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Sammanfattning 
 
Ämnet entreprenörskap är ett nytt forskningsämne med väldigt få fastlagda teorier. Denna 
uppsats handlar om att undersöka entreprenellt ledarskap i ett tillväxtföretag. Företaget som 
analyseras heter Academic Work och tillhör bemanningsbranschen. Uppsatsens riktlinje har 
som utgångspunkt tre frågeställningar: Hur påverkar tillväxt en organisation och ledarskapet 
av denna?, Vilken typ av styrning och ledarskap utövar entreprenörerna på Academic Work i 
samband med organisationens utveckling? Hur uppfattas ledarskapsstilen av medarbetarna? 
Som verktyg för undersökningen används en kombination av olika teorier knutna till ämnen 
tillväxt, entreprenörskap och ledarskap. Dessa redogör för organisationers utvecklingsstadier, 
de krav tillväxt ställer på ledaren och verksamheten, samt entreprenörens roll och dennes 
ledarstil. Metoden för arbetsgången är av kvalitativ art med ett narrativt uppbyggt 
tillvägagångssätt. Med hjälp av fria intervjuer insamlades det empiriska materialet där 
intervjupersonernas svar och berättelser skapar en grund för uppsatsens analysdel. Med hjälp 
av analysen och dess anknytning till teorier har uppställda frågor kunnat besvaras.  
 
Det man har kommit fram till är att entreprenella organisationer skapas från affärsidén, med 
hjälp av enkla system, till allt större och mer komplicerade organisationer. Detta innebär att 
entreprenören inte har en tydlig ledarposition under företagets första period utan snarare ingår 
som en del av teamet. Samtidigt som organisationen växer införs allt fler rutiner, regler och 
övervakning. Den symboliska makten som har en viktig roll i början av utvecklingen avtar 
successivt. Tillväxten innebär att ledaren får nya arbetsuppgifter och syns allt mindre bland 
anställda. För att inte förlora styrgreppet tillsätts chefer på mellannivå, rutiner och regler 
införs som styrgrepp och rapporter och undersökningar som uppföljning av arbetet. 
Medarbetare som har medverkat i utvecklingen påverkas negativt av införandet av strikta 
regler, rutiner och den starka säljkulturen, medan anställda som rekryterats i efterhand har 
mindre svårt för företagets kontrollsystem.  
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"Man kommer aldrig först om man går i andras fotspår."  
Gunnel och Kjell Swärd1 

 

1 Inledning 
Denna uppsats handlar om ämnet entreprenörskap, som en ledningsform av tillväxtföretag. 
Anledning till detta ämnesval baseras på min stora fascination för innovatörer och 
framgångsrika företagare. Idéutvecklingen kring den specifika problematiken, ledning av 
tillväxtföretag, framkom i relation till att jag granskade ett framgångsrikt företag närmare. 
Företaget heter Academic Work och tillhör bemanningsbranschen. Det är en relativ ung 
organisation med en snabbväxande historia. Företaget inriktas på att hyra ut kvalificerade 
studenter för uppdrag inom flera arbetsområden runt om i Sverige. Affärsidén föddes i 
samband med studerandens behov av arbetslivserfarenhet och bristen på tillfälliga 
jobbuppdrag.  
 
Eftersom det valda uppsatstemat avser entreprenörskap har Academic Work, dess grundare 
och medarbetare använts för att belysa ämnet i fråga. Med tanke på att detta företag har växt 
både snabbt och framgångsrikt har jag inspirerats till att belysa ämnet entreprenörskap utifrån 
ledarskaps- och utvecklingssynvinkeln. Ledarskap och affärsutveckling är två komplicerade 
och mångdiskuterade ämnen som har blivit objekt för forskning inom flera vetenskapliga 
områden. Under de senaste 50 åren har många olika ledarskapsteorier förts fram, men de 
glöms ofta bort efter några år. Man påstår tidvis att man har funnit en magisk formel eller ett 
recept för hur man skapar framgångsrika ledare, men det är ingen mening att försöka 
efterlikna andra eller följa ytliga råd för bättre ledarskap. Ämnet måste förstås på ett djupare 
plan med betoning på organisationen och dess uppbyggnad (McKee & Carlson, 2001).  
 
 

1.1 Bakgrund 
Även om entreprenörskap är ett ungt forskningsämne är det inte något nytt fenomen. Det 
svenska näringslivet är till stora delar uppbyggt kring ett framgångsrikt entreprenörskap. 
Industrisamhället byggdes upp i början av 1900-talet kring genuina inhemska uppfattningar 
som förändrades genom en stark företagsanda och entreprenörskap. Som goda exempel i 
dessa avseenden kan nämnas företag som SKF, ASEA, Alfa-Laval, AGA och LM Ericsson. 
Under det senaste decenniet har dessutom en avancerad tjänstesektor vuxit fram inom 
områden såsom IT och kommunikation, vilka alla baseras på ett entreprenörskap (Landström, 
2005).  
 
Dagens entreprenörer definieras som personer med innovationskraft som har förmågan att 
känna igen möjligheter och omvandla dessa till affärsidéer trots marknadsrisken. 
Entreprenörer ses som självständiga tänkare som vågar agera annorlunda och ta risker. De är 
även tävlingsinriktade, målorienterade, självsäkra och har förmågan att lära sig utifrån sina 
misstag. Däremot måste man påpeka att även om man har kunnat urskilja vissa kännetecken 
för entreprenörer, men dessa är inga handfasta teorier utan snarare en profil på kända 
entreprenörer idag. Oavsett hur man väljer att studera entreprenörskap måste man ta hänsyn 
till undersökningsområdet och göra bedömningar utifrån detta (Kuratko & Hodgetts, 1998).  
 

