsmässigt samt
genom att benchmarka sin lön mot marknaden. En marknadsmässig lön visade sig viktigt för att
inte tappa motivation och känna sig försummade. Att ha en lön som inte motsvarar marknaden hade
gett en motivationsminskande effekt. En rimlig tolkning är att det är viktigt för eliten att inte tjäna
mindre än sina likar, vilket innebär att jakten på monetär ersättning i den nämnda gruppen kommer
att fortsätta öka. Detta eftersom stora delar av eliten vill ha lika eller bättre betalt än individer på
liknande positioner.

6.2 Diskussion
Vårt motiv med studien var att få en djupare förståelse för vad som motiverar eliten att prestera
även efter att de har nått toppen av organisationshierarkin. Vi blev förvånade över den tolkning
som kunde göras av studien. Att intervjupersonerna inte hade en starkare koppling till hög monetär
ersättning och hög status i samhället var något som vi på förhand förväntade oss. Visserligen ansåg
intervjupersonerna att en individ har hög status om denne besitter en VD-position i ett större
svenskt bolag. Dock ansåg de inte att det återspeglades i hur mycket en individ tjänar, vilket
överraskade oss. Det finns likheter med studiens resultat och fenomenet som beskrevs i bakgrunden
att individer strävar efter att tjäna mest pengar för att bevisa sin status. Däremot var det förvånande
att den monetära ersättningen inte visade sig vara den måttstock som mätte en individs status.

6.3 Studiens bidrag och framtida forskning
Studien visar hur delar av eliten motiveras genom både inre och yttre faktorer. Det är dock svårt
att kunna med säkerhet säga att studiens utfall går att generalisera för hela eliten. Det lämnas därför
ett gap för vidare forskning att bevisa de slutsatser som kunnat dras utifrån denna studie. Vårt
förslag till vidare forskning är att göra en kvantitativ studie för att kunna dra bredare slutsatser om
vad som motiverar eliten. Alternativt göra observationer av individer inom eliten för att enklare
kunna studera fenomenet status. Detta i syfte att fylla ett teoretiskt gap samt förse styrelse och
ägare med underlag för att styra denna yrkesgrupp. Studiens teoretiska bidrag är att skapa insikter
om betydelsen av monetär ersättning för eliten, vilket går att koppla till studiens forskningsgap.
Vidare bidrar denna studie med ett praktiskt bidrag genom att råda styrelser att undersöka vad som
motiverar VD, för att på så sätt utforma dennes bästa möjliga motivationsprogram.
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE
Till verkställande direktör
1. Generell information om respondenten: Kan du berätta kort om dig själv?
Karriär:
2. Vi kommer att prata om motivationsfaktorer hos personer i ledande positioner så som VD. Kan du
berätta vad du generellt tror motiverar personer i dessa positioner?
- Har du några erfarenheter där du sett personer bli motiverade utifrån detta, exempel? Berätta
3. Kan du berätta i vilka situationer du känner dig extra motiverad i ditt arbete?
- Varför tror du att det får dig att känna den motiverad?
4. Skulle du kunna berätta på vilket sätt ägare/styrelser gör för att styra dig som VD?
- Upplever du att detta är ett vanligt sätt att styra personer i din position? Berätta
- Vilka andra sätt skulle du vilja bli styrd på?

5. Är monetär ersättning i form av bonus och andra incitamentsprogram något som motiverar dig?
- Om nej, förklara. Vad blir du motiverad av istället?
- Om Ja, förklara varför.
- Tror du att det finns andra VDar som blir motiverade av det? Varför tror du att det är så?
- Finns det andra saker som motiverar dig?
- Kan du försöka rangordna dessa faktorer?
6. Hur viktigt är det för dig att du få en marknadsmässig lön?
- Är det någonting du tänker på?
- Motiverande?
- Många av dina ”likar” ligger på ungefär samma fasta lönenivå som dig idag men har även möjlighet till
rörlig ersättning. Hur ser du på det?
7. Kan du berätta hur du upplever att faktorerna status och makt generellt påverkar personer i
ledande positioner?
- Märker du att det är faktorer som driver dig extra mycket? Berätta varför, varför inte

8. Hur upplever du ansvaret att vara ansiktet utåt för din organisation?
- Händer det ofta att du blir intervjuad eller på annat sett hamnar i publika sammanhang?
- Trivs du i att ha denna rollen? Förklara
- Skulle du vilja synas mer eller mindre i media för din och bolagets prestation? Förklara
9. Det är ju vanligt att företag inom samma bransch jämför sig med varandra, tror du även att olika
VDar jämför sig med varandra?
- På vilka olika sätt, förklara? (Prestation, lön, status, makt, tävling)
10. Om vi tar ett exempel; Du träffar i socialt sammanhang två andra VD:ar till likvärdiga bolag, du
respekterar dem och har mycket gemensamt med. Ni har likvärdig erfarenhet och du anser att er
kunskap är snarlik. Ni diskuterar ersättning och det framkommer att både de andra tjänar bättre än
dig. Hur skulle du uppleva detta?
- Skulle du jämföra dig med de andra? Tävlingsmoment?
- Skulle detta motivera dig att jobba hårdare för att komma upp till samma eller en högre ersättningsnivå
som de övriga? förklara
- Om nej, skulle det finnas en risk att du snarare tappar motivation pga detta? Förklara
- Tror du att gruppen skulle anse att de som tjänade mer än dig också hade högre status i gruppen? Förklara
varför, om inte: vad anser du ger högre status?

Ytterligare information
• Före intervjun kommer respondenterna bli informerade om studiens syfte och hur data är tänkt att
behandlas.
• Respondenten kommer bli informerad att intervjun kommer spelas in.
• Respondenten kommer ha möjlighet till valet att vara anonym om det föredras.
• Forskarna kommer informera respondenten att denne kan när som helst avbryta intervjun.

