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Stockholm 2013-12-23 

 

 

VD Barometern 2013 

 

Ledarskaparna har i sitt arbete med att utveckla ledningskulturen i organsationer de senaste 20 

åren konstaterat att många VD: ar ägnar sin mesta kraft åt att utveckla det företag de ansvarar för, 

och relativt lite kraft åt att utveckla sig själva. 

Vi ser också tydligt det genomslag det får i organisationens förmåga att utvecklas och förbättra 

resultaten när även VD utveckar sig och sitt arbetssätt. 

Nyfikna på hur VD: ar ser på detta, genomförde Ledarskaparna under vintern - våren 2012-13  en 

undersökning, VD-barometern, i syfte att öka kunskapen om VD: ars arbetssituation. Vi tittade 

bland annat på vad som stimulerar/stressar i jobbet, hur man använder sin tid, var man tar sitt stöd 

och hur man upplever sin livskvalitet. 

Undersökningen genomfördes i tre delar: 

 En enkät som besvarades av 62 VD: ar 

 10 djupintervjuer 

 3 st. gruppdiskussioner med 5 - 7 VD: ar i varje 

 

Frågorna berörde följande områden: 

1. Vad stressar dig i VD-jobbet? 

2. Vad stimulerar i VD-jobbet? 

3. Hur disponerar VD sin tid? 

4. Var tar VD sitt stöd? 

5. Hur upplever man balansen i livet och sin livskvalitet? 

6. VD: ars råd till en ny VD? 

7. Vad skulle man vilja syssla med om man inte var VD? 

 

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten: 
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Sammanfattning - Våra VD: ar trivs med jobbet och vill hellre fokusera på kunder än på 

medarbetarutveckling! 

Våra VD: ar trivs bra på jobbet och uppger att de mår bra. Man ser jobbet som en livsstil. VD: arna 

upplever en viss stress, men den handlar mer om ansvaret än om någon specifik arbetsuppgift. Vi 

konstaterade i gruppdiskussionerna att det möjligen finns en tendens att inte ”vilja se” baksidorna 

av jobbet då det kanske är svårare att bestämma sig för att byta jobb när man är VD. ”Det finns 

inte så många alternativ på samma nivå”.  

Det är en utmaning att få tiden att räcka till. Man efterfrågar tid till egen reflektion. Vi ser också att 

många föredrar att jobba mot kunder och med strategier och kanske lägga mindre tid/kraft på att 

utveckla sina medarbetare. Detta är möjligen att förvänta med tanke på de egenskaper som krävs 

för att hamna i en VD-position. Det finns en samsyn kring att det är en större utmaning att få 

strategier att verkligen bli genomförda än att ta fram dem. 

 

Frågeområdena:  

 

1. Hur stressande upplever du följande arbetsuppgifter? 

Vi var förvånade över de låga siffrorna när det gällde stressnivån. Något som fick sin förklaring i 

gruppdiskussionerna där man tydligt uttalade att det är framför allt ansvaret som helhet som 

skapar viss stress och inte några specifika arbetsuppgifter. Det som upplevs som mest stressande 

är när oförutsedda händelser av större vikt inträffar. Där förefaller dock de VD: ar som arbetat 

längst blivit mer härdade och hanterar detta lugnare. Man har lärt sig att de flesta kriser kommer att 

lösa sig på något sätt. 

 

2. Hur stimulerande upplever du följande arbetsuppgifter? 

Det förefaller som de flesta VD: ar finner arbetsuppgifter som handlar om att representera företaget 

eller organisationen externt, som möten med kunder och leverantörer, samt strategiarbete mest 

stimulerande. De mer internt fokuserade arbetsuppgifterna som uppföljning och utveckling av 

medarbetare är inte lika stimulerande.  

Även om strategiarbete stimulerar är det tydligt att det egentligen inte är det som behöver mer 

fokus. Den gemensamma uppfattningen var att strategiarbete har sin tid och plats men att mest tid 

och kraft ändå behöver lägga på att kommunicera strategierna och se till att de faktiskt 

implementeras. Väldigt många strategier blir aldrig genomförda fullt ut! 

 

3. Hur skulle du helst disponera sin tid? 

Den externa prioriteringen syns även tydligt i hur man vill fördela sin tid. I gruppdiskussionerna 

framlades hypotesen att det faktum att många VD: ar är extroverta med stark drivkraft är det 

kanske en naturlig fokus. En fråga man kan ställa sig är möjligen hur de ökade krav på utveckling 
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av medarbetare och ledarskap som den allt snabbare utvecklingstakten vi ser rimmar med detta. 

Behöver VD: ar kanske ägna mer kraft att utveckla sina medarbetare? 

 

4. Var tar du ditt stöd? 

När det gäller var man tar stöd varierar detta, men många använder ledningsgruppen och 

styrelseordföranden för de operativa utmaningarna. När det gäller mer personligt stöd har många 

kloka personer utanför organisationen. 

 

5. Hur är det med din balans i livet och livskvalitet? 

Frågan om livskvalitet är intressant. I undersökningen kan man se att det är en ”livsstil” att vara 

VD. De flesta trivs bra med sin livssituation. Ansvaret och möjligheten att påverka stimulerar. Dock 

uttrycker många att det kräver relativt skarpa prioriteringar. Det finns tid till arbete och familj och 

gärna lite motion. Tid till övrigt får för många stå tillbaka. En VD uttryckte t.o.m. att han i princip valt 

bort vänner under denna period av sitt liv och fokuserar bara på arbete och familj.  Många VD: ar 

har dock kapacitet att hinna med både jobbet och mycket annat. Det framkommer tydligt att det är 

väsentligt att skapa tid till reflektion så att man är medveten av de val och priorietringar man gör. 

Om inte, är det lätt att hamna i ständig stress. Det gäller med andra ord att vara medveten om sina 

prioriteringar och trivas med dem för att man skall må bra som VD. 

 

6. Vilka råd skulle du ge till en ny VD? 

Föga förvånande så är det viktigaste rådet man ger till en ny VD att styra sin tid medvetet och 

prioritera hårt. Utöver att delegera med tydlighet och se till att du har rätt medarbetare så är vikten 

av att vara ärlig med vem man är, mot sig själv och medarbetare, ett tydligt råd. 

 

7. Vad skulle du vilja göra om man inte var VD? 

Den tydligaste inriktningen på alternativa sysselsättningar är någon form av rådgivande roll. 

Styrelseroller eller någon form av managementkonsult. 
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Enkätsvaren 

1. Stress 
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2. Stimulans 
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3. Tid 
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4. Stöd 
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5. Livskvalitet och balans 
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6. Råd till nya VD: ar 

 

 

7. Vad skulle jag vilja jobba med om jag inte var VD? 
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”Idealbilden”  

 

 

 

Stockholm 2013-12-23 

Mats Frid 

Ledarskaparna 


