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Förord 

Vi har under nästan precis ett halvår arbetat konsekvent med denna C-uppsats, ett arbete där 

vi har fått möjlighet att på ett djupare plan få en utökad och bättre förståelse för motivationens 

dynamik. Anledningen till att vi valde begreppet motivation som utgångspunkt grundar sig 

framför allt i vår fascination för människors drivkrafter i livet och vad det är som gör att man 

handlar på ett visst sätt i en viss situation. Vi som framtida personalvetare fann chefer vara en 

passande grupp att undersöka ur ett motivationsperspektiv. 

Vi vill rikta ett stort tack till Billerud-Korsnäs som genom sitt stora och breda engagemang 

gjorde denna uppsats möjligt, samtidigt som vi också vill tacka alla enskilda för deras tid och 

deltagande, ett åtagande som för oss varit av stor vikt.             

Någon som vi vill lyfta fram och rikta ett stort tack till är vår handledare Lena Gonäs, en 

handledning och feedback som i vårt arbete varit väldig viktig för oss. Samt alla de andra som 

hjälp oss på vår väg och som kanske på ett mer indirekt sätt banat väg, så som familj och 

vänner. 

I denna uppsats har arbetsfördelning varit jämbördig. Vi har valt ett arbetssätt där vi båda 

genom hela arbetet samarbetat och antagit ett jämlikt arbetssätt där båda varit med och gett sin 

syn på varje del i arbetet.    

 

Faruk Zjajo och Johan Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om chefer och vad som motiverat dem till att bli chefer. Våra 

utgångspunkter i denna uppsats har varit begreppen motivation och karriär. Vi har utfört en 

kvalitativ undersökning där vi intervjuat åtta personer i olika typer av chefspositioner. Studien 

är i sin helhet gjord bland chefer på ett och samma företag inom näringslivet. 

Uppsatsen inleds med att vi klargör för begreppen karriär och motivation samt presenterar 

studiens syfte och frågeställning för att på så vis skapa större förståelse för kärnan i vår 

uppsats.  

I teoriavsnittet tar vi upp och beskriver skilda teorier som vi i vårt arbete använt oss av. Vi har 

valt teorier som behandlar individuella skillnader, motivation och mänskliga behov samt yttre 

faktorer som kan tänkas påverka individens karriär. 

Under metodavsnittet beskriver vi vilka överväganden och val vi gjort under arbetets gång. 

Bland annat tar vi upp vårt som val av intervjuteknik och de etiska aspekterna av att utföra en 

undersökning. 

Resultatet av vår studie pekar på att motivation inte har varit en avgörande faktor utan det är 

slumpen i kombination med många andra faktorer som lett till att de hamnat där de är idag. Vi 

kan konstatera att eftergymnasialutbildning i någon form är ett karaktäristiskt drag samtidigt 

som familj och klasstillhörighet också spelar en roll. Prestation och en stark strävan till att 

utmana sig själv verkar i detta fall vara mer åtråvärt än den ekonomiska delen. Tron på sig 

själv och en dominerande inställning av att alltid göra sitt bästa är något av ett genomsyrande 

tema, samtidigt som chanstagning och oräddhet för nya möjligheter också måste finnas där.      

Uppsatsen avslutas med en summering och avslutande diskussion angående slutsatser och den 

process som detta arbete inneburit samt förslag till framtida forskning. 
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1. Introduktion 

 
I denna introduktion vill vi försöka ge en övergripande bild över de två huvudbegreppen 

motivation och karriär som varit centrala i arbetet. Anledningen till detta är att både karriär 

och motivation är väl undersökta fenomen som i olika sammanhang kan ha olika betydelse 

och därför vill vi att du som läsare ska ha full förståelse för vad betydelsen varit i denna 

studie.  

 

 

Anledningen till att vi valde att studera motivation grundar sig som nämnt i vår fascination för 

mänskliga drivkrafter. Vi fann emellertid att de studier som gjorts på området motivation 

främst varit av få dimensioner. Det vill säga de har i stor grad fokuserat på en eller väldigt få 

variabler. Utifrån detta fann vi det relevant att bredda området genom att utföra en studie som 

behandlar motivation till att göra karriär i relation till andra variabler. Vi ville få reda på om 

det eventuellt finns andra variabler som påverkar yrkeslivet och möjligheter till karriär utöver 

individens motivation. 

 

Enligt Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/lang/motivation) förklaras motivation som en 

psykologisk beteckning för de omständigheter hos människan som föds och riktas i en typ av 

målstyrning. Motivation är med andra ord en process inom människan som influerar 

riktningen, envisheten och kraften av målinriktat beteende (Holt et al. 2012:400). Vi vill även 

ge en definition på det relaterade begreppet arbetsmotivation som av London (1983 s. 620) 

beskrivs som motivationen att göra sitt jobb, eller i en bredare innebörd som den psykologiska 

process som riktar handling mot att göra sitt jobb, uppfylla roll eller projekt (Grant & Shin 

2011 s. 505).  

 

Den teoribildning som finns och är etablerat i ämnet är främst inriktad på grunden till 

handlingen och varför man som individ prioriterar en viss handling före en annan. Orsaken till 

varför en individ överhuvudtaget utför ett beteende, eller handling, kan ses utifrån två orsaker; 

intern och extern. Detta betyder att orsaken till ett beteende, eller handling, antingen är en 

primitivt styrande process som tar sin början på ett kognitivt plan inom individen (intern) eller 

att man från en yttre källa blir påverkad genom stimulans av något slag, exempelvis belöning i 

form av pengar (extern) (http://www.ne.se/lang/motivation).  

 

Karriärframgång beskrivas som de positiva arbetsrelaterade eller psykologiska utfall en 

individ får i sitt arbete. Det skiljs mellan två typer av karriärframgång, yttre (objektiv) och 

inre (subjektiv).  Den yttre framgången är synlig i sin natur genom exempelvis lön medan den 

inre är att individen till exempel upplever tillfredställelse och är därför dold för omgivningen 

(Converse et al. 2011 s. 149). 

 

http://www.ne.se/lang/motivation
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1.1 Syfte och frågeställning 
Det främsta syftet med detta arbete är att fördjupa kunskapen kring individuell motivation 

genom att skapa en förståelse för vilka faktorer som kan ha motiverat individer till att bli högt 

uppsatta inom organisationer. Vi vill dock vidga kunskapen ytterligare genom att undersöka 

fenomenet motivation i relation till livsförutsättningar, omgivningen (sociala relationer) och 

organisatoriska möjligheter. Utifrån detta ställer vi följande frågeställning som vi ska besvara; 

 

 Varför och hur har chefer blivit chefer? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

 

Vi har valt att dela in den teoretiska referensramen i de tre delarna individuella skillnader, 

teorier om mänskliga behov samt faktorer som kan påverka individens möjligheter.  

 

Vår huvudsakliga fokus i detta arbete har varit motivation och därför har en stor del av 

teoriavsnittet ägnats åt denna form av teorier. Inledningsvis tar avsnitt två upp teorier som 

behandlar behov och motivation enskilt för att sedan övergå till teorier som behandlar dessa 

två fenomen i relation till andra aspekter.    

 

Vi har valt att undersöka karriär ur fler aspekter än enbart motivation. Därför är del tre av 

teoriavsnittet ägnad åt yttre faktorer som kan ha påverkan på en individs faktiska möjligheter 

till att göra karriär.  

       

Del 1 Individuella skillnader 
 

I del ett presenterar vi en rad teorier som behandlar individen i sig. Det vi siktar på att i del ett 

förklara är eventuella skillnader som kan tänkas finnas mellan individer när det gäller tankar 

om förmåga, drivkrafter och graden av kontroll över sitt liv individen har.  

2.1 Drivkrafter 

Ur ett kognitivt perspektiv på motivation kan fenomenet ses som drivkrafter och 

förväntningar. Att få högre lön eller utvecklas i arbetet kan ses som drivkrafter för en arbetare 

till att arbeta hårt. Dock uppmärksammas det att inte alla svarar lika starkt på samma 

drivkrafter. Utifrån expectancy × value theory (förväntansteorin på svenska, se del 2.7 för 

djupare redogörelse av teorin) förklaras detta med att drivkrafter värderas olika av individer 

samt individers olika förväntningar av att beteenden kommer leda till uppfyllelse av mål (Holt 

et al. 2012 s. 403). Mer konkretiserat kan detta förklaras med följande exempel; Ann tror att 

hårt arbete (förväntning) kommer leda till karriärutveckling (drivkraft) vilket värderas högt av 

Ann. Bert tror också att hårt arbete kommer leda till karriärutveckling men detta är inte viktigt 

för honom då han är mer intresserad av sitt nuvarande arbete (ibid.). 

2.2 Locus of control 

Enligt Rotter (1954 i Holt et al. 2012 s. 490) så är det förväntan av vilken konsekvens ett 

beteende kommer ge upphov till kombinerat med det värde i positiv och negativ bemärkning 

konsekvensen har som styr ett specifikt beteende i en specifik situation. Det som främst är 

intressant i Rotters arbete är det han kallade Locus of control, vilket på svenska kan översättas 

till var kontrollen är lokaliserad eller kontroll-lokus. Kontrollen kan antingen vara lokaliserad 

inom individen, så kallad inre kontroll-lokus, vilket innebär att individen tror sig ha kontroll 

över sitt liv. Motsatsen är att kontrollen är lokaliserad bortom individens kontroll, så kallad 
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yttre kontroll-lokus. Detta innebär att individen tror sig inte ha någon egentlig kontroll över 

utfallet av sitt liv. Skillnaden i praktiken blir att de som har en dominant inre kontroll-lokus i 

större utsträckning kämpar för att lyckas i olika områden då de aktivt tror att utfallet är 

beroende av deras insatser än de som har en dominant yttre kontroll-lokus (ibid s. 590f). 

2.3 Self-Efficacy 

Enligt Bandura (1997 i Holt et al. 2012 s. 591) så är en styrande faktor i människors liv deras 

tro på sin egen förmåga att klara av en handling som krävs för att uppnå ett mål. Detta kallade 

han för Self-Efficacy (självtillit). Det finns bevis (se t.ex. Sadri & Robertson 1993 i Latham 

2007 s. 207) för att självtilliten påverkar motivation och prestationsförmåga. Den effekt 

självtillit har är att den, oavsett faktisk förmåga, gör intryck på hur svårt ett mål är att nå 

(Latham 2007 ss. 82, 207). Skillnaden mellan att ha hög eller låg självtillit blir att de 

människor som har hög självtillit har en tro på sin egen förmåga att nå uppsatta mål. De tror 

sig även ha styrkan att klara av eventuella hinder på vägen vilket påverkar prestationen. 

Självtilliten är slutligen kopplad till åtagandet av mål och dess svårighetsgrad (Holt et al. 2012 

s. 591; Latham 2007 s. 83). 

 

Självtilliten antas vara uppbyggd kring fyra avgörande faktorer som tillsammans avgör graden 

av självtillit en individ känner. Den första och viktigaste faktorn är tidigare erfarenheter i 

liknande situationer vilket formar individens tro om sin egen förmåga. Den andra faktorn är 

observerad inlärning som handlar om att observera andra i liknande situationer och vilket 

utfall deras beteenden haft. Om någon haft framgång kan individen tänka att denna också kan 

klara av det. Den tredje faktorn är verbal övertalning vilket handlar om andra individers 

påverkan som antingen förstärker tron på sin egen förmåga eller sänker den genom stöd eller 

nedtryckning. Den sista faktorn som antas påverka självtilliten är emotionellt tillstånd. Detta 

är individens förmåga till att kontrollera den eventuella ångest eller dylikt som uppstår kring 

något. De som har svårt att kontrollera sin emotionella reaktion antas få en sänkt självtillit och 

därmed sänkt förmåga till att prestera (Holt et al. 2012 s. 592f). Det är viktigt att poängtera att 

självtilliten inte är något som är genomgående för individen i alla situationer. En individ kan 

ha väldigt hög självtillit inom ett område men lägre inom ett annat (ibid. s. 592).  

2.4 Sammanfattning och slutledning av individuella skillnader 

Utifrån det vi inledningsvis presenterat går det att dra vissa, om än inte absoluta, slutledningar 

om människor. För det första får det antas att individer värdesätter karriär olika och därför 

strävar efter att göra karriär olika mycket. Vidare får det antas att individer i olika grad tror att 

deras beteende är avgörande för utfallet av deras liv. Med andra ord så kämpar individer olika 

mycket för olika delar av livet. Det finns även skillnader i människors tro på sig själva och sin 

förmåga till att nå uppsatta mål. Graden av självtillit får antas ha en påverkan vid vilka 

utmaningar man tar sig an. Med andra ord så kanske chansen finns att hög självtillit resulterar 

i att målen som sätts upp är mer krävande att nå än om man har en lägre grad av självtillit.  
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Del 2 Teorier om mänskliga behov 

 

       

I följande avsnitt vill vi redogöra för teorier om motivation och behov. Anledningen till detta 

är att mänskliga beteenden i stor grad styrs av behov och tillfredställelse av dessa. I slutändan 

påverkas människor i stor grad av hur de tillfredställer sina behov. Avsnittet inleds med 

behovsteorin av David McClelland som utgår från ett behovsperspektiv. Därefter presenteras 

Self-Determination Theory av Deci och Ryan som behandlar yttre och inre motivation samt 

autonoma och kontrollerande former av motivation i arbetslivet. Efter detta tar vi upp 

förväntansteorin och förstärkningsteorin. Dessa två teorier behandlar motivation ur ett 

drivkrafts- respektive belöningsperspektiv. Avsnittet avslutas med de två vida teorierna 

Career Motivation Theory av London och Social Cognitive Career Theory av Lent et al som 

behandlar motivation samt karriär ur ett multidimensionellt perspektiv. 

 

2.5 McClellands behovsteori 

I vanliga hierarkiska behovsmodeller är behoven uppbyggda i en hierarkisk struktur där 

behoven fungerar motiverande i en följd (Aronsson et al. 2012 s. 200). David McClellands 

teori är en så kallade icke-hierarkisk modell vilket innebär att behoven inte är hierarkiskt 

ordande utan existerar parallellt. I likhet med hierarkiska modeller styrs beteenden av 

otillfredsställda behov (ibid. s. 200f). Behovsteorin är intressant att ta upp i vår studie då den 

behandlar motivation ur ett arbetslivsperspektiv. Vi finner teorin relevant och intressant då 

den behandlar behov ur ett dominansperspektiv. Det vill säga den visar på vilka skillnader 

som kan uppstå när individer drivs av olika behov. 

 

David McClellands behovsteori går ut på så att människan generellt sett handlar och agerar 

utifrån tre huvudsakliga behov, makt, samhörighet och prestation (Jacobsen & Thorsvik 2008 

s. 262f). Enligt Jacobsen och Thorsvik (ibid.) är människor som agerar utifrån behovet av 

makt väldigt benägna att vilja influera och dominera över andra människor. De känner stor 

attraktionskraft till situationer som kan ge dem en högre ställning och ett gott anseende. Dessa 

personer visar dessutom upp en vilja att sträva efter ledande ställningar i samhället, en stor 

kontrast till de individerna som mer handlar utifrån samhörighetsbehovet. Enligt Jacobsen och 

Thorsvik (ibid.) menar McClelland med detta behov att människan generellt sett har en 

naturlig strävan efter stor gemenskap och att vara social med andra människor. Människor 

som på ett eller annat sätt visar upp ett starkt intresse av kamratskap och viljan att tillhöra 

något större sammanhang har oftast ett större behov av att vilja bli uppskattade. Deras 

handlande gentemot omgivningen präglas till stor del av en typ av konflikträdsla då ett bra 

förhållande med andra människor är viktigt.  