                                                 
1 Citat om entreprenörskap, http://www.tankeakuten.com/default.asp?categoryID=1&pageID=42 
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1.2 Frågeställningar 
Det finns många olika sätt att se på entreprenörskap, sätt att förstå entreprenörskap, och 
metoder att studera entreprenörskap. Därför är det betydelsefullt att från ett tidigt stadium 
definiera problemet man vill undersöka (Landström, 2005). Med hjälp av frågeställningar 
formuleras problemet som avgränsar ämnesområdet. Eftersom undersökningen i denna 
uppsats tillhör disciplinen företagsekonomi, vilket betyder att ämnets analysnivå ligger på 
organisationen eller företaget, grundas fokus i arbetet på frågeställningarna formulerade 
nedan:  
 

• Hur påverkar tillväxt en organisation och ledarskapet av denna? 
• Vilken typ av styrning och ledarskap utövar entreprenörerna på Academic Work i 

samband med att organisationen utvecklas? 
• Hur uppfattas ledarskapsstilen av medarbetarna? 

 
Dessa frågeställningar avgränsar uppsatsämnet till det valda företaget och fungerar samtidigt 
som en ledstjärna för belysning av problematiken knuten till entreprenörell ledning av ett 
tillväxtföretag.  
 
 

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att med hjälp av det valda företaget och analysen av denna 
organisation få svar på de ovanformulerade frågorna och därmed få en ökad förståelse för 
ämnet entreprenellt ledarskap i tillväxtföretag.  
 
 

1.4 Academic Work 
Bemanningsbranschen är en relativt ung bransch som mötte sin första nedgång i början av 
2001. Personaluthyrningen hade minskat markant och branschen hade konsoliderats. Sektorn 
stod stilla. Den uteblivna omsättningsökningen gick lätt att härleda till att bolagens kunder 
valt att inte hyra in personal i samma utsträckning som tidigare. De bemanningsföretag som 
drabbats av detta hade då breddat sin profil, från exempelvis uthyrning till även karriär- och 
omställningstjänster. Det finns dock dem som det gått bra för trots nedgångarna. Ett sådant 
exempel är Academic Work (Pineus, 2003). 
 
Academic Work grundades 1998 av studenter. Johan Skarborg var en av grundarna till det 
framgångsrika bemanningsföretaget. Affärsidén var enkel med ändå långt ifrån självklar. 
Företaget hyr ut arbetskraft i form av studenter till företag inom olika branscher. Man har 
lyckats skapa en affärsidé som både Academic Work, studenter och företag vinner på. Företag 
får tillgång till kompetent, motiverad och flexibel arbetskraft och studenter som behöver 
pengar och arbetslivserfarenhet får hjälp av Academic Work att hitta jobb. Grundarna till 
företaget tyckte att samarbetet mellan skola och näringsliv var för dåligt. De ville skapa en 
länk mellan studenter som gärna jobbar då och då och företag som ibland behöver hyra in 
extra förstärkning. Intresset visade sig vara stort och vännerna körde igång direkt. Academic 
Work har vuxit kraftigt sedan starten och är idag ett av Sveriges största bemanningsföretag 
med verksamhet i hela landet (http://www.startaeget.se/articles.asp).  
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Academic Work har byggt upp en omfattande databas som idag innehåller 35 000 studenter 
från alla Sveriges universitet och högskolor. Med hjälp av databasen kan de på ett enkelt sätt 
söka fram personer som har rätt kompetens och som i övrigt kan arbeta enligt de krav som 
företagskunder kräver. Företaget använder sig dessutom av en välfungerade hemsida där 
studenter har möjlighet att uppdatera sin CV och anmäla sig till aktuella jobbuppdrag. Ca 60 
personer jobbar internt på kontor som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. 
Dagens interna struktur av uthyrningsavdelningen, som är kärnan för företaget, visas med 
hjälp av bilden nedan. 
 
 
 

 
 
1.1 Grundare och VD har det största inflytandet på företaget. Chefer arbetar som en förlängd 
arm och ser till att uppsatta mål uppnås. Konsultchefer ansvarar för relationer med kunder 
och uthyrning av konsulter. Konsulter är externtknutna till företaget och blir uthyrda då deras 
kvalifikationer överrensstämmer med det sökta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   VD 

    Chefer  

    Konsultchefer 

                   Konsulter 
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2 Metod 
Eftersom denna uppsats handlar om att förstå och tolka ett fenomen inom en organisation är 
en kvalitativ undersökningsmetod det lämpligaste verktyget. Den kvalitativa traditionen 
innehåller många olika forskningsmiljöer. Den finns primärt inom humaniora och 
samhällsvetenskapen. Det handlar ofta just om att beskriva en miljö, organisation eller 
verksamhet inom vilken studien äger rum. Inom kvalitativa studier är det vanligt med 
teoretiskt samanhang för beskrivningen. Detta betyder att en teori utgör grunden för hur 
beskrivningen utformas (Sohlberg, 2003).  
 
