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Motivation – 3 sätt att skapa handlingskraft i 
bolaget 
 
Många chefer, men också VD:ar tror att lön och förmåner är något som motiverar 
medarbetarna. Och ja, det gör det till en viss del. Men som ledare och VD kommer du 
inte långt med att motivera dina medarbetare med lön och förmåner. För dessa faktorer 
tillfredsställer bara en liten del av människans behov. Och faktum är att alla 
arbetsplatser tillfredsställer numera dessa behov. Så detta är ingen konkurrenskraft om 
att få de bästa medarbetarna. Det krävs betydligt mycket mer djupa faktorer för 
motivation än dessa. I denna artikel kommer jag att ta upp tre betydelsefulla faktorer 
en medarbetare har behov av i dagens arbetssituation. Så läs vidare, begrunda och 
implementera. Om du är en mogen ledare och VD. 

Var en ledare – En förebild & inspiratör 
En självklarhet, men få som tänker på det. Det är att du som ledare är den person som står för 
den största motivationsfaktorn. Om du är en riktig ledare kommer du att motivera alla dina 
medarbetare. Vare sig om du vill det eller ej. För en riktig ledare driv av ett syfte och ett mål. 
Han eller hon skapar hopp. En tro om en bättre framtid. En framtid som du som ledare lägger 
vägen för. 
 
Ledarskapet är det som påverkar hela bolaget. Särskilt när du är VD. Du kommer att påverka 
kulturen. Du kommer att påverka hur folk kommer att tänka och agera. För du är antingen 
passiv eller aktiv i ditt sätt att agera. Och oavsett vad du än gör kommer det att få 
konsekvenser. Så säkerställ att du är en riktig ledare. Som är en förebild. Som inspirerar och 
leder verksamheten framåt. Framåt mot någonting större. Ett syfte. Ett syfte som uppfyller det 
mänskliga behovet av att göra nytta. En nytta som skapar motivation mer än någonting annat. 
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Skapa förutsättningar - En miljö & kultur för handling 
Som jag nämnde påverkar du som VD kulturen, men också resten av miljön i företaget. Hur 
miljön och hur människor beter sig runt omkring oss. Påverkar oss i hög grad. Så hög grad att 
vi kommer att formas som person av den. Personer som befinner sig i en negativ miljö, 
kommer långsiktig att bli negativ om inte omgivningen ändrar sig. Det är ett faktum. Ett 
faktum du måste inse som ledare. Därför måste du skapa så bra miljö och kultur i bolaget som 
möjligt. 
 
Ju mer positiv och stimulerande miljö och kultur du skapar desto bättre. Det skapar 
förutsättningar för välmående, kreativitet, bra sammanhållning och kamratskap. Vilka 
medarbetare uppskattar inte trevliga kollegor och goda chefer? Detta är något som oftast lyfts 
av medarbetare. Att kollegor är viktigt, precis som en bra chef och arbetsmiljö för motivation. 
För detta tillfredsställer vårt behov om tillhörighet. Att känna oss trygga, accepterade och 
sedda. 
 

Uppmärksamhet – Ge medarbetarna bekräftelse 
Vi är alla människor. Människor som är ett gruppdjup. Ett gruppdjur där alla är beroende av 
varandra. Och därmed behöver bekräftelse av varandra för att kunna känna sig accepterad. Ett 
behov en ledare känner till och använder sig av dagligen. Att möta människor. Att se dem. Att 
prata med dem. Och förstå dem. Sådana små saker gör mycket. Det skapar band, tillhörighet 
och respekt. Respekt för dig som ledare, men också det förtroende medarbetarna får för dig, 
genom att du ser dem. 
 
Det är denna faktor som gör att du kan leda människor. Genom att se dem och bry sig om 
dem. Detta fenomen brukar vi kalla ”ledarskap genom att gå runt”. En effektiv metod för att 
komma nämnare medarbetarna, förstå verksamheten och se verkligheten. Något som 
uppskattas av medarbetarna. Detta motsatt VD:ar som flyttar huvudkontoret till Stockholm 
och inte visar sig mer. Detta skapa bara misstro och oro. Att VD ej bryr sig om medarbetarna 
och verksamheten. För de känner sig inte trygga, accepterade och sedda. För de får ej 
bekräftelse och känner ej tillhörighet. 

Sammanfattning – 3 sätt som skapar motivation 
Så säkerställ att du är en ledare som leder verksamheten emot ett mål med ett syfte. Ett syfte 
som skapar hopp och tillfredsställer det mänskliga behovet av att göra nytta. Skapa en miljö 
och kultur där människor kan må bra och växa. En positiv miljö med goda medarbetare och 
chefer. Som skapar en sammanhållning, som bidrar till att uppfylla behovet av tillhörighet. Se 
även till att du som ledare är närvarande. Att du är ute i verksamheten och möter 
medarbetarna. Att du ser dem, förstår dem och ger dem respekt. Så kommer de glädjas och 
känna sig behövda. Om du gör allt detta kommer du att skapa gedigen motivation. Motivation 
som håller sig evig och gör att medarbetarna handlar och trivs med ert bolag. 
 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser Eller behöver du 
hjälp med att utveckla ditt exekutiva ledarskap? Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 