Människans behov av att prestera menar Jacobsen och Thorsvik (ibid.) är ett starkt behov som 

präglas av att åstadkomma något bättre, vilket i sin förlängning innebär att göra något 

avvikande gentemot det gamla beprövade. Ett faktum som innebär en stor kreativ förmåga 

och att tänka utanför ramarna. Vad som enligt forskningen är karakteristiskt för dessa 
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personer är att de i deras personlighet är naturligt att söka sig till utmaningar och situationer 

där man är tvingad till stort eget ansvar för att i sin tur kunna reda ut de svårigheterna man 

ställs inför. Krav som för individen är ansträngande men som är fullt möjliga att uppnå är 

vanligt att ställa på sig själv. Resultat är något som prioriteras högt samtidigt som en stark 

rädsla att misslyckas ofta är dominerande hos dessa personer. När man som person satt upp 

sitt mål är det väldig lätt att personen ifråga helt och hållet går in i uppgiften och starkt 

koncentrerar sig på arbetet tills målet för ändamålet är uppfyllt. När det gäller risker är det 

enbart beräknade(kalkylerade) risker som är intressanta att ta. Deras egna kriterier för den 

aktuella handlingen är oftast mer intressanta än de kriterier som omgivningen har och hur de 

bedöms av andra.     

En intressant vinkling och för att sätta McClellands behovsteori i nytt ljus samtidigt som vi på 

ett mer djupgående sätt försöker analysera teorin utifrån den enskilda individens perspektiv 

talar Holt et al. (2012 s. 420f) framförallt om två typer av personlighetstyper; den 

högpresterande där individens tankeverksamhet främst är inriktad på den personliga 

förmågan, och den lågpresterande där individens egen tankeverksamhet till största del är 

inriktad på olika typer av risker och misslyckanden. Enligt studier (i Holt et al. 2012 s. 420f) 

samverkar dessa tankegångar med den miljön som individen i fråga vid det aktuella tillfället 

vistas i, detta kan då ge upphov till diverse emotionella tillstånd hos personen, ett faktum som 

för individen blir betydelsefullt i de avseenden där personen ska prestera i syfte att uppnå 

framgång.  

 

En tydlig skiljelinje som enligt Holt et al. (ibid s. 420f) också existerar är enligt 

undersökningar att den högpresterande personen i större utsträckning tar större risker, 

samtidigt som denne har större benägenhet att utmana sig själv och andra tillskillnad från den 

lågpresterande individen som i större utsträckning söker uppgifter och situationer där 

personen nästan aldrig kan misslyckas i.  

 

För att sammanfattningsvis försöka få en tydligare och klarare bild av McClellands teori 

tycker vi att man kan konstatera att Holt et al. (ibid.) i sin spegling av McClellands teori 

gentemot Jacobsens och Thorsviks tolkning gjort den smalare och mer anpassningsbar till 

begreppet; framgång, då vi tycker att den högpresterande individen till största del är en 

kombination av behoven; makt och prestation, samtidigt som vi tycker att den lågpresterandes 

egenskaper mycket väl kan kopplas ihop med innehållet i behovet; samhörighet.  

2.6 Self-determination Theory  

McClellands behovsteori behandlar karriär och arbete ur ett behovsperspektiv. Vi väljer nu att 

presentera Self-determination Theory (SDT) som behandlar arbete ur ett motivations- och 

behovsperspektiv. Vi finner teorin väldigt viktigt att ta upp då den behandlar flera sidor av 

motivation och vilken effekt dessa har på bland annat individens prestationer.  

 

Det är Deci & Ryan (Deci & Ryan 1990 & Deci & Ryan 2000 i Latham 2007 s. 142) som 

varit bidragande till teorin genom sitt arbete om inre och yttre motivation samt dess effekter. I 
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SDT påstås det att friheten till att ta egna beslut leder till ett större intresse då en högre känsla 

av autonomi upplevs. Effekten blir, enligt SDT, att individen lägger ned mer kraft, spenderar 

mer tid och känner ett större ansvar att fullgöra uppgifter med ett bra resultat (Latham 2007 s. 

143f). 

 

Tidigare i introduktionen nämnde vi att inre motivation kommer från individen, något utförs 

för att det anses till exempel roligt eller intressant. Yttre motivation är däremot grundad på 

yttre omständigheter i form av exempelvis lön eller annan materiell belöning (Holt et al. 2012 

s. 40; Kover & Worell 2010 s. 473; Moran et al. 2012 s. 355). Det går även att förklara den 

yttre motivationen som att ett beteende utförs för att uppnå något, så kallat instrumentellt skäl 

till beteenden (Aronsson et al. 2012 s. 202). 

 

Inom SDT kategoriseras motivation som antingen kontrollerande (t.ex. extern kontroll) eller 

autonom (t.ex. intresse) (Deci & Ryan 2012 s. 89).  I arbeten där faktorer finns som främjar 

autonom motivation blir effekten att anställda upplever större välmående och en ökad 

effektivitet än där kontrollerad motivation är dominerande (Moran et al. 2012 s. 355). Detta 

grundas enligt SDT på att individer vill känna autonomi (självständighet) och kompetens 

(Kover & Worell 2010 s. 473f) som är två grundläggande behov hos individer (Aronsson et 

al. 2012 s. 202).  

 

Deci (1975 i Latham 2007 s. 102) hävdade att om någon form av yttre faktor i form av 

belöning erbjuds sjunker den inre motivationen. Detta antas bero på att yttre faktorer föringar 

individens känsla av autonomi (ibid.). Däremot har det visats att den inre motivationen inte 

sjunker om en belöning ges i efterhand utan vetskap om att yttre belöning kunde uppnås av 

individen. I själva verket upplevs en känsla av kompetens vilket kan höja den inre 

motivationen. (Kover & Worell 2010 s. 473f).  

 

Decis slutsatser har fått utstå mycket kritik under åren. Bland annat har Bandura (i Latham 

2007 s. 102) kritiserat Deci på flera punkter. För det första ansåg han att yttre påverkan alltid 

sker. Beteenden är ett resultat av den ständiga interaktion som sker mellan personliga och 

strukturella influenser (ibid. s. 102f). Bandura (ibid. s. 103) kritiserade även logiken bakom 

Decis uttalanden. Beroende på hur den yttre belöningen presenteras påverkar den även 

individen på olika sätt. Om belöning presenteras som ett krav blir effekten väldigt annorlunda 

än om belöning presenteras som uppskattning för ett bra jobb (ibid.).  

2.7 Förväntansteorin  

Det vi presenterat av SDT behandlar främst de två kategorierna autonoma och kontrollerande 

former av motivation och vilka effekt de har på individen. SDT är dock bristfällig i det att den 

inte tar upp vad som egentligen krävs för att individen ska utföra en handling. Därför väljer vi 

att presentera förväntansteorin. Aronsson et al. (2012 s. 204) förklarar skillnaden jämfört med 

behovsteorier är att förväntningsmodeller har en mer indirekt koppling mellan beteenden och 

motiv. Vidare skriver Aronsson et al. (ibid. s. 204f) att modeller av förväntningstypen är mer 

kognitivt inriktade och fokuserar på hur individen behandlar information snarare än behov 
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som grund för beteenden. Grunden inom förväntningsmodellerna är att individen ska förvänta 

sig att ett beteende kommer leda till resultat vilken ska leda till en belöning som värdesätts av 

individen.  

 

När det gäller förväntansteorins grundläggande delar så är det enligt Jacobsen och Thorsvik 

(2008 s. 264) inte tillräckligt att känna ett behov av något för att motivationen ska väckas till 

liv, då individen dessutom måste förvänta/ känna att det är möjligt att uppnå sitt högt ställda 

mål. På så vis skapas en koppling mellan kärnan i förväntningen ihop med det slutliga 

resultatet av individens handling, ett resultat som man som individ verkligen måste uppskatta 

och vilja nå.  

 

Vad som också betonas av Jacobsen och Thorsvik (ibid.) är att man som individ måste 

garanteras en säkerhet, att den mödosamma prestationen som individen står inför är i paritet 

till vad man som utförare får tillbaka. Individen måste dessutom ha tron att den mödosamma 

prestationen man kommer utföra ger det förväntade resultat som krävs för att belöningen i 

fråga ska komma individen till del. Vroom (1964 ss. 14-28). Vad som samtidigt är ett 

intressant faktum vad gäller förväntansteorin är den komplexitet som innefattas i teorin då en 

mängd delar samverkar samtidigt, detta till skillnad från till exempel McClellands behovsteori 

som på ett mer endimensionellt sätt verkar då de tre behoven inte relateras på samma sätt. 

 

För att på ett enklare sätt kunna förstå nedanstående figur 1 som beskrivs som det centrala i 

förväntningsteorin så menar Jacobsen och Thorsvik (2008 s. 265f) att ”belöningen” är något 

som hos individen måste vara högst på önskelistan. När det kommer till termen ”Valens” 

används denna term för att illustrera kraften i individens längtan av att belöningen ska vara av 

personligt värde. I det andra steget menar Jacobsen och Thorsvik (ibid.) att individen är 

tvungen att ha föreställningen, att det finns en förbindelse mellan insatsen och resultatet, och 

att det är belöningen som hägrar bakom hörnet.  

 

Något som dock enligt Jacobsen och Thorsvik (ibid.) ofta anses innefatta problem är just detta 

förhållande, ett förhållande som ofta påverkas negativt av variabler som; förmåga, resurser 

och individens egen rollförståelse. I vissa fall är det helt enkelt så att man som individ inte har 

förmågan eller de nödvändiga resurserna som krävs för att nå resultatet som i sin tur är 

nyckeln till den högt ställda belöningen. När det kommer till det samband som modellens 

upphovsmakare kallar för instrumentalitet så innebär det att man som individ måste ha 

föreställnigen om att det uppnådda resultatet i sin förlängning möjliggör att den tilltänkta 

belöningen kommer den tilltänkte personen till del, ett tydligt och bra exempel som Jacobsen 

och Thorsvik (ibid.) i detta fall pekar på är prestationsbaserad lön, det vill säga att om 

resultatet höjs blir det också ett lyft för individen i form av en höjd belöning. Figuren kan 

avläsas i fyra steg, för exempel se nedan.  
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2.8 Förstärkningsteorin 

En annan teori som ur ett lednings- och arbetslivsperspektiv både är relevant och intressant är 

förstärkningsteorin, en teori som till stor del sätter fingret på den ofta upplevda problematiken 

mellan monetära medel och belöningssystem. Till skillnad från många av våra andra teorier vi 

i detta arbete valt att ha med, som till exempel förväntansteorin vi ovan beskrivit, är 

skillnaden mellan dessa teorier den kognitiva aspekten då förstärkningsteorin enbart ser till 

yttre faktorer och samtidigt inte tar hänsyn till människans inre kognitiva aspekt.  

 

Enligt Abrahamsson och Jensen (2005 s. 155ff) är teorin byggd på en väldigt simpel grund 

vilken utgörs av belöning och bestraffning. När det gäller begreppet ”belöning” måste 

handlandet ifråga belönas för att det ska repeteras, och åt andra sidan om denna belöning 

uteblir minskar därmed också chansen för repetition. Detsamma gäller den bestraffning som 

teorin innefattar, bestraffas individen för ett visst beteende är sannolikheten stor att beteendet 

avstannar, upphör å andra sidan bestraffningen är chansen stor att handlingen återinträder som 

en del i beteendet, en radikal skillnad mot de mer kognitiva synsätten (förväntansteorin) som 

med stor sannolikhet skulle förklara individens handlande som en pågående inre process. Vad 

som man med andra ord kan säga är det centrala i förstärkningsteorin förutom det redan 

nämnda är att man som individ måste göra kopplingen mellan handling och förstärkning, detta 

för att det i någon mån ska bli så effektivt som det är tänkt, ett glapp mellan handling och 
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förstärkning kan då bli ödestiget och riskera att då helt ta udden ur det tilltänkta syftet. För att 

beskriva teorin i ytterligare ordalag beskriver Abrahamsson och Jensen (ibid.) teorin som hård 

och ganska känslokall. För att koppla teorin till arbete och karriär menar Abrahamsson och 

Jensen (ibid.) att pengar ofta är en typ av upprätthållande medel för denna teori då 

förstärkningen ifråga nästan uteslutande innehåller en motiverande summa pengar. Metoder 

som i en del fall enligt Abrahamsson och Jensen (ibid.) inte är tillräckligt motiverande för 

vissa individer vars värdering av belöning inte är lika stor som förstärkningsteorin vill påvisa, 

ett faktum som gör att teorin vid tillämpning ofta får problem. Något som också Abrahamsson 

och Jensen (ibid.) anser leder till problem är det belönings/bonus system som ofta blir en 

naturlig biprodukt av förstärkningsteorin.  

 

För att ytterligare försöka lyfta fram och konkretisera förstärkningsteorin ur ett 

motivationsperspektiv ställer Larry E. Pate (1978) i artikeln ”Cognitive versus reinforcement 

views of intrinsic motivation” två ganska rivaliserande sidor mot varandra när det gäller 

begreppet motivation. För att belysa den grundproblematik som Pate (1978 s. 505f) vill lyfta 

upp till ytan innebär det i korthet att förstärkningsteorins företrädare tillskillnad från de 

kognitiva teoretikerna anser att de kognitiva processerna som hos vissa tycks existera är 

onödiga och rent av omöjliga att analysera när det gäller beteende och motivation. 

Grundproblematiken mellan dessa två synsätt grundar sig alltså enligt Pate (ibid. s. 506f) i en 

distinktion mellan yttre påverkan och de inre kognitiva variabler hos människan som sägs 

existera av vissa forskare.  I artikeln förs också en diskussion kring belöningens påverkan på 

motivationen, en diskussion som enligt Pate (ibid. s. 508) lett till en relativt bred uppfattning 

att monetära medel inte påverkar den inre motivationen i positiv riktning.          

2.9 Career Motivation 

Från ett förstärkningsperspektiv går vi nu över på att studera vårt problemområde i ett bredare 

perspektiv och presenterar den breda Career Motivation teorin av London (1983). Career 

Motivation är intressant då den behandlar karriär ur ett multidimensionellt perspektiv och 

visar på att fler faktorer än motivation kan krävas för att göra karriär. 

 

I artikeln Toward a Theory of Career Motivation beskriver Manuel London (ibid.) 

karriärmotivation som en multidimensionell struktur. Enligt London (ibid s. 620) är 

karriärmotivation bestående av flera komponenter och inte ett endimensionellt begrepp. 

London anser att motivationen till karriär bör granskas i det samspel som sker mellan 

individuella karaktärsdrag, beslut och beteenden samt med strukturella aspekter i form av 

bland annat organisationens program för karriärutveckling (ibid s. 620f). London (ibid.) 

beskriver individuella karaktärsdrag som uppbyggt av tre domäner: karriäridentitet, 

karriärinsikt och karriärresiliens (motståndskraft). Detta är enligt London kluster av intressen, 

behov och personliga variabler relevanta för en individs karriär.  
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Karriäridentitet är hur central karriären är för identiteten. Att sträva till att avancera uppåt 

omfattar behovet efter avancemang, erkännande, övertag och pengar. London nämner att 

individer som har hög karriäridentitet tenderar till att värdesätta karriären mer än andra delar 

av livet. Karriärinsikt är till vilken del individen har realistiska uppfattningar om sig själv, det 

vill säga sina förmågor och begränsningar samt dennas uppfattning kring organisationen där 

båda är relaterade till karriärmål. Positiva aspekter av domänen är klarhet av mål och vägen 

dit. Karriärresiliens är förmågan till att kunna hantera störningar i karriären (ibid. s. 621). 

London (ibid.) beskriver även subdomäner under de tre domänerna.  

 

 
 

Beroende på vilken subdomän som tenderar att dominera hos individen så påverkas deras 

resilitens (motståndskraft). De individer som har dominerade självtillit och risktagande har 

högre resiliens jämfört med de som har dominant beroende-domän. Effekten av detta blir att 

de som har hög resiliens är mer benägna till att ta fler risker, göra egna strukturer och trivas i 

situationer vars utfall bestäms av deras beteende än de som har låg resiliens och agerar på 

motsatt sätt (ibid.). 