Den forskningsinriktning inom kvalitativa traditionen som väljs här är det narrativt 
uppbyggda tillvägagångssättet. Detta på grund av metodens betoning på processutveckling 
vilket är lämpligast med tanke på att uppsatsämnet behandlar ledarskap inom 
tillväxtorganisationer, vilket inte minst handlar om en händelseutveckling. Inom narrativa 
studier utgör själva beskrivningen av ett skeende eller process en mycket central del. Ofta är 
det studerande människornas egna berättelser som är utgångspunkten för forskningen. Det 
narrativa perspektivet innebär att berättelsen utgör utgångspunkten för forskarens analys. 
Typiskt för narrativa studier är att det finns en kronologi som handlar om en sekvens av 
händelser – ett processperspektiv (Sohlberg, 2003).  
 

2.1 Intervjuteknik 
I praktiskt taget alla fallstudier ingår individuella intervjuer och för det mesta utgör de kärnan 
för datainsamlingen. Under denna arbetsgång, då de studerade personernas egna berättelser är 
den viktigaste utgångspunkten, utgör intervjuer en central metoddel. Intervjuerna kan vara 
formella eller informella, hårt strukturerade eller öppna för anpassning till intervjusituation. 
De kan vara korta, eller vara långa djupintervjuer som mer liknar samtal och diskussioner 
(Gustavsson, 2003).  
 
Med tanke på att jag inte har några strikta hypoteser som ska prövas har jag valt att utföra fria 
intervjuer som inte låser den intervjuade då denne kan fylla i sådant som jag möjligen inte har 
tänkt på. Den fria intervjun baseras på att intervjuaren endast styrs av en grov uppfattning av 
vilka frågeområden denne bör beröra. Den svarande har full frihet att formulera sina svar. Den 
fria intervjun kan vara till stor nytta när man börjar informera sig om ett nytt område. Den har 
sina fördelar i sin smidighet och de möjligheter som den ger till fördjupning på punkter som 
verkar intressanta. En annan fördel är att den svarandes subjektiva intryck och värderingar får 
komma fram. Genom intervjun fås uppgiftslämnarens egen syn på det han talar om, som i det 
här fallet hans ställning till sitt arbete, arbetsledning etc. (Ekholm & Fransson, 1978).   
 

2.2 Upplägg 
Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet används som 
empiriskt underlag för forskning, särskild när kunskap om ett område helt eller delvis saknas 
och när det rör sig om komplexa fenomen (Gustavsson, 2003). Från att ha definierat 
problemområdet läggs den teoretiska grunden med hjälp av anknytbar litteratur vilken i sin tur 
utgör en ram för undersökningen. Litteraturen ska vara applicerbar på det insamlade 
empiriska materialet som ett verktyg för analys och reflektioner. Arbetet kräver en grundlig 
sökning av teorier innan man kan ge sig ut för att undersöka det valda företaget. En sortering 
av litteratur till ett tydligt sammanhang krävs för att kunna göra undersökningen utifrån den 
valda synvinkeln.  
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Det empiriska materialet samlas in genom den primära källan med hjälp av fria intervjuer. Det 
insamlade empiriska materialet utgör underlaget för undersökningens analys. Materialet 
behandlas och analyseras med hjälp av de tidigare skrivna teorierna. Syftet blir att med hjälp 
av teorier få en ökad förståelse för verkligheten. Utifrån analysen, som är undersökningens 
huvudpunkt, dras slutsatser som besvarar frågeställningarna.  
 

2.3 Källkritik 
Med avseende på att jag valt att undersöka ett ganska ungt forskningsämne utifrån en specifik 
vinkel tvingas jag att kombinera olika teorier för att skapa en användbar, förståelig helhet.  
Eftersom det inte finns några entydiga teorier om varken entreprenörskap eller ledarskap 
skapar jag en kreativ kombination av både tidigare forskning och dagens teorier. Teorier som 
har valts ska varken bekräftas, förändras eller avskaffas utan användas som verktyg för att 
förstå hur ledarskap utövas av framgångsrika entreprenörer. Där ligger även problematiken 
med att undersöka ett ungt ämne och endast ett fall. Ingen generell kunskap kommer att 
skapas, däremot finns förhoppningen om att data från detta fall ska kunna överföras till ett 
annat.  
 
Val av teorier grundas på att först och främst skapa en överblick av vilka förändringar en 
växande organisation genomgår. Detta eftersom entreprenörer oftast börjar från en affärsidé 
och därifrån bildar växande företag. Med tanke på att jag vill undersöka entreprenörskap 
utifrån ett ledarperspektiv har jag valt att göra en historisk överblick av ledarskapsforskning. 
För att belysa de viktigaste verktyg vid ledning inom tillväxtföretag redogör jag för teorier 
kring ledarskap knutna till utvecklingsorganisationer.  
 

2.4 Förförståelse 
I de flesta sammanhang är det svårt att undvika förförståelse för ämnet man behandlar. Min 
förförståelse handlar främst om det valda företaget. Jag har erfarenhet av att jobba för 
företaget och därmed har jag fått möjlighet till att skapa en egen uppfattning om 
organisationen. Jag har dock arbetat externt som konsult och därmed inte haft möjlighet till en 
intern insyn. Det har bidragit till att jag ändå har kunnat göra denna undersökning med mer 
eller mindre fria uppfattningar. Påverkandet av mina övriga förkunskaper har jag begränsat 
genom att inte knyta fast intervjuer till fasta frågor utan ge de tillräckligt med utrymme till att 
tala om det som känns viktigt inom området. Detta har ställt större krav på tiden än vad fasta 
frågeställningar hade gjort, men med resultatet av mer givande intervjuer.  
 

2.5 Metodproblem  
Oavsett vilken metod som används vid informationsinsamlingen är det viktigt att forskaren 
intar ett kritiskt förhållningssätt vid avgörandet om informationen är tillförlitlig. Två viktiga 
begrepp i detta sammanhang är validitet och reabilitet (Ericsson & Wiedersheim-P, 1999). 
Inom det analytiska synsättet är validitet den viktigaste faktorn för att bedöma ett resultats 
giltighet (Arbnor & Bjerke, 1994). Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det som 
avses att mätas.  För att undvika oärliga svar eller missförstånd under intervjutillfällena 
förklarade jag syftet med undersökningen samt garanterade respondenternas anonymitet. För 
att undvika reabilitetsbroblem tog jag hänsyn till att mina egna värderingar speglas i 
respondenternas svar. Jag betonade även vikten av att respondenternas egna åsikter behövde 
komma i uttryck och förklarade noga undersökningens värde och vad den skulle användas till. 
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3 Teori 
En historisk återblick är nödvändig för att öka förståelsen för det som sker inom 
ledningsområdet idag. Även om det som sker ständigt förändras, lägger historien sin grund. 
Ledningsarbetets förnyelse kan sägas gå i vågrörelser, där olika aspekter fokuseras under 
olika tidsperioder (Ericsson & Wåhlin, 1998). Därför går jag igenom olika skolbildningar 
inom ledarskapsområdet efter att ha förklarat vilka krav tillväxt ställer på organisationer och 
därmed även på dess grundare och ledare. För att belysa effektiva sätt att leda 
tillväxtorganisationer redogör jag slutligen för Ahrens och Normanns teorier om den 
symboliska styrningen.  
 

3.1 Tillväxt inom organisationer 
När organisationer etableras eller ”föds” har de oftast en ganska enkel och föga formaliserad 
struktur. Organisationen är som regel ganska liten från början och består av ett fåtal personer. 
Dessa koordinerar arbetat sinsemellan med hjälp av direkt kommunikation, och 
arbetsledningen är relativt oklar och flytande. Det finns ofta en tydlig ledare, som regel den 
eller de personer som grundat organisationen. Dessutom kännetecknas organisationen av 
svagt utvecklade administrativa system, få regler och rutiner. Det rör sig om en grupp 
människor som arbetar tillsammans på ett mer eller mindre informellt sätt.  
 
Efter hand som organisationen växer och det blir allt fler personer som ska förhålla sig till 
varandra, uppstår ett behov av mer formella system och rutiner för att förmedla arbete, ansvar 
och för att koordinera arbetet. Som regel innebär denna fas att organisationen utvecklar ett 
mer sofistikerat system för övervakning och kontroll, oftast genom att man upptar större och 
mer omfattande hierarkier.  
 
När organisationen fortsätter växa uppstår ett ännu större behov av att formalisera och 
systematisera verksamheten. Arbetet blir mer specialiserat, uppgifterna mer rutinerade och 
formaliserade, och inslaget av regler och standardprocedurer växer. Med detta uppstår också 
ett behov av att rekrytera personer som kan utveckla regler och rutiner och övervaka att dessa 
följs. Det införs system för belöningar och bestraffningar. För att övervaka vad som sker i 
organisationen utvecklas en mer omfattande hierarki bestående av olika chefer på mellannivå. 
Samtidigt inrättas administrativa enheter med huvuduppgiften att utveckla de procedurer som 
organisationen ska följa. Här går organisationer in i den byråkratiska fasen.  
 
Men när organisationen växer ytterligare blir systemen ofta alltför komplicerande och 
omfattande, vilket gör att det uppstår stora hierarkier som skapar tröga beslutsgångar och 
oöverskådliga ansvarsförhållanden. Däremot inträder ett behov av att delegera ansvar till allt 
fler enheter som är mer eller mindre självständiga. Organisationen genomgår en 
divisionaliseringsfas. Olika uppgifter skiljs ut och läggs på separata enheter, och kontrollen 
ändrar karaktär: det blir viktigare att kontrollera resultat än att övervaka om reglerna och 
rutinerna följs (Jacobsen, 2005). Ledarna som driver dessa företag har målet att utveckla enkla 
strukturer till komplexa organisationer. Dessa ledare kallas för entreprenörer.  
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3.2 Entreprenörskap 
En entreprenör är en person som ofta med hjälp av innovativa medarbetare kan hantera hela 
utvecklingen från idé till ett lönsamt företag inklusive marknadsföring och produktion. 
Entreprenören skapar ny verksamhet och ekonomisk utveckling. Forskningen arbetar med att 
skapa en bättre bild av vad som krävs av en bra entreprenör. Det har visat sig vara svårt att 
skapa en struktur som redogör hur framtidens entreprenörer ser ut. Enda sättet är att utgå från 
de entreprenörer som har varit lyckosamma (Carlberg & Haider, 1999).  
 