 

Beslut och beteenden beskrivs av London (ibid. s. 624) som genereringen av alternativa 

tillvägagångssätt och informationssökning. London (ibid.) tar även upp att ta beslut och 

genomföra beslut samt att skapa mål och ta beslut om karriären som delar i domänen. Det 

London (ibid s. 624f) lägger fram är att beteenden och beslut kan påverkas av vilken domän 

som är dominant hos individen. Han tar bland annat upp att uppoffringar inom andra områden 

av livet kan ske av de med stark karriäridentitet och att låg resiliens kan resultera i 

arbetsfrånvaro och minskad effektivitet.                            

2.10 Social cognitive career theory 

Social cognitive career theory (SCCT) är konstruerad av Lent, Brown & Hackett (1994) och 

bygger på arbetet av Bandura. SCCT är i likhet med Londons Career Motivation en teori som 

behandlar karriär ur flera aspekter. Lent et al. (1994 s. 79) presenterar teorin som en 

vidareutveckling av Banduras Social Cognitive Theory från 1986 i artikeln Toward a Unifyin 

Social Cognitive Theory of Career and Academic Interest, Choice, and Performance. De 

säger att de finner självtillit, förväntat utfall och mål som väldigt relevanta när det kommer till 
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karriär. Lent et al. (1994 ss. 79, 83) tar även upp hur dessa samverkar med tre andra aspekter; 

kontextuella variabler, personliga variabler och tidigare erfarenheter.  

 

Lent et al. (ibid s. 83) använder sig av Banduras definitioner när det rör självtillit, förväntat 

utfall och mål. Självtilliten beskrivs som tron på sig själv att kunna utföra de handlingar som 

behövs. Självtilliten antas vägleda individen vid val av vilken väg denna ska ta. Inom det 

sociokognitiva perspektivet ses självtillit som något dynamiskt som integrerar och påverkas 

av andra individer, kontextuella faktorer och beteenden. Det kan inte antas att självtilliten i sig 

är en avgörande faktor för att individen ska prestera med full potential utan det är självtilliten 

i kombination med faktiskt kompetens som tillåter individen prestera maximalt.  

 

Lent et al. (ibid s. 84) skriver att Bandura såg människors handlingar som grundande på 

bedömningar av vad de kan göra i kombination med deras föreställningar av vilka utfall 

handlingar kommer få. Trots denna samverkan påpekade Bandura (1986 i Lent et al 1994 s. 

84) att förväntat utfall och självtillit är två skilda krafter. Självtilliten antas vara den mest 

inflytelserika av de två. Till exempel antas hög självtillit upprätthålla ansträngning trots 

osäkerhet om utfall medan låg självtillit kan begränsa en individ till att utföra en handling 

trots att denna förväntar sig utfall som värderas högt. Vidare skildras det att den kraft som 

påverkar mest kan ses utifrån situationens natur. Lent et al. (1994 s. 84) menar att förväntat 

utfall kan ha större betydelse för karriär än självtillit på den grunden att länken mellan arbetets 

kvalitet och dess utfall är ofullständig när det gäller jobb som ofta finns i nyckfulla miljöer. 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till den samverkan som sker mellan de tre stora faktorerna och 

variablerna. En individs mål kan till exempel i stor grad påverkas om denna har eller inte har 

kontextuellt stöd i form av exempelvis resurser som blir antingen en gynnande eller 

missgynnande variabel. Vidare påverkar de personliga förutsättningarna individen. Känsliga 

individer kan uppleva fler barriärer och mindre stöd vilket kan påverka deras karriärmål 

(Rogers & Creed 201 s. 163f).  

2.11 Sammanfattning och slutledning av teorier om mänskliga behov 

Behovsteorin är en teori som i stor utsträckning kan appliceras på arbetslivet och 

prestationssituationer genom den skillnad som görs mellan hög- och lågpresterande individer. 

Den humanistiska teorin SDT av Deci & Ryan och arbetet kring den är i likhet med 

behovsteorin intressant på så sätt att den visar på vilka skillnader det kan finnas mellan 

människor. I SDT kommer motivation in i olika skepnader och visar på vilken effekt de olika 

formerna kan ha på individen. Att i arbetssammanhang utföra handlingar leder i slutändan till 

olika resultat i och med den påverkan grunden till beteendet har på bland annat effektivitet.  

       

Ur ett annat perspektiv på karriär skriver London att motivationen till att göra karriär inte ska 

ses som enbart motivation utan mer som ett samspel mellan flera variabler. Det är en 

intressant syn för enligt detta så behöver flera faktorer inom individen stämma och samspela 

för att uppnå avancemang inom arbetslivet. Relaterad till Career Motivation teorin har vi 

SCCT som beskriver handlingar och mål som grundade utifrån självtillit och förväntade utfall.  
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Det är i likhet med London det samspel som sker mellan flera faktorer som påverkar bland 

annat mål och beteenden. Något som också har stor betydelse för motivation och karriär är 

begreppet förväntan. Utifrån ett individperspektiv är det enligt förväntansteorin av Victor 

Vroom nödvändigt att tillsammans med ett behov även känna att man som individ faktiskt har 

möjlighet att uppnå sitt mål och en förhoppning om den högt ställda belöningen ska komma 

individen till del. Tillskillnad från en rad andra teorier inom området är alltså kärnan en 

sammankoppling mellan behovet av något och belöningen, med stor hjälp av begreppet 

valens, vilket innebär en värdering av belöningen.    

                                                                                                     

En annan ganska annorlunda teori i dessa sammanhang är förstärkningsteorin, en teori som i 

största möjliga mån lägger tyngden på vad man kallar yttre stimuli. Teorin bygger med andra 

ord uteslutande på yttre påverkan, då i form av att man sanktionerar ett visst beteende, vare 

sig det är i skepnad av bestraffning eller belöning, då ofta i form av monetära medel. Ett 

intressant faktum är dessutom att teorin i den akademiska världen tenderar att vara en utav de 

stora vattendelarna forskarvärlden då den kognitiva sidan ofta distanserar sig från dessa typer 

av teoribildningar.             

2.12 Kritisk syn på teorierna 

Blandad kritik har framförts genom åren mot många av våra valda teorier. Bland annat har de 

teoretiska modellerna kritiserats för att behandla komplexa fenomen i förenklad form. 

Teoretiska modeller kan vara för enkla för att egentligen kunna förutsäga specifika beteenden 

(Aronsson et al. 2012 s. 209). Samtidigt kan vissa modeller, så som behovsteorier, vara för 

komplexa för att behandla enkla beteenden (ibid.).  

 

En aspekt är vad teorierna och modellerna egentligen vill ge svar på. Aronsson et al. (ibid. s. 

210) tar upp att det inte är självklart att teorierna försöker förutse ett beteende, resultatet av 

beteendet eller drivkrafterna bakom beteendet. Aronsson et al. (ibid.) fortsätter med att säga 

att motivationsmodeller i stor grad förklarar enbart individuella beteenden utan att ta större 

hänsyn till andra faktorer. Enligt Aronsson et al (ibid.) kan förklarningsmöjligheten hos 

modeller och teorier vilka försöker ha en slags generell tillämplighet begränsas om inte 

kulturella betingelser, situationsbetingelser och variationer i individers motiv tas i hänsyn. 

Del 3 Faktorer som påverkar individens karriär 

 

Att se karriär som enbart beroende av individens motivation vore att förenkla en väldigt 

komplex företeelse till något endimensionellt. I följande avsnitt vill vi redogöra för vilka yttre 

faktorer som kan spela roll i individens faktiska möjlighet till att göra karriär. Vi har redan 

redogjort för Career motivation av London (1983) och SCCT av Lent, Brown & Hackett 

(1994) som är teorier vilka behandlar karriär i ett samspel. Som det kommer att framgå finns 

det flera aspekter av dessa yttre faktorer, vissa är gynnande medan andra missgynnande, några 

är fasta medan andra är möjliga att påverka. Avsnittet inleds med sociala möjligheter där vi 
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behandlar individers olika förutsättningar i livet. Därefter diskuteras framtidsplaneringen 

utifrån Planned Happenstance teorin av Mitchell et al. (1996). Avsnittet avslutas med 

organisationers påverkan på möjligheter till att göra karriär.  

 

2.13 Sociala möjligheter 

Ungdomar som står i valet av yrke bör lämpligen vara en utgångspunkt vad gäller möjligheter. 

För att inte blanda ihop begreppen yrke och arbete så vill vi förtydliga vad vi menar med yrke. 

Yrke är en långsiktig del och planering av livet medan arbete är något som kan styras av 

tillfälliga behov i form av pengar (Aronsson et al. 2012 s. 69). När individer står inför steget 

till yrke och tillhörande utbildning antas valet ske utifrån intresse och vad de är duktiga på.  

 

Val som sker under de unga åren brukar vara könstypiska och ofta stämmer inte 

framtidsplanerna överens med hur livet blir (ibid.). Det finns fler påverkande faktorer än 

enbart intresse som inverkar på en individs val inför framtiden. Utöver individuella faktorer 

påverkas individer av yttre faktorer i form av bland annat föräldrars socioekonomiska status 

och socialt stöd (ibid.). I Catarina Lundqvists avhandling (2010 s. 42), Möjligheternas 

horisont, skriver hon att individer har ojämlika chanser i livet och att detta kan kopplas 

samman med klass, etnicitet och kön. När det gäller ungdomars val av framtida sysselsättning 

är det enligt Lundqvist (ibid. s. 43) tolkning av tidigare forskning kontextbaserat, valet 

grundas på erfarenheter från familj, egna erfarenheter och lokala sammanhang. Lundqvist tar 

upp Bourdieus habitusbegrepp (1993 i Lundqvist 2010 s. 45) för att kunna förstå de 

erfarenheter en individ har och dennas tolkningar av sin sociala omgivning. Habitus är 

individens möjligheter skapade utifrån dennas position i samhället samt livsvillkor och 

erfarenheter. Habitus ska inte ses som något statiskt i sin natur utan dynamiskt som anpassar 

sig till kontexten och modifieras genom händelser (Mayrhofer et al. 2004 s. 874). Lundqvist 

(2010 s. 45) kopplar begreppet till karriär genom att tolka det i relation till val av utbildning 

och yrke. Valet påverkas av de individuella uppfattningar en individ har av vad som skulle 

vara tänkbart att välja och åstadkomma respektive otänkbart. Vidare skriver Lundqvist (ibid. 

s. 45f) att det är individens subjektiva uppfattningar av vad som faktiskt är valbart, tillgängligt 

samt existerande och inte det faktiskt tillgängliga på områdena utbildning och arbetsmarknad 

som påverkar.  

 2.14 En osäker framtid 

En intressant syn på karriär framförs i artikeln Planned Happenstance: Constructing 

Unexpected Career Opportunities (1999) av Mitchell, Levin, och Krumboltz där de lägger 

fram sin Planned Happenstance teori. Mitchell et al. (1996 s. 116) anser att i många karriärer 

har sammanträffanden och tillfälligheter varit betydelsefulla faktorer. Vad författarna menar 

är att slumpen till stor del avgör då det inte går att förutse vad som hända skall och därmed är 

planeringen av framtiden inte att förlita sig på. Detta grundas på att individer föds med olika 

anlag och karaktärsdrag i olika sociala miljöer där de under uppväxten utsätts för olika saker 

som leder till inlärning av positiv och negativ natur (ibid.) 
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Själva namnet på teorin är en skenbar orimlighet i sig men vad författarna menar med 

”planerade tillfälligheter” är att individen ska förvänta sig oplanerade händelser och 

möjligheter. Med detta menas dock inte att individen passivt ska vänta utan personen ska även 

lära sig att leta efter och skapa dessa möjligheter och använda de till sin fördel (ibid. s. 117).    

 

Mitchell et al. (ibid. s. 117f) betonar betydelsen av att vara positivt öppen till nya och 

oväntade möjligheter och inte låsa in sig på bestämda tillvägagångssätt och mål. Med ett 

öppet sinne kommer individen vara nyfiken på möjligheter och lättare se dessa vilka kan leda 

till oväntade saker i en värld där framtidsplaner ofta inte är att räkna med.  

 

Teorin bygger sammanfattningsvis främst på två tankar; utforskning och färdigheter. 

Utforskning leder till möjligheter och färdigheter låter individen ta vara på möjligheterna. 

Främst syftas det på fem färdigheter: 

 

1. Nyfikenhet: utforska nya möjligheter till lärande 

2. Envishet: utöva ansträngning trots motgångar 

3. Flexibilitet: förmåga att förändra attityder efter omständigheter 

4. Optimism: att se nya möjligheter som möjligt och uppnåeliga 

5. Risktagande: att våga ta språnget trots osäkerhet om utgången (ibid. s. 118) 

2.15 Strukturella möjligheter 

I litteratur beskrivs två karriärvägar en individ kan följa, den professionella och den 

entreprenörsinriktade. Den professionella beskrivs som en karriärväg där individen anstränger 

sig för att göra karriär. Ansträngningen kan vara till exempel att individen 

kompetensutvecklas och karriärstegen sker genom byten av arbete utan planerad karriärväg 

(Aronsson et al. 2012 s. 87). Den entreprenörsinriktade är istället att följa den karriärväg som 

erbjuds av organisationen och utgår i stor grad från individen förmåga till att se möjligheter 

(ibid.).   

 

Tidigare i teoridelen tog vi upp Londons Career Motivation teori som säger att 

karriärmotivation är något komplext och bestående av många variabler som samspelar. En av 

de variabler London tar upp är strukturella aspekter. Den strukturella påverkan anser London 

(1983 s. 621f) vara viktig för en individs karriärmotivation. Utöver organisationens program 

för karriärutveckling så tar han även upp ledarskap och arbetsutformningen som påverkande 

faktorer. I en studie av Granrose och Portwood (1987) undersökte forskarna vilken effekt 

organisationers karriärprogram hade på individers personliga karriärplaner. I studien kom 

forskarna fram till att de individer som upplever en matchning mellan sin karriärplan och 

organisationens program upplevde större möjlighet till karriär (ibid. s. 713). I sin diskussion 

tar Granrose och Portwood (ibid. s. 714) upp att en förklaring till vissa matchningar är att 

individer kan ha oklara karriärplaner vilket leder till att de anpassar sig till organisationernas 

program och på så sätt upplever en matchning. Vidare skriver de i sin diskussion att de som 

inte finner en matchning riskerar att skifta fokus till alternativ utanför organisationen.  
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Converse, Pathak, Haddock, Gotlib, Merbedone (2011 s. 148) skriver att arbetslivet är en 

föränderlig och komplex värld. Ansvaret har skiftats över på individen att kunna navigera sig i 

denna värld och få en framgångsrik karriär då organisationer i mindre utsträckning erbjuder 

karriärvägar som anställda kan följa. Det har visat sig att arbetsgivare som inte kan tillgodose 

karriärorienterade människors behov av säkerhet får anställda vars engagemang till arbetet 

påverkas negativt (se Aryee & Chen 2004 i Crawshaw et al. 2012 s. 5). När möjligheter till 

karriär istället upplevs har effekterna visat sig vara bland annat tillfredställelse med arbetet (se 

Chen et al. 2003 i Crawshaw et al. 2012 s. 6). 