3.2.1 Gemensamma karaktärsdrag 
Forskandet kring entreprenörskap har kunnat visa en bild av utmärkande karaktärsdrag hos 
entreprenörer. En genomgående iakttagelse är att de flesta entreprenörer i första skedet hittat 
ett marknadshål, dvs. ett område som inte har tillfredställts med bra produkter. Ofta har 
produktidén men marknadsinstinkten varit det tongivande. Entreprenörer visar förmåga på en 
betydande handlingskraft och är inte rädda för att fatta beslut. Man är beredd på att acceptera 
misstag, vilka är oundvikliga, och se dem som en del av läroprocessen. Både när det gäller att 
skapa förändringar på en marknad samt bygga upp och leda ett företag krävs god 
kommunikationsförmåga. Entreprenörer är oftast goda säljare, vilket är nödvändigt för att 
ändra på etablerade system.  De har en ovilja att underordna sig auktoriteter. De karakteriseras 
som rastlösa, beslutsamma och fyllda av självsäkerhet. Entreprenören är svår att infoga i en 
hierarki och sociala system, vilket gör det till en faktor som driver denne till företagande 
(Landström, 2005).  
 
Det lilla företaget under utveckling med en banbrytande affärsidé möts oftast av en hel del 
skepsis och tveksamhet. Det är inte alltid lätt att marknadsföra nya produkter samtidigt som 
balansräkningen ej klarar de krav som till exempel normala garantiåtaganden medför. 
Samarbetet med medarbetare måste därför bygga på ömsesidigt förtroende och uppriktighet 
(Carlberg & Haider, 1999).  
 
Landström menar att entreprenörskap är mycket mer än att omsätta innovationer i konkreta 
affärer. Genom entreprenörskapet söker individen bekräftelse och identitet snarare än 
ekonomisk vinning. Han presenterar fem olika kännetecken för entreprenörer:  
 
Entreprenören som hjälte - har en intuitiv förmåga, ett sjätte sinne, och vissa medfödda 
ledaregenskaper 
 
Entreprenören drivs av unika egenskaper - Entreprenören drivs av ett antal unika egenskaper, 
motiv och attityder, såsom ett högt presentationsmotiv, självständighet och optimism.  
 
Entreprenören som innovatör - Entreprenörens beteende är innovativt, vilket gör att 
entreprenören är en kreativ individ som upptäcker nya möjligheter.  
 
Entreprenören som ledare – Entreprenören har förmåga att organisera en ny verksamhet och 
leda individer som är involverade i verksamheten. 
 
Entreprenörskap som en process - etablering av nya organisationer, utveckling av nya 
affärsmöjligheter (Landström, 2005)   
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3.3 Ledarskapsforskning  
Den koncentrerade översikten nedan omfattar en historisk exposé av olika ledarskapsskolor. 
Detta för att skapa en grund till forskningen i nutid. De olika skolorna sammanfattas kort 
eftersom samtliga speglas i dagens entreprenella ledarskap. Även om vissa av dessa skolor har 
fler paralleller än andra till ledarskapet inom Academic Work har samtliga en viktig faktor i 
utvecklingen. 
 
3.3.1 Den klassiska skolan 
Den klassiska skolan karaktäriseras av starkt normativa inslag. Den grundar sig på att det 
finns ett bästa sätt att styra och leda. Denna ledningsteori har kritiserats för att vara auktoritär 
och ensidig. Ledarskapet grundar sig på en praktisk verklighet med komponenter som 
arbetsfördelning, auktoritet, disciplin, en samlad plan för varje mål, individuella intressen, 
anständig ersättning, centralisering, rak hierarki, ordning, hänsyn, initiativ och företagskultur 
(Eriksson & Wåhlin, 1998).  
 
3.3.2 Den individorienterade skolan 
Den individorienterade skolan grundar sig på slutsatsen att all uppmärksamhet gentemot de 
anställda har stor betydelse för produktiviteten. Människorna och relationen dem emellan har 
en avgörande roll för organisationens effektivitet. Ledarskapet ställer inom denna teori krav 
på rätta personlighets drag och dess egenskaper, eftersom dessa har en avgörande roll för 
effektiviteten (Eriksson & Wåhlin, 1998). 
 
3.3.3 Den beslutsorienterade skolan 
Beslutsfattande ses som ett centralt begrepp inom ledningsområdet. Den rationelle 
beslutsfattaren formulerar sina mål, bryter ner dessa i delmål och formulerar en mål – medel 
hierarki. Beslutsfattaren antas vidare ha insikt i vilka problem som existerar inom ramen för 
denna hierarki, och att dessa kan identifieras och beskrivas korrekt. Mot denna bakgrund 
söker vederbörande efter alternativ, väger dessa mot målen och väljer det alternativ som ger 
högsta måluppfyllelsen (Eriksson & Wåhlin, 1998).  
 
3.3.4 Den systemorienterade skolan  
Den systemorienterade skolan grundar sig på samspel med omgivningen och de anpassnings- 
och förändringskrav som därvid uppstår. Organisationens långsiktiga överlevnad hänger på att 
man klarar av att tolka omgivningens signaler. En viktig ledaruppgift som är ursprungen ur 
system synen är därför tolkning av, och kontakt med, organisationens omgivande miljö.   
Samspelet mellan organisationens delar och inte minst dialogen mellan ledare och 
medarbetare måste ges en realistisk ton som också ingriper systemets komplexitet (Eriksson 
& Wåhlin, 1998).  
 
3.3.5 Den situationsanpassade skolan 
I den systemorienterade skolans spår växer en situationsanpassad skola fram. Skillnaden 
mellan olika organisationer och därmed skillnaden mellan ledarens beteende börjar alltmer 
genomträngs. Mycket av ledarens betingelser antas således bestämma av aspekter såsom 
vilken verksamhetsriktning företaget eller organisationen har, i vilken miljö man arbetar, 
organisationens tradition och dominerande idéer, vilken teknologi man utnyttjar och 
förhållanden mellan aktörer. Huvudbudskapet med denna bakgrund sägas vara att det inte 
finns något generellt bästa sätt att leda en organisation, utan vad som är lämpligt beror till stor 
del på de situationsspecifika faktorerna (Eriksson & Wåhlin, 1998).  
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3.4 Effektiv styrning 
Ett viktigt resultat som har kommit genom forskningen om ledarskap är att ledningen har allt 
mindre betydelse för hur organisationer fungerar under stabila förhållanden. Med det menas 
att ledarskapet kan ersättas med bra rutiner, fasta system och delegering av de flesta 
ledningsuppgifter till experter. Däremot finns det mycket som tyder på att ledarskapet är 
särskilt viktigt vid just förändringsprocesser. Det hänger samman med att förändringar oftast 
innebär ett uppbrott från det etablerade. I sådana situationer ökar betydelsen av personer som 
kan fatta icke-rutinerade beslut, som kan måla upp visioner för framtiden och som kan skapa 
ordning i det som framstår som kaos (Jacobsen, 2005).  
 
 
3.4.1 Hårdmjuk styrning  
Den gemensamma tron verkar som en magnet som ställer alla åt samma håll. De mjuka 
värderingarna, tron på en gemensam sak, bildar ett hårt styrande system, den hårdmjuka 
styrningen. För att detta system skall kunna fungera, måste styrandet balanseras mellan 
ledarna och medarbetarna. Hur hittar man då balansen mellan för lite och för mycket 
styrning? I tillväxt företag är snabbheten beroende av att medarbetarna har frihet att agera och 
själva ta många snabba beslut. Detta är själva motorn i företaget. Inskränks friheten bromsas 
farten. Å andra sidan behöver dessa organisationer en hård styrning för att inte utvecklas till 
anarki (Ahrens, 1992).  
 
I tillväxtföretag finns det alltid en vision som fungerar som riktmärke och ledstjärna för 
färden. Det sociala stängslet är de värderingar som företaget stödjer sin vision med. 
Värderingarna kan exempelvis vara: ”I det här företaget är vi varsamma med varje krona.” 
”Hos oss arbetar vi tills vi är färdiga med det vi lovat.” ”Gör rätt, men enkelt, från början – vi 
får aldrig rätta till i efterhand.” Värderingar har en oerhörd styrkraft, oftast närmast osynlig 
för de som delar värderingarna. Styrningen ligger just i att någon är accepterad som förebild. 
Den enskilda handlingen behöver inte ha bevisat sig vara framgångsrik, om förebilden brukar 
vara framgångsrik räcker det som garanti. Förebilden tillåts styra genom att visa vägen. 
Förebildens alla handlingar tolkas som budbärare av värderingar. Det kan oftast räcka med en 
enda handling för att lära hela organisationen vad som gäller på ett visst område. Ledningen 
slipper formulera regler, tänka över undantag, skriva PM och trycka och distribuera dem. 
Medarbetarna slipper läsa, arkivera, fundera, protestera och ägna energi åt att diskutera de nya 
reglerna. Symboliskt ledarskap hjälper inte bara ledningen utan hela organisationen att spara 
tid (Ahrens, 1992).  
 
Vidare är det viktigt att kunna koncentrera sig på ett mål i taget. Detta mål ska vara tydligt, 
väl kommunicerat och inte förhandlingsbart. Målen måste också medvetet sättas för att även 
långsiktigt ändra på de anställdas beteende för att totalt sett komma rätt i prioriteringstriangeln 
mellan tid, kvalitet och ekonomi (Ahrens, sid.147).  
 
 
3.4.2 Symboliskt ledarskap 
Vi utövar alla symboliskt ledarskap, från morgon till kväll, på alla som har respekt för oss: 
som föräldrar, som yrkeskunniga, som chefer, som berömdheter, som livskamrater. Vad vi gör 
och inte gör följs och tolkas, och den tolkningen har väsentligt större genomslagskraft än vad 
vi säger. Samma mönster finns i alla organisationer. De som respekteras som nyckel personer 
på grund av befattning eller kompetens är konstant iakttagna av de övriga (Ahrens, sid.159).  
 



 13

Det symboliska kraftfulla ledarskapet vilar på grunden att ledaren är en förebild för 
organisationen. Det som ledaren gör skapar betydelse och motivation åt övriga anställda. 
Ledaren som en förebild måste ha vissa egenskaper och veta hur man utnyttjar resurser till att 
styra på ett effektivt sätt.  
 
En avgörande faktor vid effektiv styrning är social personlighet. Social personlighet är något 
som förändras med tiden, liksom den varierar mellan länder och kulturer. Den hör i hög grad 
ihop med vad människor anser meningsfullt, hur de vill gestalta det meningsfulla och således 
hur de vill delta i kollektiva sanningar (Normann, 2001). I praktiken är kommunikation i de 
flesta fall avsedd att förmedla en social personlighet. För företag är det viktigt att kunna 
förmedla ståndpunkter för att skapa värde i ett samproduktivt sammanhang. Ledarens 
personliga förmåga att kommunicera tillhör de faktorer som främst gör 
kommunikationsprocessen och samskapandet av en nytolkad eller framväxande verklighet 
effektiv. Retorisk skicklighet, uppfinningsrikedom, förmågan att fånga dem i fängslande 
metaforer, känslan för rätt tidpunkt – dessa är egenskaper som kännetecknar stora ledare 
(Normann, 2001, sid.329).  
 