2.16 Ledarskapets egenhet – Den karismatiska ledaren 

Vad som vi hittills i detta arbete inte behandlat och som skiljer sig ganska kraftigt från övriga 

teoribildningar vi i detta avsnitt tar upp är det som utmärker och skiljer ut ledaren från övriga i 

organisationen, ett spännande och intressant område som vi tror kan ha stor indirekt effekt på 

ledarens egen motivation. Vad gäller ledarskapets många egenheter menar Abrahamsson och 

Jensen (2005 ss. 80, 82) att det på detta område inte finns några breda entydiga svar på vilka 

personliga egenskaper som är typiskt för ledarskapet, trots detta verkar begreppet karisma 

vara något av det ända som de flesta forskare är överens om. För att beskriva och gå på djupet 

när det gäller karisma och denna typ av ledare menar Fineman (2003 s. 78f) att den 

karismatiska ledaren känner med sina anhängare genom en stor och samtidigt synlig empatisk 

förmåga, både i med- och motgångar. Enligt Fineman (ibid. s. 81) finns det två huvudtyper av 

denna typ av ledare vilka han nämner som socialized charismatic leadership och personalized 

charismatic leadership. Två begrepp ursprungligen är uppkomma ur den karismatiska 

ledartypen men som på en rad områden skiljer sig åt och som för sina anhängare får vitt skilda 

konsekvenser. Enligt Fineman (ibid. ss. 81, 86) innebär den förstnämnda typen att man som 

ledare uppmuntrar och gör det möjligt för sina anhängare/anställda att ta eget ansvar och växa 

med uppgiften. Brown och Trevino (2006 ss. 955, 957) anser att denna typ av ledarskap är 

relaterat till en mer harmonisk organisation. Ska man då istället se till den andra delen; 

personalized charismatic leadership så skulle man kunna säga att det mellan dessa två begrepp 

existerar en typ av motsatsförhållande då den individ som innehar drag av detta sätt att leda 

innehar en mer odemokratisk och enväldigt hållning som får anhängarna på ett närmast 

manipulativt sluta upp bakom ledaren. När det kommer till karriär och delaktigheten i en 

organisation menar Fineman (2003 s. 81) att dessa typer av individer starkt tenderar att inneha 

en sned bild av framtiden, en bild som ofta präglas av stark självcentrering och en känsla av 

att personen struntar i det omgivande kollektivet.         

2.17 Sammanfattning och slutledning av faktorer som påverkar individens 

karriär 
Vad det gäller teorin Planned Happenstance skiljer den sig markant från de övriga teorier vi 

presenterat. Författarna argumenterar för att karriär till stor del avgörs av slumpen och 

tillfälligheter i en värld där framtiden ofta inte blir som planerad. Genom ett öppet sinne och 

positiv inställning till nya möjligheter kan individen upptäcka oväntade saker som kan leda 
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denna på en väg denna inte trodde. Teorin är intressant för den ger en ny syn på vad som 

krävs för att få en framgångsrik karriär. Mål är inte ett ultimatum och inte heller är motivation 

något nödvändigt när, enligt teorin, tillfälligheter kan vara väldigt avgörande. 

 

När det kommer till begreppen och teorierna om ledarskapets egenhet är även denna 

teoribildning något som skiljer sig kraftigt från övriga teorier vi valt att ha med då den på ett 

mer indirekt plan har en motiverande verkan. När det kommer till ledarskapets egenheter ur 

ett mer akademiskt perspektiv är det inte entydigt vad som egentligen är utmärkande för 

ledarskapet, trots detta existerar det en viss konsensus om att karisma i många fall är en 

gemensam nämnare, ett begrepp som i olika skepnader båda kan verka i en positiv och 

negativ skepnad. 
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3. Metod 

 
I metodavsnittet kommer vi redogöra för och beskriva de metodologiska överväganden och 

val vi gjort i arbetet.  

 

 

3.1 Val av metod 

När vi inledde vårt arbete fann vi att det finns en distinktion vad gäller genereringen, 

bearbetningen och analysen av data mellan kvalitativt och kvantitativt inriktad forskning. Den 

kvalitativa forskningen inriktar sig på ”mjuk data” genom bland annat tolkande analyser av 

intervjuer. Den kvantitativt inriktade forskningen innebär mer ”hård data” i form av mätningar 

och statistiska bearbetningar och analyser (Patel & Davidson 2011 s.13f). 

 

Inom inriktningarna finns det olika tekniker, bland annat dagböcker, dokument, intervju och 

enkät, för att samla in information att välja mellan. Det finns egentligen ingen bättre eller 

sämre teknik utan det som avgör valet är frågeställningen och vilken teknik som kan besvara 

den på bästa sätt (ibid. s. 67). Utifrån vår frågeställning, varför och hur har chefer blivit 

chefer, stod det främst mellan teknikerna enkät inom kvantitativ forskning och intervju inom 

kvalitativ forskning. Båda bygger på frågeformulär för att samla in information men skiljer 

sig åt på många sätt i övrigt (ibid. s. 73). Vi valde att följa den kvalitativt inriktade 

forskningens spår med tekniken intervju. Anledningen till detta är att vårt syfte med studie är 

att skapa förståelse för vad som motiverat individer till att bli chefer vilket den kvalitativt 

inriktade forskningen tillåter oss göra (ibid. s. 13). Att använda intervjuer i studien tillät oss få 

fram data som kunde tolkas och därför få en djupare förståelse för vad som motiverat våra 

intervjupersoner (IP) till att bli chefer.  

3.2 Val av intervjuteknik  

I likhet med tekniker att samla in information finns det olika former av intervju att välja 

bland. Skillnaden mellan intervjuformerna är att de producerar olika resultat och slutsatser då 

skillnader finns i vilken data som samlas in (Lantz 2007 s. 29).  

 

Lantz (ibid. s. 30) beskriver den öppna intervjun som producerande av subjektiva 

uppfattningar genom att IP ges möjlighet till att beskriva sin personliga bild av verkligheten. 

Det är IP som definierar och begränsar fenomenet som undersöks. Lantz (ibid. s. 31) beskriver 

motsatsen som strukturerade intervjuer. I intervjuer av mer strukturerad natur är det 

undersökta fenomenen redan definierat i förväg. Frågorna som ställs i strukturerade intervjuer 

är formulerade i förväg och ska besvara IP:s uppfattningar kring fenomenet men inte hur 

denna relaterar till eller värderar fenomenet.  
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I vårt arbete har vi har valt att använda oss av en intervjuteknik som låter oss i förväg skapa 

frågor men med stort svarsutrymme för IP (Patel & Davidson 2011 s. 76). Denna 

intervjuteknik kallas semi-struktuererad intervju (ibid. s. 81) och är en bladning mellan de två 

formerna beskrivna av ovan.  

3.3 Deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats? 

Patel & Davidson (ibid. s. 23) beskriver en forskares arbete vara att relatera teori och empiri 

till varandra och att detta kan ske på de olika förfarandena induktivt, deduktiv eller abduktivt.  

Det induktiva arbetssättet beskrivs som upptäckandets väg och kännetecknas av att 

undersökningen utförs utan teoretisk förankring och att teori skapas utifrån insamlad empiri. 

Vid deduktivt arbetssätt så följs istället bevisandets väg där man utgår från redan befintliga 

teorier som bas till undersökningen. Beroende på vilket arbetssätt som väljs till en 

undersökning kan resultaten bli skilda. Vid det deduktiva arbetssättet kan det antas att 

undersökningen i stor grad är objektivt utförd men konsekvensen kan bli att materialet som 

samlas in blir begränsat. Detta beror på att materialet i stor grad blir insamlat utifrån teorier 

(ibid.). Å andra sidan kan ett induktivt arbetssätt enligt Patel & Davidson (ibid. s. 23f) 

resultera i att undersökaren färgar resultat med egna föreställningar och idéer och att den 

producerade teorin inte blir tillräcklig bred då den baseras på specifik empiri. Det tredje, 

abduktiva, arbetssättet är egentligen en kombination av de två ovanstående där första steget 

kännetecknas av induktion då en preliminär teori formuleras utifrån empiri. Det andra steget 

karaktäriseras av deduktion då teorin testas på nya fall. De risker som finns med detta 

arbetssätt är främst att forskaren, i likhet med det induktiva arbetssättet, färgar 

forskningsprocessen (ibid. s. 24f).   

 

I vår undersökning har vi haft fokus på ett deduktivt arbetssätt. Vi har genom 

litteraturgenomgång fått en teoretisk grund som vi använt som stöd när vi konstruerat 

undersökningens intervjuguide. Det finns dock drag av samtliga arbetssätt i vår undersökning. 

Eftersom den teoretiska grunden inte styrde vårt arbete fullständigt utan enbart varit 

vägledande har vi vid insamlandet av data arbetat induktivt genom att vi undvikit att styra 

datainsamlingen. Med andra ord har vi varit öppna och mottaliga för upptäcker. Genom att i 

slutändan jämföra insamlad empiri med teori arbetade vi abduktivt.  

3.4 Tillvägagångssätt 

Det huvudsakliga syftet med denna undersökning har varit att fördjupa kunskapen kring 

individers motivation till att göra karriär. Därför har vi valt att använda den kvalitativa 

metoden med intervju som datainsamlingsteknik. De teorier och tidigare studier vi valt att 

använda har främst berört områdena motivation, karriär samt möjligheter till att göra karriär. 

Genom att använda etablerade teorier inom de berörda områdena har en intervjuguide 

konstruerats som ska assistera oss i besvarandet av vår frågeställning (se bilaga 1 för 

intervjuguide). Ett exempel på hur våra frågor har konstruerats är frågan – Har du förlitat dig 

på din egen förmåga i livet och ansett dig själv vara i kontroll över utfallet av ditt liv? – . 

Frågan är konstruerad utifrån Locus of control och Self-Efficacy avsnitten i den teoretiska 
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referensramen. Vår empiri utgörs av åtta stycken intervjuer med chefer på olika nivå i samma 

företag. Den insamlade empirin analyseras och kopplas ihop med teori. Resultatet presenteras 

igenom citat samt löpande text och slutsatser dras. 

3.5 Olika data 

När det kommer till data skiljs det mellan primär- och sekundärdata (Patel & Davidson 2011 

s. 69). Till primärdata räknas enligt Patel & Davidson (ibid.) ögonvittnesskildringar och 

förstahandsrapporteringar medan övrig data benämns som sekundärkällor. Enligt Aspers 

(2011 s. 167) benämns den data vi själva samlar in som primärdata (kallat primärmaterial av 

Aspers) medan redan insamlad data benämns som sekundärdata. I denna studie har insamlad 

empiri via intervjuer utgjort primärdata medan den teoretiska grund vi byggt upp genom 

böcker och artiklar till vår studie utgjort sekundärdata. I Patel & Davidson (2011 s. 69) 

framhålls det att man ska undvika att välja ut material som stödjer egna idéer enbart. 

Anledningen till detta är att undvika en skevhet i materialet och sålunda riskera att skapa en 

falsk bild av verkligheten. Vi har valt att se karriär som något flerdimensionellt och därför 

använt oss av teorier som berör fler aspekter än enbart motivation. Genom att bygga upp en 

teoretisk grund som behandlar motivation och möjligheter till karriär ur flera aspekter har vi 

försökt skapa en så sann bild som möjligt av verkligheten.   

3.6 Urval 

Utifrån vår studies syfte och frågeställning var det naturligt att våra intervjupersoner skulle 

vara chefer. Någon närmare avgränsning eller urval än så gjordes inte. Detta beror på att vi 

inte hade möjligheter till att på bästa sätt skapa ett stickprov som skulle kunna representera 

populationen chefer i Sverige. Istället använde vi oss av det som i Patel & Davidson (ibid. s. 

59) benämns som tillgänglig grupp. Eftersom vi använde oss av en tillgänglig grupp gäller 

resultaten i denna studie enbart för de som deltog som intervjupersoner och inte några andra 

(ibid.). Trots kontakt med flera företag kommer samtliga våra intervjupersoner från samma 

företag.  

 

Företaget vi utfört studien hos är ett företag som verkar inom näringslivet och som i huvudsak 

tillverkar papper och pappersförpackningar. Vi har inte strategiskt valt deltagarna till studien 

utan samtliga chefer på företaget blev tillfrågade av vår kontaktperson om de ville delta. De 

chefer som valde att delta i vår studie sitter på olika nivåer vilket gjorde att vi fick en stor 

spridning i befattningsnivåer. Sammanlagt valde åtta chefer att delta i studien. 

Könsfördelningen mellan cheferna har varit fyra av vardera kön. Intervjupersonerna är före 

studien okända vår oss. 

3.7 Intervjugenomförande 

Vi började med att kontakta varje intervjupersonerna enskilt för att bestämma tid och plats för 

intervjun. I samband med första kontakten informerade vi intervjupersonen om dennes 
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rättigheter som deltagare samt studiens syfte och hur intervjun skulle gå till. Tid och plats fick 

intervjupersonerna bestämma för att det skulle vara så bekvämt som möjligt för dem.  

 

Under intervjutillfällena var vi noga med att återigen informera intervjupersonerna om deras 

rättigheter som deltagare, bland annat att de kunde avbryta när som helst och till vilket syfte 

deras svar skulle användas. Under intervjuerna deltog vi båda två där den ena var aktiv 

intervjuare och den andra ett stöd som kunde delta i intervjun med följdfrågor. Samtliga 

intervjuer skedde enligt intervjuguidens teman men beroende på intervjuernas utveckling så 

anpassade vi frågorna och kom på följdfrågor när vi ville fördjupa oss inom något 

intervjupersonen sa. Detta innebär att vi inte ställde samtliga frågor till alla intervjupersoner 

och att vi efter varje intervju reviderade intervjuguiden. Intervjuerna tog mellan 40-110 

minuter och spelades in med hjälp av två telefoner.  Anledningen till tidsskillnaden mellan 

intervjuerna är för att olika långa svar gavs av intervjupersonerna. Hur de etiska riktlinjerna 

har följts i studien återges i avsnitt 3.10 Etiska överväganden. 

3.8 Bearbetning 
Efter varje intervjutillfälle transkriberades innehållet på ljudfilen ordagrant. Eventuella 

uppehåll och skratt inkluderas i textmassan. Efter varje transkribering analyserades innehållet 

förberedande för att dels få en överblick på hur frågorna fungerade och dels underlätta den 

riktiga analysen. Patel & Davidson (2011 s. 121) tar upp att löpande analys är en av 

fördelarna vid kvalitativa undersökningar jämfört med kvantitativa. Den löpande analysen gav 

oss bland annat inblick i hur frågorna uppfattades och om vi eventuellt missat något (ibid.). 

Efter att samtliga intervjuer genomförts och transkriberats genomförde vi en datareduktion på 

insamlad data för att ytterligare underlätta den slutgiltiga analysen. Datareduktionen 

genomfördes på varje intervju enskilt och med stor försiktighet. För att försäkra oss om att 

datareduktionen inte snedvred innehållet jämfördes den reducerade textmassan med originalet 

under processens gång.  

3.9 Dataanalys 

Med utgångspunkt i frågeställningen samt de teorier vi valt analyserades textmassorna för att 

finna citat som var relevanta för besvarandet av vår frågeställning. Intressanta citat från varje 

intervjuperson samlades under varje enskild fråga i intervjuguiden för att jämföras med 

varandra där likheter och skillnader i intervjupersonernas svar söktes. Den analyserade 

empirin presenteras under avsnitt 4.0 Analys och resultat där citat varvas med löpande text 

och koppling görs till teorier.  Presentation av citaten sker genom olika teman som vi 

upptäckt. Ett exempel på ett tema vi upptäckt är utbildning. Temat utbildning upptäcktes 

genom att alla intervjupersoner har en högre än gymnasieutbildning.  

 

Utgångspunkten i analysen har varit att finna delar ur intervjupersonernas liv som kan förklara 

hur de hamnat i chefspositionen. Vi har även sökt efter yttre faktorer i form av bland annat 

socioekonomiska förutsättningar och strukturella aspekter som kan tänkas ha haft påverkan på 

deras yrkesliv. Det analyserade materialet i teman kategoriseras sedan till kärnkategorier som 

vi tror varit avgörande i att de nått chefspositionen. 
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3.10 Etiska överväganden  
När det gäller de etiska riktlinjerna och övervägandena finns det framför allt två 

huvudprinciper i forskningsprojekt. Den första principen är det så kallade forskningskravet 

som kort innebär att man framförallt för samhällets räkning måste bedriva forskning i syfte att 

förbättra samhället (Vetenskapsrådet 2002 s. 5). Den andra, som ur ett individperspektiv är 

den viktigaste principen, är individskyddskravet. Detta krav betraktas som den utgångspunkt 

och det man till största del ska ta hänsyn. För att konkretisera individkravets innehåll består 

detta krav av fyra delkrav (ibid. s. 5f). 

 

Det första delkravet, informationskravet, innebär att forskaren alltid måste delge alla 

deltagande respondenter vad som är avsikten med att låta respondenten delta i projektet samt 

vilka premisser som gäller för respondenten. Enligt delkravet ska det också belysas att 

individens deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas om denne så önskar. Under 

alla delar av projektet måste respondentens rättigheter ständigt vara belysta för att på så sätt 

kunna säkerställa respondentens godkännande och villighet att delta (ibid. s. 7). Genom att vi 

informerade respondenten vid både första kontakten och intervjutillfället rådde aldrig några 

tvivel eller oklarheter att deltagande i studien var grundad på frivillighet samt vilka rättigheter 

respondenten hade vid intervjutillfället.  

 

Något som också är viktigt i dessa typer av forskningsprojekt är det som den akademiska 

sfären benämner som samtyckeskravet vilket innebär att den ansvariga forskaren måste 

förvissa sig om att samtliga respondenter som ingår i projektet samtycker och godkänner 

situationen. Respondenten ska genom hela projektet vara fri att delta på sina egna villkor samt 

inte känna sig tvingad att fortsätta på grund av framtida repressalier. Relationen bör dessutom 

präglas av ömsesidig självständighet mellan parterna, detta för att uppnå bästa möjliga 

förutsättningar (ibid. s. 9f). I vårt fall var det liksom i föregående stycke ett förvissande som 

skede under första kontakten med respondenterna med ett godkännande som i och med 

indelningen bekräftades och förstärktes under resans gång. Det var viktigt för oss att den 

aktuella respondenten i sitt deltagande var fri från påtryckningar eller beroendeställningar.     

      

I vetenskapliga studier är det givetvis väldigt viktig att hantera den information som samlar in 

på ett konfidentiellt och säkert sätt. Konfidentialitetskravet är det delkrav som innebär att de 

forskare som ingår i den aktuella studien måste hantera insamlad information på ett sätt som 

främjar respondenternas skydd så att personuppgifter inte läcker ut till obehöriga. Hanteringen 

av dessa uppgifter ska vara på ett sådant sätt att respondenternas identiteter inte går att spåra 

(ibid. s. 12). Säker hantering  av insamlad information har varit en förutsättning och en 

självklarhet för oss. För att säkerställa säker hantering bland annat raderat de 

bandinspelningar vi gjort när transkribering genomförts, samt varit noga att inom gruppen 

säkerställa anonymiteten genom att inte dela med oss eller tala med utomstående om vår 

studie, vi har dessutom vidtagit största möjliga sekretess i förvaring av de dokument som 

eventuellt skulle kunna vara skadliga för våra respondenter. En hantering som i sin tur leder 

oss in på det krav som kallas nyttjandekravet, vilket kan beskrivas som det delkrav som 

innebär att forskaren i sin roll inte under några som helst omständigheter får använda det 

insamlade materialet till något annat än uppgifterna ursprungligen är ämnade för, så som till 
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exempel i kommersiella syften eller som underlag för beslut i enskilda fall (ibid. s. 14). Något 

som givetvis aldrig varit syftet med det insamlade materialet.  

 

Vi anser här med att vi följt de riktlinjer och rekommendationer som ställs på oss som 

forskare. Vi har under processens gång aldrig ansett att vi brutit de etiska kraven eller haft 

problem att följa dessa krav då vi tror att en bra studie i stor utsträckning bygger på att 

grundliga etiska överväganden görs och följs. Det problem vi möjligen ansett oss ha är att 

omgivningen under processens gång varit något nyfikna på vad vi gör och hur det går. Ett 

faktum som både varit roligt och påfrestande men absolut inte påverkande. De goda relationer 

vi ansett oss haft med våra respondenter anser vi också stärkt den etiska aspekten då vi tror att 

kommunikation är en viktig beståndsdel.     

3.11 Validitet och reliabilitet 
Vi anser det vara viktigt att kvalitativa studier vilar på en solid och trovärdig grund, detta för 

kunna säkerställa att de resultat som redovisas i största möjliga mån stämmer överens med 

verkligheten. En mycket viktig och central faktor i detta avseende är den tillförlitlighet som 

Patel och Davidson (2003 s. 100) pratar om när de tar upp reliabiliteten som en viktig 

beståndsdel, en beståndsdel som enligt Patel och Davidsson (ibid.) innebär hur väl det aktuella 

mätverktyget står emot variabeln slumpen. I studier av kvalitativ art är det enligt Patel och 

Davidson (ibid. s. 101) mycket svårt att uppnå fullskalig reliabilitet, samtidigt som det till stor 

del är den eller de individer som utför intervjun som det hänger på. Mycket grundas på 

intervjuarens vana och säkerhet i situationen, en vana som till stor del handlar om att läsa sitt 

intervjuobjekt på rätt sätt och utifrån den informationen skapa sig en samlad och tillförlitlig 

bild. För att spegla vår process samtidigt som vi tar upp de tillvägagångssätten som enligt 

Patel och Davidsson (ibid.) är det bästa sättet, så har vi under samtliga av våra åtta intervjuer 

varit en som under intervjun haft huvudansvaret samtidigt som den andra av oss två lagt 

tyngden på observation och eventuella följdfrågor, ett förfarande som enligt Patel och 

Davidsson (ibid.) är ett bra sätt att gå tillväga i detta skede av processen. Den osäkerhet som 

vi ibland känt, och som till viss del varit en nackdel för oss under våra intervjuer, har i 

samtliga fall hanterats genom att vi som intervjuare kompletterat varandras brister.   

Något som vi i denna studie haft användning av är de tekniska hjälpmedel som finns att tillgå. 

I vår studie har vi använt bandspelare vid varje intervjutillfälle för att i efterhand kunna 

transkribera och dubbelkolla att vi lyckats fånga den riktiga bilden av våra respondenter. 

Något som dock i denna diskussion är ett viktigt tillägg och som Patel och Davidsson (ibid. s. 

103) också vill förtydliga är att låg reliabilitet inte är direkt synonymt med slumpmässiga och 

spridda svar, reliabiliteten kan alltså i kvalitativa studier ibland vara av en mer av kontextuell 

art som genomsyrar hela processen. 

En annan viktig del som på ett tydligare sätt är genomgående i den kvalitativa studien är 

begreppet validitet, ett begrepp som enlig Patel och Davidsson (ibid.) bland annat innebär hur 

den som undersöker något tillämpar sin förförståelse rent generellt över hela processen, och 

att som forskare dessutom på ett rättvist och realistiskt sätt tolka intervjuobjektets värld som 

denne upplever den. För att relatera till vår egen arbetsprocess har vi från början i vår studie 
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givetvis gått in med en ganska bred förförståelse, ett exempel på det är att vi från början 

trodde att chefer rent generellt har en plan för att bli chef och nå en hög position, en del av vår 

förförståelse som dock inte visade sig stämma överens med respondenternas verklighet. När 

det kommer till att läsa och tolka våra respondenter så tycker vi att vi på ett trovärdigt sätt 

skapat oss en bild av hur våra respondenter är och den omgivning denne verkar i.  

För att knyta ihop säcken i trovärdighetsdiskussionen så är det enligt Patel och Davidsson 

(ibid. s. 106) ur ett kvalitativt perspektiv svårt att slå fast vad som egentligen är nödvändigt 

för att uppnå god kvalitet. För att få en kvalitetsmässigt bra studie är äktheten en viktig faktor 

samtidigt som det är av vikt att läsaren av studien skapar sig en egen bild och åsikt av 

undersökningen. Vad gäller reliabiliteten och validiteten är det vår förmåga som till största 

delen ställts på prov. Vi har tidigare utfört mindre undersökningar som en del av utbildningen 

men vi kan inte påstå att vi varit erfarna intervjuare inför denna studie. Validitetsmässigt anser 

vi däremot att vår förförståelse på ett positivt sätt gjort att vi fått en större förståelse för det 

område vi genom denna studie undersökt. 
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4. Analys och resultat 

 

I detta avsnitt kommer vi presentera det empiriska material vi samlat in genom intervjuer med 

cheferna. Det empiriska materialet presenteras genom citat och löpande text samt kopplas till 

teoriavsnittet.  

 

Vårt syfte med detta arbete har varit att undersöka vad som motiverat chefer till att bli chefer. 

Det är viktigt enligt oss att undersöka vilka faktorer som har påverkat dem i deras karriär samt 

övriga liv. Vilka faktorer går egentligen att urskilja som utmärkande för människor som 

lyckats, enligt oss, göra karriär. Mest intressant är dock vilka nyckelfaktorer som upprepar 

sig. 

 

4.1 Utbildning 

Den största gemensamma faktorn för våra intervjupersoner är att samtliga har högre än 

gymnasieutbildning. När vi frågade intervjupersonerna varför de valde att utbilda sig vidare 

fick vi från många svaret att påverkan kom hemifrån. 

 

Både Sofia och Per, som kommer från akademiska familjer, säger att uppfostran är viktig för 

vidare studier. Sofia säger att denna blivit uppfostrad till att ta vara på möjligheter och gå på 

universitet om chansen fanns. Hon har vuxit upp i en stadsdel där utbildning var viktigt. 

Det har nog med min uppväxt och mina föräldrar att göra… dem tyckte det var väldigt 

viktigt att man läste. Jag har fått det itutat i mig … har man möjlighet att gå på universitet 

så ska man ta den chansen. 

Jag är uppvuxen i en stadsdel där utbildning var väldigt viktigt. 

Sofia tillägger att om hon vuxit upp i en annan miljö så hade kanske hennes val sätt 

annorlunda ut men hon hade nog varit där hon är idag ändå. 

Jag hade kanske kommit dit jag är idag ändå men med mycket mera slit. 

Det finns fler exempel på att föräldrarna spelat roll i valet av att studera vidare. Monika är 

också från en akademisk bakgrund och säger att vägen var redan utmålad vad gäller studier. 

 

Jag fundera nog aldrig så mycket på det, på något sätt var det bara att man skulle läsa. 

 

Den koppling som framträder mellan familj och de val en individ gör är väldigt intressant hos 

våra intervjupersoner. Det framgår att individernas habitus (Bourdieu 1993 i Lundqvist 2010 

s. 45) har spelat en viktig roll i varför de valt att studera vidare.  Som Lundqvist (2010 s. 45f) 

säger så påverkas individers val av vad som enligt dem är uppenbart och subjektivt 

tillgängligt. Vad som påverkar individens subjektiva uppfattning får ses som ett resultat av 

kontexten, det vill säga familjen, erfarenheter och lokala sammanhang (Lundqvist 2010 s. 43). 
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Några av intervjupersonerna hade andra anledningar till vidare studier. Filippa anger att denna 

aldrig känt förväntningar eller press från föräldrar att studera vidare utan valde självmant att 

studera på högre nivå. Leif säger istället att det stod mellan valet vidare studier eller 

arbetslöshet. 

 

Man var nästan tvingad till att läsa vidare eller gå till arbetslöshet, det var den stora 

anledningen till att jag läste vidare och det har jag inte ångrat sen men jag var nog inte så 

väldigt motiverad till att läsa vidare om jag hade fått jobb. 

 

Vidare fortsätter dock Leif och säger att föräldrarna hade en påverkan att han fick en 

akademisk bakgrund. 

 

Han [fadern] är från en väldigt akademisk bakgrund och han var väldigt på mig att jag 

skulle få en akademisk bakgrund. Utan han så tror jag inte jag hade haft en akademisk 

bakgrund och utan han hade jag nog inte haft en akademisk bakgrund utan gått en väldigt 

enkel väg på gymnasiet och inte gått på högskola/universitet – så han hade en stor 

påverkan på att jag fick akademisk bakgrund. 

Familjen har onekligen varit en stark påverkande faktor när det gäller studier på högre nivå 

för flera av våra intervjupersoner. Dels ser vi hur familjen kan inspirera eller vägleda till 

vidare studier. Men de fungerar även som stöd. Monika berättar att det stöd hon fick under sitt 

sista år på gymnasiet betydde väldigt mycket, på samma sätt berättar Filippa hur hon fick stöd 

i sina val. Lotta berättar att när hon började studera så fick hon uppmuntran och stöd 

hemifrån. Hon tror stöd spelar en jätte stor roll. Att få stöd i sina val är en hjälpande faktor när 

det gäller människors självtillit (Holt et al. 2012 s. 592f). Att ha en hög självtillit är en viktig 

faktor då självtilliten påverkar både motivation och prestationsförmåga (Holt et al. 2012 s. 

591; Latham 2007 s. 83). 

4.2 Utbildningsval 

Mer än hälften av respondenterna har en ingenjörsutbildning. När vi frågade 

intervjupersonerna varför de valde respektive utbildning fick vi lite skilda svar. Från de med 

ingenjörsutbildning fick vi i enlighet med Aronsson et al. (2012 s. 69) svar att intresse låg till 

grunden. Med andra ord har deras utbildningar motiverats av inre motivationer (Moran et al. 

2012 s. 355). 

 

Till exempel berättar Filippa, som har en civilingenjör examen med inriktning på kemi och 

teknik, att yrket i sig inte var av betydelse utan det var mer att det gick bra i de 

naturvetenskapliga ämnena. 

 

Lotta som också är civilingenjör men med inriktningen kemi, säger att denna först läste till 

kemist men byte sedan till ingenjörsutbildningen. Anledningen till att Lotta bytte utbildning 

var för kemistutbildningen inte var dennes grej. 
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Jag gick ett halvår på ren keminriktning för att läsa till kemist innan jag då bytte till 

civilingenjör, sedan läste jag utifrån intresse för det området […] jag har nog intresserat 

mig för ingenjörsutbildningen från början. 

 

När vi frågade Sofia, som även hon är ingenjör med inriktningen kemi, om det fanns någon 

plan bakom utbildningen berättade att hon valde kemi för det var roligast. Efter avslutad 

grundutbildning fick hon möjligheten att åka utomlands och ta masterexamen i analytisk kemi 

men bytte inriktning. 

 

När jag väl kom på plats och intervjuade professorer som man skulle få jobba för så 

fastande jag för en som jobbade med materialkemi vilket jag tyckte låt mycket roligare än 

att sitta med en analysapparat och försöka utveckla den. 

 

Sofia säger att hennes planer ändrades för hon började tycka andra saker blev roligare än det 

som hon ursprungligen inriktade sig mot under resans gång. När hon kom hem till Sverige 

fick hon möjligheten att doktorera. Någon hon aldrig hade planerat. 

 

När jag fick ett erbjudande om en doktorandtjänst på pappers – jag tänkte papper är också 

ett material så varför inte. 

Jesper som ursprungligen tänkt läsa till civilekonom berättar att denna kommer från en 

teknisk bakgrund och därifrån fått ett intresse för teknik. Jesper fortsätter att berätta att denna 

läste tekniskt program på gymnasiet med inriktning kemi. Tyvärr räckte inte poängen till den 

tänkta utbildningen utan det fick bli något annat. 

 

Men då fanns ju det här skogsindustriprogrammet och det kändes också inspirerande, jag 

hade ju sommarjobbat någon sommar här [Billerudkorsnäs] på labb då när jag gick på 

gymnasiet. 

 

Sofia och Jesper uppvisar att de varit öppna för möjligheter under sin studietid och anpassat 

sig efter möjligheterna och situationerna. Mitchell et al. (1990 s. 117f) betonar just att dessa 

egenskaper är viktiga att ha i en värld där framtidsplaner inte är att räkna med alltid. 

 

Monika som är högskoleingenjör med inriktningen elkraft berättar för oss hur hon inför valet 

till gymnasielinje valde taktiskt. 

 

Jag valde taktiskt program som hade mycket högre intagningspoäng, då visste jag att om 

jag inte kom in på 4 årig teknisk skulle jag inte komma in någonstans. 

 

Monika berättar att beslutsamheten att gå det tekniska programmet kom från en känsla hon 

hade om att hon ska gå det programmet. Det fanns inte på hennes världskarta att gå något 

annat program och om hon inte kom in så ville hon inte gå något annat. Detta var hon tillfreds 

med. Inför högskolan så utgick hon från samma grunder när hon valde utbildning. Hon 

berättar att hon egentligen inte hade någon koll hur det såg ut på arbetsmarknaden. 
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Jag gick nog bara på vad jag hade i huvudet, det fanns inget annat alternativ – det var det 

jag skulle läsa. 