En annan viktig faktor som ledaren ska se till att bevara i en organisation är identiteten, 
speciellt under tillväxt och förändringar. Affärsidé, mission och vision är effektiva medel till 
bevarandet av företagets identitet. Dessa spelar även en avgörande roll när det gäller 
skapandet av meningsfullt, kollektivt handlande (Normann, 2001, sid. 314). Dessa är även 
hjälpsamma vid uppbygganden av en team känsla. Team kan definieras som en grupp 
människor som har gemensamma mål och som måste arbeta tillsammans för att uppnå dem. 
Kännetecken på ett starkt team är: 

- Teamet tillgodoser ett av människans grundläggande behov, nämligen behovet av 
gemenskap. 

- Teamet har rätt balans av skicklighet, erfarenheter och strävanden.  
- Medlemmarna uttrycker sig öppet och ärligt. Samtalen om arbetet är både på och 

utanför jobbet. Misstag dryftas öppet och används som steg på vägen mot att bli bättre. 
Svåra situationer undviks inte utan ses snarare som värdefulla utmaningar. 

- Sund konkurrens och motstridiga uppfattningar och idéer används konstruktivt.  
- Medlemmarna är stolta över teamets framgångar (Berggren m.fl. 1998) 

 
 
3.4.3 Mission och vision 
Mission och vision kan uppfattas som två syntetiska begrepp som avsiktligt används för att 
skapa meningsfullt och kollektivt handlande. De gör de genom att påvisa klyftor. Vision hör 
definitivt hemma på tidsaxeln där den avser framtiden. Den påvisar en klyfta mellan ett tänkt 
framtida tillstånd och det nuvarande tillståndet. Vision kan även definieras som ett önskvärt 
tillstånd för befintlig eller ny affärsidé och bör svara på frågorna vem, vad och hur.  
 
Mission är inte på samma sätt knutet till tiden. Det preciserar vad företagets affärsidé bidrar 
till för att förbättra det samhälliga tillståndet. Missionen ska svara på frågan varför 
organisationen existerar (Föreläsningsunderlag, 2005). Varför är mission och vision 
intressanta som begrepp? Det beror på att klyftor, mening och syfte har förmåga att uppmana 
handling hos människor. En effektiv implementering av vision skapar, bland arbetarna, 
strategier för att uppnå uppsatta mål. En långsiktig utveckling av verksamheten får ett 
konsekvent resultat.  
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3.4.4 Övergångsproblem 
Ledare som har varit med och byggt upp företag och ansvarat för att företagets affärsidéer och 
tillväxtidéer förkroppsligas, kallas för affärsidébärare. En sådan ledare fattar direkta beslut om 
allt från priser till rationalisering av produktlinjer. När företaget börjar utvecklas och passerar 
gränsen där en man kan leda hela konceptet ändras ansvaret för affärsidébäraren. Ansvaret 
övergår till att styra andra genom att få dem att växa och utvecklas. Ledningsområdet 
innefattar att balansera den totala uppsättningen av verksamhetsgrenar så att den enskilda 
verksamhetsgrenen på egen hand kan fatta beslut och klara av problem (Normann, 1975).  
 
Ett vanligt övergångsproblem med att ett företag diversifierar är att få personer som tidigare 
varit affärsidé bärare eller specialister att fungera i en statsmansledning. För en f.d. affärsidé- 
bärare som skall bli statsman är det svåraste problemet vanligen att övergå från en situation då 
han själv var den ende som egentligen behärskade det mesta i företaget och därmed hade en 
slags direktkontroll över sin verksamhet, till den situation då han väsentligen utövar styrning 
genom att motivera och inspirera andra (Norrman, 1975).  
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4 Datapresentation  
Individuella intervjuer har använts som kärnan för datainsamlingen. Academic Work besöktes 
vid tre tillfällen då VD; n och konsultcheferna intervjuades. Via telefon- och mailkontakt har 
jag kunnat ställa frågor som har dykt upp i efterhand då datainsamlingen bearbetades. 
Intervjuerna genomfördes i Academic Works lokaler och tog mellan 25-45 minuter. Den fria 
intervjumetoden möjliggjorde en avslappnad konversation.  
 
Johan Skarborg som är VD för företaget var den första intervjupersonen. Denna intervju tog 
längst tid och hans svar används huvudsakligen i första delen av analysdelen. Skarborg gav ett 
självsäkert, men samtidigt mycket trevligt intryck. Han pratade om Academic Work med stor 
entusiasm och förklarade vikten av engagemang, tro och förmågan att fatta beslut. Han 
pekade ofta på hur viktigt det är att identifiera företagets mål och att alltid tänka framåt. När 
vi kom in på ämnet ledarskap berättade Skarborg att personlig utveckling är nyckeln till 
framgång. Han anser att han har fått utvecklas tillsammans med sitt företag och genom nya 
erfarenheter lärt sig att sträva efter förbättring. Ledaren påpekade även att han alltid har agerat 
utifrån företagets bästa och inte för att vinna popularitet hos medarbetarna. Med tiden har man 
utvecklat olika undersökningar och rapporteringssystem för at hålla sig uppdaterad om 
nöjdheten på företaget. Dessa medel användes som underlag för att ständigt sträva efter en 
förbättring.  
 