 

Vi upplever att intervjupersonerna har varit ambitiösa och engagerade i sina studier i likhet 

med de effekter som uppges komma när något utförs utifrån inre motivation (Latham 2007 s. 

143f). Vi upplever dock inte Leif skilja sig från mängden trots att hans utbildningsval 

grundades på annat än intresse. Leif berättar till skillnad från övriga intervjupersoner att 

utbildningsvalet var slumpmässigt. 

 

Väldigt slumpmässigt tror jag, det beror väl på att jag läste ingenjörsprogrammet på 

gymnasiet redan och fortsatte på det spåret. 

 

Anledningen till ingenjörsprogrammet under gymnasiet var slumpmässigt det också och Leif 

säger att valet gjordes på väldigt små faktorer. Det kunde likväl ha varit ekonomiprogrammet 

fortsätter Leif med att berätta. 

4.3 Chefernas motivation och drivkrafter i arbetet 

Alla våra intervjupersoner uttrycker drivkrafter av inre natur när det gäller arbetet. Detta 

innebär att de har drivs av något inom sig själva. När vi presenterade intervjupersonernas 

utbildningsval uppgav flera intressen för ämnet som grund vilket är en form av inre 

motivation. Vad som framgår ur intervjupersonernas svar är att de drivs av skilda saker. 

Varför inte alla drivs av samma eller liknande saker är för att drivkrafter värderas olika av 

olika personer (Holt et al. 2012 s. 403).  Angående monetära drivkrafter nämner alla att det är 

en faktor. Det går inte att bortse från pengar då jobb är uppbyggt kring att få någon form av 

ersättning. Dock poängteras det att lön inte är motiverande av intervjupersonerna. 

 

Jesper säger att lön inte är en drivkraft, det är något du behöver. Han säger att han inte blir 

mer engagerad i jobbet om lönen ökar utan motivation måste komma från annat. 

 

Motivation för mig det är att ha arbetsuppgifter som ändå känns värdefulla. 

 

Jesper pratar väldigt mycket om arbetsuppgifterna som drivkrafter för honom. Tidigare 

nämnde han att det var just arbetsuppgifterna som fick in honom på chefsbanan. 

Kombinationen av att jobba med många olika saker säger han är väldigt motiverande och 

drivande. 

 

Håkan beskriver sina drivkrafter som att ha påverkningsmöjligheter och att han får förtroende 

av andra. Han säger att när han får fria tyglar blir han som mest motiverad. Att få jobba 

självständigt och hitta lösningar är en viktig aspekt för honom. När han blir detaljstyrd tappar 

han istället drivet. 

 

I SDT kategoriseras motivationer i arbeten som antingen autonoma eller kontrollerande (Deci 

& Ryan i Ryan 2012 s. 89). När Håkan har möjligheten att jobba självständigt är motivationen 
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till att jobba autonom, det vill säga han gör det av intresse (ibid.).  Att Håkan blir som mest 

motiverad vid fria tyglar kan utifrån SDT förstås då SDT hävdar att individer vill känna 

självständighet och kompetens (Kover & Worell 2010 s. 473f). Att få frihet till egna beslut 

skapar ett större intresse vilket leder till att uppgiften blir viktigare (Latham 2007 s. 143f). Vid 

kontrollerande motivationer, så som att bli detaljstyrd, förringas individens känsla av 

autonomi (ibid. s. 102). 

 

Flera av intervjupersonerna berättar att prestation i arbetet är något som motiverar dem. Bland 

andra berättar Sofia att hon alltid vill göra ett så bra jobb som möjligt och levelera i tid.  

Filippa och Per säger också att prestation är en drivkraft. Filippa och Per säger vidare att de 

drivs av att göra ett bra jobb och se resultat. Per säger att misslyckande inte är ett alternativ. 

 

Att alltid göra ett bra jobb och inte misslyckas. 

4.4 Interna program/utbildningar 

London (1983 s. 620f) säger att de strukturella aspekterna är en viktig del av karriärer. 

Beroende på hur organisationers karriärprogram och individers karriärplaner samstämmer 

påverkas individers känsla av möjlighet till karriär (Granrose & Portwood 1987 s. 713). I vår 

studie har intervjupersonerna inte uttryckt några karriärplaner. Enligt Converse et al. (2011 s. 

148) vilar ansvaret på individer att göra karriär i dagens organisationer eftersom 

organisationer inte erbjuder karriärvägar. Vi uppfattar Billerudkorsnäs som ett företag som 

erbjuder karriärvägar för medarbetare att följa. Genom att börja på lägre nivåer har 

intervjupersonerna i flera fall genom skicklighet avancerat.  

 

Många av våra intervjupersoner har tagit del av interna utbildningar som vi tror på något sätt 

assisterat dem till att nå chefspositionen. I motsats till Converse et al. (ibid.) anser vi utifrån 

intervjupersonernas uttalanden att Billerudkorsnäs erbjuder en mängd möjligheter till 

avancemang. Leif berättar hur denna fick gå ett utvärderingsprogram som företaget använder 

till att upptäcka potentiella ledare. 

 

Det finns en typ av utvärderingsprogram där företaget väljer ut fem stycken varje år som 

kan vara intressanta som framtida ledare vilka får gå en tre dagars utvärdering där det 

ingår olika typer av prov i olika form. Det är rätt vettigt. Den gick jag bland annat för 

några år sen och då får ju företaget en rätt bra bild för på tre dagar hinner ju du göra rätt 

så mycket och det är rätt så professionella ledare som håller i det programmet. 

 

Sofia beskriver rörligheten och möjligheter som god när vi frågade om hur denna upplever 

dessa två. 

 

Den är god, om man vill. Jag har möjlighet att flytta i sidled och upp/ner om jag vill. Så 

den är god. Det är fördelen med ett så stort företag, du har så många avdelningar… och 

det finns alla möjligheter att flytta runt mellan dem och få olika positioner. Så vill du kan 

du jobba hela ditt yrkesverksamma liv där [Billerudkorsnäs] och ändå hitta nya 

utmaningar. 
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Intervjupersonerna talar även om traineeprogram som några av dem har gått. Programmet 

anordnas av Billerudkorsnäs och är öppet för alla medarbetare att söka till. En av 

intervjupersonarena beskriver det som en typ av ledarutbildning. 

Leif och Monika fick båda gå en ledarutbildning på Billerudkorsnäs för nya chefer när de fick 

chefpositionen.  Monika berättar dock att den viktigaste ledarutbildningen för henne varit den 

hon gick när hon först kom in på chefsyrket. Den utbildning lätt henne lära känna sig själv på 

ett djupare plan. 

 

Efter den utbildningen, dels som person, blev jag starkare för att jag hade lärt känna mig 

själv och jag visste hur jag reagerade på olika situationer. 

 

Monika fortsätter med att säga att utbildningen lämnade henne tryggare i sig själv och 

eventuellt låtit henne fortsätta (chefs)banan mer naturligt. 

 

Den har nog gjort att jag mer naturligt fortsatt banan med en trygghet i mig själv. Det var 

nog det viktigaste, få en trygghet i sig själv. Med trygghet är det oftast mycket enklare att 

ge andra råd eller vägleda andra. 

 

Vi uppfattar intervjupersonerna som nöjda med sina befattningar på flera plan. Dels säger de 

att de är nöjda med arbetet i helhet men även vad gäller möjligheter på företaget.  Enligt 

Crawshaw et al. (2012 s. 6) upplever anställda tillfredställelse med arbetet om möjligheter till 

karriär finns.  

4.5 Vägen till chefspositionen 

För många av våra intervjupersoner är chefspositionen på Billerudkorsnäs ett steg i en längre 

yrkeserfarenhet. Karriärvägarna beskrivs som entreprenörsinriktade (Aronsson et al. 2012 s. 

87) och rörligheten har varit både intern och extern bland intervjupersonerna (ibid. s. 98). 

Många av cheferna kommer från en bakgrund som konsulter, ingenjörer och projektledare. 

Vissa har även tidigare haft chefsarbeten med eller utan personalansvar. Hur övergången från 

tidigare yrken till chefskapet har gått till skiljer sig delvis mellan intervjupersonerna. 

 

Monika och Filippa har båda en tidigare erfarenhet av chefyrket. Monika hade en utstakad 

plan vilket speglades i hennes utbildningsval. Hon såg sin framtid som elkraftsingenjör och 

skulle jobba med el på ett eller annat sätt. Hon säger att hon aldrig såg sin framtid som chef 

utan hon var intresserad av den tekniska aspekten. 

 

Jag skulle jobba som elkraftingenjör men inte som chef utan mer med tekniken bara. 

 

Monika berättar att hennes första chefjobb var ansvar för en teknikavdelning. Hon jobbade 

innan det som konsult men sökte tjänsten med ansvar för teknikavdelningen för hon tyckte det 

var spännande och sträckte sig över hennes utbildning. Samtidigt hade hon inte jobbat med 

den typen av uppgifter och såg det som en utmaning att ta sig an personalfrågor. Monika 

fortsätter med att berätta att orsaken till att hon ursprungligen sökte till sitt första chefsjobb 
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var på grund av hennes dåvarande uppdragsgivare. Hon hade egentligen inte tänkt sig tjänsten 

utan det var uppdragsgivaren som tyckte hon skulle söka den. 

 

Då hade jag nog inte tänkt tanken utan det var ju då min dåvarande chef [uppdragsgivare] 

som tyckte att jag skulle vara lämplig. 

 

Filippa säger istället att hon aldrig haft långsiktiga mål utan tänkt att man ska göra sitt bästa 

där man är. Resten får lösa sig. Filippa berättar att hennes nuvarande befattning inte är den 

första av den typen. Hon började ursprungligen som trainee men kände efter något år att hon 

ville vidare. 

 

Jag kände att jag ville till produktion och drift... och då sökte jag på en annons ett jobb. 

 

Att Filippa kom in på skogsindustrin förklarar hon lite som en slump. Hon valde ett 

sommarjobb i ungdomen som hade nära anslutning till hemmet. Att det just var ett skogsbruk 

var en slump. Hon fortsätter att berätta att sommarjobbet var roligt och hon tog beslutet att 

fortsätta i samma spår. Ett beslut som känts rätt då hon känner för produkten och anser den 

vara viktig i dagsläget. 

 

Lite slump i och med första sommarjobbet att jag klev in just på den här branschen men 

sen har det känts som rätt beslut också. 

 

Leif säger i likhet med Filippa han inte hade några visioner för arbetet. Innan han kom till 

Billerudkorsnäs så innebar hans dåvarande arbete mycket resande. Det var den stora 

anledningen till att han tog beslutet att byta arbete. När han kom till Billerudkorsnäs arbetade 

han som projektledare i några år innan han sökte på en annons till sitt nuvarande arbete. Han 

berättar att han ville ha jobbet men att han hade fått signaler om att han borde söka tjänsten. 

 

Sen fick jag väl vissa signaler att det skulle vara bra om jag sökte jobbet. 

 

Sofia säger att hon hade som mål att få ett jobb som var utvecklande. Det behövde inte vara 

speciellt men det skulle ge henne en utmaning på hennes nivå oavsett vad andra tyckte om 

arbetet. Det viktiga för henne har varit att få jobb där hon kan utvecklas och känna att hon 

bidrar. Hon fortsätter och säger att visst har hon haft lite planer på hur det skulle bli men det 

blir inte alltid som planerat. 

Från början skulle jag bli naprapat, det var mitt mål, sen skulle jag läsa kemi och jobba i 

läkemedelsbranschen men sen blev det inte så alls utan jag började jobba inom tung 

basindustri. Det var inte alls på kartan men är jätte roligt. 

Sofia betonar betydelsen av att vara öppen för möjligheter och inte vara rädd för att ta sig an 

nya saker. Det är så man utvecklas. Hon berättar hur hon varit flexibel och fått saker att funka 

istället för att missa ut på chanser. 
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Man måste ta tillfällen men man får vara flexibel. Självklart hade jag varit hemma 1 år 

med min son men nu fick jag en chans och möjlighet, det gäller att förvalta det också. 

 

Sofia berättar att hon efter sin utbildning började jobba på ett annat pappersbruk som 

utvecklingsingenjör. Under tiden som hon jobbade på det första pappersbruket fick hon även 

testa på att arbeta mot kunder och som processingenjör. Hon berättar att just processer visade 

sig vara jätte roligt. Efter några år började hon dock känna att hon ville vidare så hon sökte till 

en tjänst på Billerudkorsnäs. 

 

Jag började väl känna efter två år att jag vill göra någonting annat men jag vet inte riktigt 

vad så jag sökte ett jobb på Billerud som just teknisk kundtjänstman. 

 

Hon fick inte tjänsten men företaget erbjöd henne en annan tjänst som processingenjör som 

hon passade för. Den tjänsten var inte riktigt vad hon tänkt sig. Hon hade ju jobbat lite grann 

med det innan men berättar att hon var inriktad mot marknaden. Efter betänkande tog hon an 

sig jobbet. Något år senare blev hon erbjuden att bli chef för gruppen vilket hon sade ja till. 

 

Sen tänkte jag vad sjutton, jag gör det, det är väl jätte bra att lära sig… jag har nu jobbat 

från det hållet, jag har först snöat in på bestrykning och jobbat mot kund men jag har inte 

jobbat med processen däremellan så då hoppade jag på en tjänst som processingenjör. 

 

Vi upplever Sofia som genomgående öppen för möjligheter. Hennes karriär är ett 

praktexempel på hur Mitchell et al. (1990) beskriver karriärer gå till. Hon har inte låst sig utan 

tagit vara på chanser och uppvisar flera av de fem färdigheterna som nämns av Mitchell et al. 

(1990 s. 118).  

 

Jesper berättar att han jobbat på bruket under många år och att han i likhet med Filippa 

började som trainee. Jesper berättar att han under sin långa erfarenhet har haft flera 

ledarpostioner/chefspostioner. Utan att närmare beskriva hur övergångarna har gått till mellan 

befattningarna så berättar han att den nuvarande befattningen sökte han när hans chef byte 

jobb. 

 

Hans tjänst blev ledig och så sökte jag den. Vi var väl två-tre stycken som sökte och av 

någon anledning så valde de mig. Varför kan nog inte jag svara på, men på den vägen är 

det. 

 

Vid ett senare tillfälle i intervjun så säger Jesper att han jobbat väldigt hårt. Vi tror att en av 

anledningarna till Jesper har sin nuvarande befattning är för han har jobbat väldigt hårt. 

 

Vi upplever att Jesper har haft en väldigt stark karriäridentitet som enligt London (1983 s. 

620f) är en av de tre domänerna i individuella karaktärsdrag. Jesper berättar hur han ett tag 

var projektansvarig och inte hade någon egentlig chef över sig. Han hade fria tyglar och 

berättar att det var bland den roligaste tiden han haft. Efter ett tag insåg Jesper att det hade 

gått över styr och att det finns mer i livet än jobb. 
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Du lever bara en gång och jag tror inte man vinner på att jobba ihjäl sig. Man ska komma 

ihåg att när man ligger nedgrävd på kyrkogården så är det ingen som tackar dig för det du 

har gjort. Du är värdefull här och nu men alla är ersättbara. 

 

Enligt London (ibid. s. 624f) påverkas även beteenden och beslut av vilken domän individen 

har som dominant. Jesper berättar att då han jobbade som mest så skedde uppoffringar i 

övriga livet vilket är vanlig bland de som har en stark karriäridentitet (ibid.).  

4.6 Anledningen till att de tog sig an chefspositionen 

När vi frågar Filippa om chefspositionen var något hon sökte då hon blev chef så berättar hon 

att i och med att hon ville ut till produktionen och drift så fanns det ett inslag av chefsyrket 

som lockade. Hon ville komma ut där grejerna hände och delvis lockade ansvaret och 

ledarskapet. Filippa berättar att hennes drivkraft i arbetslivet varit att förbättra. 

 

Jag tror att förbättra är min drivkraft, att man ser någonting och tänker - detta kan jag 

göra lite bättre. 

 

Per berättar att de chefsroller han haft har han blivit erbjuden. När vi frågade Per om 

chefsyrket var lockande svarade han att det inte var något denne strävade efter men tog jobbet 

för det var spännande. Per säger att gör man ett bra jobb så löser det sig ganska bra. Han 

poängterar att hans byten inte har berott på några negativa omständigheter utan han har sökt 

nya utmaningar. 

 

Jag tror det är väldigt viktigt att man går till något och inte går ifrån något när det gäller 

jobb  […] jag har bytt jobb, jag har bytt arbetsplats men jag har aldrig känt att jag har 

lämnat något för att jag varit sur, grinig eller besviken utan jag har sökt utmaningar hela 

tiden. 

 

Jesper berättar att chefpositionen inte varit något som lockat utan arbetsuppgifterna och deras 

bredd som känts intressanta. Jesper fortsätter med att berätta hur hans intresse för 

arbetsuppgifterna är den egentliga orsaken till att han gått chefsbana. Ytterligare faktorer som 

han nämner är att han tycker om att vara där det händer saker och föredrar att leda än att bli 

ledd. 

 

Som nämnt i en annan del angående Jesper så uppfattas denne som en person med stark 

karriäridentitet. Vi uppfattar Jesper, men även Lotta, som individer med stark självtillit och 

inte rädda för att ta risker. Detta är enligt London (1983 s. 621) ytterligare delar i karriärer. 

London (ibid.) skriver att de som har hög självtillit och vågar chansa är mer benägna till att ta 

risker och trivas i situationer där de får styra. 

 

Jesper nämner att denna känt osäkerhet inför chefspositionerna men ändå gått med på 

tjänsterna med rätt stöd. Lent et al. (1994 s. 84) skriver att självtillit är en stark faktor som 

påverkar mer än förväntat utfall, vad som kommer ske. Självtilliten antas vara dynamisk i sin 
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natur vilken då påverkas av andra individer och kontextuella faktorer. Med andra ord så kan 

stödet Jesper nämner ha varit en bidragande faktor till dennes självtillit (ibid. s. 83). 

 

Även Sofia uppvisar karaktärsdrag av självtillit. För Sofia handlade chefspositionen om att ta 

vara på en chans hon fick. Hon hade visserligen visat intresse för en sådan position men 

erbjudandet kom oväntat. Hon berättar att hon var tveksam men tänkte att det värsta som kan 

hända är att det inte funkar. I ett senare skede av intervjun berättar Sofia att hon har lätt för att 

leda och få med sig folk. Vi tolkar det som en underliggande faktor till att hon tog sig an 

chefskapet. 

 

För Lotta handlade chefsjobbet mest om tillfälligheter säger hon. Hennes resa började med att 

hon träffade en företrädare för ett skogsbruk under universitetstiden. Hon började jobba som 

konsult och flyttade med när verksamheten rörde på sig och fick då sitt första chefjobb. 

4.7 Hårt arbete och tro på sig själv 

När det kommer till framgång inom olika områden av livet är vår uppfattning att det kräver 

väldigt mycket hårt arbete och en tro på sig själv att kunna nå dit man vill. När vi frågade 

intervjupersonerna om de tror hårt arbete lönar sig fick vi ett enhälligt svar att det lönar sig.  

 

Monika säger att det inte går att göra en halvdan insats och få samma utfall som vid 

ansträngning. 

 

Jag vill att det ska bli bra och ska det bli bra ska man lägga ned lite jobb, det går inte att 

flyta med på en räkmacka och tro att det blir bra ändå. 

 

Filippa relaterar hårt arbete till arbetsuppgifter och säger att det är klart hårt arbete lönar sig. 

När vi frågade hur säger denna att verkligheten kommer ikapp för eller senare. 

 

Om du får en uppgift och inte tar tag i den utan tror du bara kan glida med så till slut 

kommer verkligheten ifatt dig och gör man det för många gånger så sköter man inte sitt 

jobb. 

 

Monika relaterar sitt svar istället till framgång och säger att de som gör bra ifrån sig också 

syns i mängden och gynnas. Visar du inte upp dig finns chansen att du blir omkörd då du 

oftast bedöms efter prestation säger hon.  

 

Ja, jag tror det, det är då du sticker ut, det är de personerna som du ser i den stora 

mängden, de som presterar bra och gör bra ifrån sig, liksom sköter sig, vill vara med, de 

syns ju och det är de personerna som oftast tar för sig och ges möjlighet att växa. 

 

Vi uppfattar det som att intervjupersonerna tror att utfallet (i diverse områden) är beroende av 

deras insats.  Enligt Rotter (1954 i Holt et al. 2012 s. 590f) har människor antingen inre eller 

yttre kontroll-lokus. Detta innebär att en individ antingen tror sig ha en påverkan på det som 
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sker eller tror att utfallet inte kan påverkas av denna. Utifrån Rotters (ibid.) förklarning av vad 

som skiljer inre mot yttre kontroll-lokus personer åt så anser vi att våra intervjupersoner är av 

inre kontroll-lokus typ. Våra intervjupersoner stämmer överens med det Rotter (ibid.) 

förklarar som utmärkande för de med inre kontroll-lokus. Intervjupersonerna kämpar för de 

tror att utfallet är beroende av deras insats.  

 

Hårt arbete verkar alltså för majoriteten varit och är även idag en utgångspunkt i det dagliga 

arbetet, dock finns det tankar om att hårt arbete inte alltid är det ända variabeln att ta hänsyn 

till 

 

Sofia och Per säger också att hårt arbete lönar sig men att det inte spelar någon roll om man 

inte tar chanserna som kommer. Att arbeta hårt är enligt dessa två bara en del av att lyckas. 

Per beskriver det ganska tydligt då man som individ förutom det hårda arbetet måste ta vara 

på de gynnsamma tillfällen som ibland uppstår, något som tydligt kan kopplas ihop med det 

som (Holt et al. 2012 s. 420f) definierar som den högresterande individen där utmaning och 

risk är två tydliga komponenter, samtidigt som det finns drag av McClellands 

prestationsbehov i hans personlighet   

 

Hårt arbete lönar sig, men tar du inte chanserna när de väl kommer så spelar det ingen roll 

hur hårt du jobbar. 

 

Håkan beskriver också detta faktum på ett ganska klart och tydligt sätt. I termer av egen och 

självständig förmåga, McClellands prestationsbehov och maktbehov blir det hos denne 

intervjuperson än mer tydligt 

 

Jag tror hårt arbete fordras för de allra flesta om man ska bli något eller vill något, så 

framtiden har vi i våra egna händer och det är vi själva som avgör var vi vill. 

 

Lotta går lite åt motsatt riktning. Förutom ståndpunkten att hårt arbete oftast lönar sig verkar 

det trots allt finnas en stor fascination för människor som i livet har en fallenhet för att kunna 

ta sig till positioner genom sin förmåga att glida med.  

 

Sedan finns det också personer som alltid har förmåga och glida med och hamna på rätt 

ställe.  

 

När det gäller hårt arbete rent generellt bland våra respondenter tycker vi oss se att våra 

intervjupersoner innehar en ganska stor förväntan av att handlingen (hårt arbete) i slutändan 

faktiskt lönar sig. Vare sig det gäller de själva eller andra i omgivningen. Likt Vrooms (1964 

ss. 14, 28) förväntansteori finns det många gånger ett tydligt uppsatt mål, samtidigt som man 

givetvis hoppas på att den energi man lägger ner ska ge ett gott resultat. 

 

Jesper har i detta fall en stark förställning om att människor i allmänhet vinner på ett hårt och 

väl utfört arbete då dessa personer ofta ges bättre förutsättningar längre fram i livet. 
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Det är de personerna som du ser i den stora mängden, de som presterar bra och gör bra 

ifrån sig, liksom sköter sig, vill vara med. De syns ju och det är de personerna som oftast 

tar för sig och ges möjlighet att växa. 

 

Per beskriver också att en stark förväntan och en föreställning om att hårt arbete är det ända 

rätta, då i termer att verkligheten alltid hinner ikapp dig 

 

Utan hårt arbete har du ingen grund att stå på till slut. 

 

Något som vi trodde skulle ha ett samband med hårt arbete är belöningar. Intervjupersonerna 

nämnde tidigare att pengar inte var motiverande men vi ville se om monetära belöningar 

kunde fungera som en drivkraft. 

 

När det gäller hårt arbete kan vi förutom de kognitiva aspekterna även se att yttre faktorer 

spelar en viss roll för våra intervjupersoner, något som kan förklaras med förstärkningsteorin. 

Teorin hävdar i korthet att beteenden kan förstärkas genom belöning eller minskas genom 

bestraffning. När det gäller begreppet belöning måste handlandet ifråga belönas för att det ska 

upprepas och om denna belöning uteblir minskar därmed också chansen för upprepning. 

Samma princip gäller den bestraffning som teorin innefattar, bestraffas individen för ett visst 

beteende är sannolikheten stor att beteendet avstannar. Upphör å andra sidan bestraffningen är 

chansen stor att handlingen återinträder som en del i beteendet (Abrahamsson & Jensen 2005 

s. 155ff). 

 

När vi frågade intervjupersonerna om belöningar och bestraffningar visade det sig att har en 

påverkan. Intervjupersonerna säger generellt att belöningar och bestraffningar är mer ett 

kvitto på hur arbetet utförs. Vad gäller monetära belöningar fann vi en viss skillnad i svaren.  

 

Till exempel så säger Leif att en löneökning visar på att man gjort ett bra jobb och att 

företaget uppskattar det man gör.  

 

När företaget värderar det man gjort så känner jag att det där var bra och det gick bra, och 

då känner man extra motivation och att man är på rätt riktning med hur man jobbar. Det 

motiverar mig och är väldigt viktigt. 

 

Per berättar att belöningar har en viss effekt på motivationen men den är väldigt kortsiktigt. 

Han säger att effekten inte på något sätt är av bestående art.     

 

Belöningar har ingen drivkraft, belöning med pengar är ingen drivkraft, jag tror det är 

väldigt kortsiktigt, men det funkar i vissa lägen. 

 

Jesper säger att bestraffning blir ett kvitto på att arbetet inte sköts. 

 

Jag ser det som ett kvitto på att jag inte har gjort mitt jobb.  
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Att monetära belöningar faktiskt har en påverkan är intressant då SDT hävdar att belöningar 

föringar känslan av autonomi, det vill säga självständighet (Latham 2007 s. 102). Detta visar 

på att den kritik Bandura (ibid. s. 103) framför mot SDT:s grundare stämmer. Om belöningen 

framförs som en uppskattning kan den mycket väl vara ett positivt redskap för organisationer.  

 

Vi delar Banduras (1997 i Holt et al. 2012 s. 591) tankar om att självtillit är en viktig faktor i 

människor liv. Det vill säga tron på sin egen förmåga att klara av något. De flesta av 

intervjupersonerna säger att de ansett sig ha förmågan till att klara de utmaningar de tagit sig 

an. Detta är en viktig aspekt av vad en individ presterar då självtilliten antas påverka både 

motivationen och prestationsförmågan (Sadri & Robertson 1993 i Latham 2007 s. 207). 

 

Sofia säger att man inte behöver vara skickligast för att nå högt, det är många faktorer utöver 

tron på sig själv som spelar roll. Hon säger att det är mycket intresse och motivation. Hon 

relaterar det till skoltiden och säger att man inte behöver ha bäst betyg för att lyckas. 

 

Det är många faktorer. Visst behövs en grund. Sen är det vad som intresserar och 

motiverar dig. Är du intresserad av någonting så lär du dig det också snabbare, det är 

oftast så. 

 

Jesper berättar att det är viktigt att tro på sig själv men oavsett nivå så kommer du ha fjärilar i 

magen. Det viktiga är att lära sig hantera dessa så de inte påverkar. 

 

Jag tror att du alltid kommer ha grejer som pirrar i magen och det är sådant som man 

måste lära sig och hantera. 

4.8 Personliga egenskaper 

Vad som vi under detta arbete blivit varse om, och som verkar vara en central del är att det i 

en chefs och ledarposition måste finnas en typ av personliga egenskaper hos den individ som 

innehar en sådan central position 

 

I flera av de intervjuer vi utfört är den mellanmänskliga kontakten en väldigt viktig egenskap, 

framförallt för att kunna på ett karismatiskt sätt entusiasmera, motivera och lyfta fram andra 

medarbetare och samtidigt få dem att växa och ta eget ansvar. I Finemans (2003 s. 81) teori 

”socialized charismatic leadership” kan man tydligt se dessa drag hos våra respondenter när 

de talar om relationen till sina medarbetare. Finemans (ibid.) teori innebär kortfattat att man i 

ledarpositionen på ett gott sätt använder sin karisma att lyfta andra människor 

 

Håkan beskriver det ganska tydligt, trots sin starka framtoning mot omvärlden framhäver han 

hellre andra än sig själv så att någon underifrån kan växa och ta större ansvar i 

arbetsprocessen  

 

Det tycker jag är roligt att se människor växa och att se att de får ett ansvar. 
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Lotta beskriver det som att man i son roll som chef dels måste vara drivande och visa resultat 

samtidigt som man i det mellanmänskliga motivera och möta andra i deras situation och få de 

att sträva mot ett gemensamt mål. 

 

Men annars är det ju väldigt mycket det här att vara kommunikativ, vara lyhörd, 

entusiasmera, möta andra, sätta mål, jobba för mål och vilja leverera någonting. 

 

Jesper är också noga med att påpeka att i den roll han innehar i dag är det väldigt viktigt att 

kunna ta människor på rätt sätt, i hans nuvarande roll anser han att man måste inneha en stor 

portion social kompetens, ett begrepp som är starkt relaterat till begreppet socialized 

charismatic leadership då båda handlar om inte ha för stark fokus enbart på sig själv, 

tillskillnad från personilized charismatic leadership. 

 

Något som vi också slagits av genom arbetets gång är den harmoni som verkar finnas på 

företaget, något som mycket väl kan ha ett samband med socialized charismatic leadership 

och det som Brown och Trevino (2006) menar då de anser att begreppet ofta existerar i en 

harmonisk organisation.  
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5. Avslutande diskussion 

 

I detta sista avsnitt av arbetet kommer vi presentera de slutsatser vi drar ur studien med 

koppling till studiens syfte och frågeställning. Vi drar även ytterligare paralleller till teorierna 

vi använt oss av i studien. Avsnittet avslutas med förslag till framtida forskning. 

 

 

Studiens främsta syfte har varit att fördjupa kunskapen kring individuell motivation genom att 

skapa en förståelse för vilka faktorer som motiverat individer till att bli högt uppsatta inom 

organisationer. Fenomenet motivation har undersökt i relation till yttre faktorer i form av 

livsförutsättningar, omgivningen och organisatoriska möjligheter för att se vilken effekt dessa 

haft på deltagarnas möjligheter till karriär. Utifrån vår frågeställning, varför och hur har 

chefer blivit chefer, har vi dragit ett antal slutsatser som vi redovisar i följande avsnitt.  

5.1 Utbildning och habitus 

I vår studie har alla intervjupersoner högre än gymnasieutbildning vilket vi finner som en 

grundfaktor till att kunna nå en hög position i organisationer. Så som skrivet av Aronsson et 

al. (2012 s. 69) brukar valet inför framtiden grundas på intressen och så har det i många fall 

varit i vår studie. Aronsson et al. (ibid.) skriver vidare att det finns yttre faktorer som påverkar 

utöver intressen. I många fall har det funnits en klar koppling mellan familj och beslutet att 

studera på högre nivå. Vi tolkar empirin som att familjen i många fall fungerat som 

inspirerande eller vägledande till högre studier. Lundqvist (2010 s. 42) skriver att chanser, 

eller möjligheter, är kopplade till bland annat klass och att framtidsval ofta är kopplade till 

bland annat familjen och lokala sammanhang. Vad Lundqvist (ibid s. 45) menar är att 

individers habitus, det vill säga möjligheter skapade utifrån positionen i samhället samt 

livsvillkor och erfarenheter har en påverkan. Lundqvists (ibid.) koppling av begreppet habitus 

till karriär där individens val är grundade på subjektiva uppfattningar av tänkbara respektive 

otänkbara val visar på vilken påverkan bakgrunden har.  

5.2 Drivkrafter och motivation 

Det som blivit tydligt genom analysen är att intervjupersonerna i sina arbeten 

drivits/motiverats av något inom sig, så kallade inre drivkrafter. Vi har funnit en brist på 

litteratur som behandlar inre drivkrafter då merparten av fokus verkar ligga på andra former 

av drivkrafter. 

 

Hos flera av intervjupersonerna ser vi prestation vara en drivkraft. Enligt Mclellands (i 

Jacobsen & Thorsvik 2008 s. 262f) behovsteori har människor de tre behoven makt, 

samhörighet och prestation. Enligt Jacobsen och Thorsvik (ibid.) är bra resultat och rädsla för 

att misslyckas prioriterat av de individer som har ett starkt behov av prestation. Vi har inte 

märkt av någon rädsla för att misslyckas men däremot är misslyckande inte ett alternativ, som 

en av intervjupersonerna uttryckte det. Många av intervjupersonerna söker ständigt efter nya 
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utmaningar vilket också är ett av dragen hos de med starkt prestationsbehov (ibid.). Vi tror att 

chefskapet dels är ett resultat av deras prestationsbehov, det vill säga de har nått dit, samtidigt 

som yrket i sig innebär ständigt nya utmaningar och chanser till att prestera.  

 

Utifrån intervjupersonerna berättelser är det svårt att föreställa sig att någon form av yttre 

drivkraft skulle kunna motivera individerna på samma sätt som inre drivkrafter. Många av 

intervjupersonerna uttrycker att pengar är en faktor men det är inget som motiverar. Vi har 

därför inte funnit större stöd för förstärkningsteorin som grundas på belöning och bestraffning 

(Abrahamsson & Jensen 2005 s. 155ff). Visst stöd finns för att belöningar kortsiktigt påverkar 

motivationen men den effekten är temporär och inget som påverkar individers riktiga 

drivkrafter.  

5.3 Personliga egenskaper 

Något som vi tror är relaterat till drivkrafter och som vi finner återkommande hos 

intervjupersonerna är de personliga egenskaperna som vi tror behövs för ledare. Enligt 

Abrahamsson och Jensen (2005 s. 80ff) finns det inga konkreta egenskaper som behövs för 

chefer men samtidigt säger Abrahamsson och Jensen att många forskare är överens om att 

karisma är en egenskap. Den mellanmänskliga kontakten och förmågan till att lyfta sina 

medarbetare är en återkommande egenskap hos intervjupersonerna. Chefspositionen blir ett 

sätt att få utlopp för driften att leda och lyfta andra människor.   

 

Vi ser vidare även egenskaper som är karaktäristiska för den högpresterande människan (Holt 

et al. 2012 s. 420f) bland våra intervjupersoner. Många av intervjupersonerna har egenskaper 

som risktagande och tro på sig själva att kunna klara av nya utmaningar. Att ha mod och våga 

tror vi är en viktig faktor i att kunna göra karriär. 

5.4 Hårt arbete och självtillit 

Vi är av uppfattningen av att hårt arbete alltid lönar sig mer och leder till bättre utfall än om 

man gör något halvhjärtat. Vi anser intervjupersonerna vara överens oss på den punkten och 

många säger att självklart lönar sig hårt arbete. Så som vi tolkar det är intervjupersonerna av 

inre kontroll-lokus vilket har som effekt att de kämpar för de tror utfallet är beroende av deras 

insats (ibid s. 590f). 

 

I många områden av teoriavsnittet är självtillit ett återkommande begrepp och vi finner våra 

intervjupersoner vara väldigt säkra på sina förmågor att klara av utmaningar. Självtilliten 

antas vara uppbyggd av flera faktorer som tillsammans utgör självtilliten. Mycket av 

intervjupersonernas självtillit tycks komma ifrån stöd och tidigare erfarenheter. Genom att ha 

en längre yrkeserfarenhet så tror vi de fått utstå många prövningar och därför lärt sig att de 

kan klara av utmaningarna som kommer. Detta är två variabler som är viktiga för att ha hög 

självtillit (ibid. s. 592f). 
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London (1983 s. 621) ser på karriär ur ett väldigt multidimensionellt perspektiv och talar om 

många aspekter som är viktiga vid karriär. Londons (ibid.) talar om självtillit och risktagande 

som två viktiga delar av karriärspakande. Har individen benägenhet till att ta risker och en 

stark självtillit blir effekten att resiliensen blir hög vilket gör individerna mer benägen till att 

våga mer. Även Lent et al. (1994 s. 79) finner självtillit som en viktig faktor vid karriär. 

Bandura (1986 i Lent et al 1994 s. 84) säger självtillit vara en av de viktigaste faktorerna 

genom att bland annat upprätta hålla ansträngning trots osäkerhet om utfall.  

 

Vi tror att för många av intervjupersonerna har engagerade arbetsinsatser resulterat i att de fått 

ta del av interna utbildningar. Vi ser Billerudkorsnäs som en viktig faktor som, utifrån 

intervjupersonernas uttalanden, erbjudit möjligheter till rörlighet möjliggjort hierarkiskt 

avancemang i organisationen.  

5.5 Tillfälligheter 

Trots att hårt arbete och alla andra faktorer spelar roll så verkar tillfälligheter och slumpen ha 

spelat en roll för våra intervjupersoner. Vi anser att intervjupersonerna tagit vara på de 

möjligheter som uppstått under yrkeslivet. Enligt Mitchell et al. (1999 s. 117f) är det viktigt 

att vara öppen för möjligheter och vi upplever att intervjupersonerna just har varit öppna för 

oväntade möjligheter och inte låst in sig på förutbestämda karriärvägar.  

 

Ingen av intervjupersonerna nämner några mål att göra karriär eller bli chefer utan det har 

mest blivit så. Karriärvägarna beskrivs som entreprenörsinriktade (Aronsson et al. 2012 s. 87) 

och är i likhet med Mitchell et al. (1999 s. 117) beroende av att ta vara på möjligheter.   

5.6 Svar på frågeställning 

För att besvara vår ursprungliga frågeställning, varför och hur har chefer blivit chefer, kan vi 

konstatera att våra intervjupersoner hamnat på chefspositionen oplanerat. Det har egentligen 

inte funnits några planer på att nå dit. Intervjupersonerna har hamnat i den positionen genom 

hårt arbete där de uppvisat kompetenser och prestationer och därför blivit belönande med 

avancemang i den organisatoriska hierarkin.  

 

Utgångspunkten i vår studie har varit att undersöka vad som egentligen motiverat individerna 

till att bli chefer. Vi upptäckte att det egentligen inte funnits en motivation till att nå 

positionen. Vad vi kan konstatera utifrån det är att planer på karriär och att nå en 

chefsposition inte är en nödvändighet för att avancera i organisationer. Med det sagt så bortser 

vi självklart inte från motivation som en faktor. Drivkrafterna som intervjupersonerna säger 

sig ha/har haft är viktiga aspekter av deras karriär för utan dessa så tror vi inte de hade kunnat 

vara så drivande i sina tidigare arbeten. Att intervjupersonerna utfört sina arbeten med andra 

drivkrafter än monetära tror vi har möjliggjort att de kunnat prestera och engagera sig på ett 

annat sätt än om drivkraften varit pengar.  
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Vi vill slutligen tillägga självtillit och att ta vara på möjligheter som två viktiga faktorer i hur 

de blivit chefer. Intervjupersonerna har inte låtit sig begränsas av eventuella brister i förmåga 

utan tagit vara på möjligheter som uppstått under yrkeslivet. För många har chefspositionen 

inneburit en stor övergång från tidigare yrken där arbetsuppgifter i form av personalansvar 

och andra chefsområden inneburit stora utmaningar.  

5.7 Diskussion  

Vi anser att vi i denna studie fått svar på vår frågeställning, varför och hur har chefer blivit 

chefer. Genom att använda den kvalitativa metoden fick vi fram ett resultat som visar på att 

karriär är uppbyggd av mycket mer än motivation till att göra karriär.  

 

Resultaten av studien visar inledningsvis på att det är villigheten till att jobba hårt och prestera 

som leder till möjligheter att göra karriär. Bakomliggande faktor till att kunna arbeta hårt tror 

vi är de inre drivkrafterna som motiverat individerna att anstränga sig i arbetet. Självtilliten 

ser vi som en stark faktor som möjliggjort för individerna att ta sig an chefspositionen vilken 

inneburit väldiga utmaningar i form av bland annat personalansvar.  

 

Resultaten visar vidare på att planer och mål inte haft en avgörande påverkan på varför de 

hamnat på chefspositionen. Detta förvånade oss då vi varit av uppfattningen att planer och 

motivation skulle vara en essentiell faktor i varför deltagarna valt att bli chefer. Det är snarare 

förmågan till att vara öppen för nya utmaningar och förvalta möjligheterna som uppstår i 

yrkeslivet som varit avgörande till att varför de hamnat i chefspositionen.  

 

Vi vill påpeka att studiens resultat är, som tidigare nämnt, är enbart giltigt för deltagarna i 

denna studie. Om undersökningen utförts med andra deltagare eller deltagare spridda på olika 

företag hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut.  

 

Vi är generellt sett väldigt nöjda med hur denna studie har utförts och det resultat vi fått fram. 

Trovärdigheten i denna studie anser vi vara hög då vi redogjort för genomförandet på ett 

sakligt sätt samtidigt som studien utförts objektivt. Vi har gått in i undersökningen med ett 

öppet sinne och undersökt karriär ur fler aspekter än enbart motivation och därför fått ett 

resultat som visar på att det är flera faktorer som påverkar en individs karriär.  

 

Vi vill kort diskutera det faktum att studien utgått från en mängd olika teorier. Det har funnits 

en tanke bakom detta. Anledningen till de många teorierna är för vi ville undersöka karriär 

och motivation ur många aspekter. Vi har medvetet valt att inte inrikta oss mot en specifik 

teori eller typ av teorier för att inte riskera att missa eventuellt avgörande variabler av karriär. 

Vi har presenterat kritik mot de valda teorierna som hävdar att teorierna i många fall försöker 

förklara komplexa fenomen i en förenklad form. Därför har vi försökt skapa en bredare 

förklarning på de komplexa fenomen vi undersökt. Vi har funnit att Planned Happenstance 

teorin varit av betydelse då slumpen spelat stor roll i vår studie. Vi har även uppmärksammat 

självtilliten vara en stark variabel. Om vi valt färre teorier hade vi eventuellt inte upptäckt 

dessa två starka variabler.  
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Självklart är vi medvetna om att undersökningen inte varit felfri och det finns säkert fler 

områden än vad vi är medvetna om som hade kunnat göras bättre. Det som huvudsakligen 

varit ett problem i studien är bristen på erfarenhet. Att genomföra kvalitativa intervjuer utan 

någon större erfarenhet har satt oss som intervjuare och forskare på prov. Vi har självklart 

försökt att förberedda oss inför intervjuerna men märkte att det var mycket svårare än vad vi 

kunde föreställa oss att genomföra givande intervjuer. Den stora textmassan som genererades 

genom intervjuerna ledde till tidskrävande bearbetning innan analysarbetet kunde påbörjas, 

något som vi inte planerat. Intervjuguidens omfattning och antalet intervjupersoner hade 

kunnat reduceras för att få mindre bearbetningsarbete men då hade eventuellt inte resultatet 

varit lika givande. 

 

Förslag till framtida forskning är att på ett djupare plan undersöka vilka faktiska möjligheter 

individer på chefspositioner har haft för att nå dit. Vi har berört flera yttre faktorer grundligt 

men att inrikta sig på till exempel socioekonomisk bakgrund skulle skapa en djupare 

förståelse för om det finns specifika förutsättningar som underlättar en individs möjligheter 

till att göra karriär.    
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

1. Bakgrundsfrågor  
 
- Kön  

- Hur gammal är du? 
- Hur länge har du jobbat på Billerud? 

- Ser du dig själv som en chef eller ledare? 

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

 

2. Utbildning 
 

Skulle du vilja berätta lite om vilken utbildning du har (hur det kom sig att du valde 

just den?) 
- Fanns det någon yttre omständighet som fick dig att studera?  

- Studerade du av egen vilja (intresse) eller sökte du dig mot utbildningar som eventuellt 

skulle ha ett värde i framtiden? 

- Fanns det någon begränsning, alltså kunde du välja fritt? 

– Pluggade du konstant eller tog du någon form av sabbatsår? 
 

 

3. Arbete/Yrke 
 

Kan du beskriva lite av din tidigare yrkeserfarenhet? 
 

 Hur har du fått den roll du har idag? 

- Under de XX år som du arbetade här, hur lång tid tog det innan du blev chef? 

- Ville du bli chef, var det något du sökte efter just då?? 

- Är du nöjd med ditt arbete? Varför? 

 

Har du eller har du haft någon förebild inom din yrkeskategori? hur har de påverkat 

dig i din yrkesroll?  
 
 

 
 

4. Motivation och framgång 
 

Vad är motivation enligt dig? 

- Tror du det spelar någon roll om man motiveras av exempelvis lön istället för intresse? På 

vilket sätt? 
 

Vad har du haft för mål (drivkraft) i arbetslivet och livet? Vad har motiverat dig till att 

sträva mot dessa mål? 

- Är själva ledarskapet (att leda) något som motiverat? På vilket sätt? 

- Har du strävat efter att klättra uppåt? Varför? 
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- Har dina mål under livets gång förändrats? 

- Har belöningar och bestraffningar haft någon effekt på din motivation (karriär)? 
 

Vad är framgång i arbetet enligt dig? 
(Vad är viktigt, vad är det som driver dig – pengar, personlig utveckling, intressanta kollegor, att få leda 

andra, flexibla arbetstider, svåra arbetsuppgifter eller mycket fritid?  

 

Om du tänker tillbaka vad hade du för planer, drömmar och mål om framtiden när du 

var barn och när du väl började arbeta? 
- Fick du stöd av din omgivning?   

- Har du någonsin haft som mål att göra karriär? 

- Hade du någonsin en dröm om att bli chef? 
 

Tror du på hårt arbete lönar sig? 

- Har du förlitat dig på din egen förmåga i livet och ansett dig själv vara i kontroll över 

utfallet av ditt liv?  
- hur tror du detta har påverkat dig? (arbetet hårdare för du vet att utfallet påverkas av din 

insats? haft mål som är svåra att nå?) 

 

Hur anser du att din tjänst som chef motsvarat dina egna tidigare föreställningar och 

förväntningar på att vara chef?                                                                                                 
- Anser du att ditt hårda jobb för att bli chef givit det resultat du förväntade dig?                      

- Har du någonsin, tidigare i livet och fram tills nu känt tvivel på din förmåga att bli chef?  

 

 

5. Familj och omgivning 
 

Vad för yrke hade dina föräldrar? 
– Påverkade detta dig på något sätt, dina ambitioner och mål i livet? 
 

Har du egen familj? Har detta påverkat din karriär positivt/negativt eller inte alls? 
 

Hur stor roll anser du själv att de sociala (gemeneskap) spelat i dina val som ledat fram 

till din nuvarande position?  

 

 

6. Organisatoriska möjligheter 
 
Har Billerud program för karriär? Hur har detta påverkat dig? 

 

Hur har ledare/chefer påverkat din motivation? 

 
Ur ett könsperspektiv, vad tror du dit kön spelat för roll i ditt val av yrke och 

möjligheter för karriär? 
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Beskriv vad trivsel har betytt för dig tidigare och vad de betyder för dig i dag?                                                       

- Vilken roll anser du Billerud som företag spelat för roll för trivseln rent allmänt?                  

- Hur upplever du möjligheter och rörlighet i organisationen på Billerud? 

 
7. Avslutande frågor 
 

Om du skulle beskriva dig själv och ditt chefskap utifrån 4 ord vilka skulle det vara och 

varför?  

 
 

 

 