Intervjun med Skarborg gav en relativt positiv bild av både företaget och det som tillväxten 
har fört med sig, men detta är endast en synvinkel på processen. För att få en mer omfattande 
bild av tillväxten och ledarskapet genomfördes intervjuer med fyra anställda inom företaget. 
Två av dessa hade arbetat på företaget sen det grundades och övriga två hade rekryterats i 
efterhand. Intervjuerna med anställda som hade jobbat på företaget under hela utvecklingen 
påpekade starkt att uppkomsten av regler, direktiv och den starka säljkulturen var något 
negativt. De tyckte att teamkänslan och gemenskapen hade försvunnit och att en tydlig 
hierarkisk ordning hade utvecklats. Den platta organisationen som fanns med från början hade 
omvandlats till en hierarki. Anställda som rekryterats i efterhand hade inga större 
invändningar mot regler på företaget. De tyckte att detta var något som fanns mer eller mindre 
i de flesta företag. Däremot tyckte dessa personer att man inte hade någon betydlig relation 
med ledarna. Man visste sina uppgifter och alla resultat undersöktes genom rapporter.  
 

4.1 Organisationen 
Företaget Academic Work grundades av tre personer, Jeremias Andersson, Patrik Mellin, och 
Johan Skarborg. Idén till Academic Work baserades på att dessa tre personer själva var 
studenter och därmed kände till studenternas stora behov av arbete och arbetslivserfarenhet. 
IT-branschen som var företagets första huvudområde hade brist på tillfällig personal. Idén var 
att sammanföra dessa två grupper via ett bemanningsföretag. Den teoretiska definitionen 
menar att entreprenörer påbörjar sitt arbete genom att hitta ett marknadshål, dvs. ett område 
som inte är tillfredställt. Exakt så har även Academic Works affärsidé fötts. En kvalificerad 
arbetsgrupp, studenter i detta fall, hade behov av arbetsplatser, samtidigt som en 
branschsektor hade brist på personal. Entreprenörernas affärsidé föddes genom att 
tillfredställa två områden som hade behov av varandra och därmed fylla ett marknadshål eller 
ett område som inte var tillfredställt.  
 
När en organisation etableras eller föds har den oftast en enkel och föga formaliserad struktur. 
Arbetarna på företaget som har varit med från början intygar att organisationen startade som 
väldigt liten och okomplicerad. De få personer som jobbade på företaget kände varandra och 
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hade en gemensam bakgrund. Många kom från en gemensam bekantskapskrets och hade en 
vänskaplig relation med varandra. Det bidrog till att inga tydliga ledarpositioner fanns inom 
företaget, samtidigt som administrativa system var outvecklade. Rutiner och regel var svagt 
utformade och arbetet fungerade på ett mer eller mindre informellt sätt. Denna mjukstart är 
enligt teorin den typiska begynnelsen av företag med intensionen att växa. Och att man ville 
växa visste man från början. Målet var att täcka Sverige med studentkonsulter och kontor i 
flera större städer, säger en av grundarna.  
 
Utvecklingens tidigaste fas innebar tillväxt via den egna bekantskapskretsen. Dessa 
omständigheter bidrog till en familjär atmosfär inom företaget och en bekväm och avslappnad 
arbetsmiljö. Organisationens medlemmar befann sig på en jämn nivå med ett starkt samarbete, 
samtidigt som man hade tillräckligt frihet att självständigt agera för företagets utveckling. Det 
rörde sig om en grupp människor som arbetade mer eller mindre på ett informellt sätt. Att 
organisationen växte medförde att det var fler personer som skulle förhålla sig till varandra. 
Detta ställde krav på fler formella system och rutiner för att förmedla arbetet. Man började 
bygga upp administrativa system som skulle hjälpa medarbetarna och organisationen med 
stöd och koordinering. Intresset för organisationen växte från både studenternas och 
arbetsgivarnas sida. En studentdatabas utvecklades till ett fungerade huvudstöd för 
jobbuppdrag. Här kunde företaget sortera och plocka ut kandidater till diverse uppdrag. 
Tillväxten krävde en vidare formalisering och systematisering av verksamheten. Olika policys 
utvecklades för att stödja arbetsmoralen och arbetsvanan. Allt tydligare rutiner och regler 
infördes som fungerade som riktlinjer för gamla som nya medarbetare. Denna förändring 
medförde att den familjära atmosfären försvann och organisationen började inta en allt mer 
strukturerad form. Ju fler personer som skulle förhålla sig till varandra ju större krav på 
rutiner och regler blev det.   
 
Det startades ett kontinuerligt arbete för uppföljning och förbättring av både arbetsmiljö och 
verksamhetens resultat. Belöningssystem ingick i utvecklingen och fungerade som ett sätt till 
att motivera personalen till högre prestationer. Med belöningar som medel initierades 
tillväxttänkandet hos medarbetarna. Utvecklingen krävde tillsättning av chefer på 
mellannivåer för övervakning och styrning av organisationen. Resultatrapportering och 
undersökningar infördes som hjälpmedel vid uppsikt över organisationens verksamhet 
eftersom denna började bli för stor för att kontrolleras på annat sätt.  
 
Den empiriska presentationen ovan är en sammandragen del av datan som har insamlats.   En 
mer detaljerad beskrivning och analysering av empirin finns under uppsatsens nästa 
delmoment. Där återkopplas det insamlade materialet till teorin samtidigt som man strävar 
efter att besvara frågeställningarna.  
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5 Analys 
Analysen baseras enbart på intervjuer och de svar jag har fått från respondenterna. Hela den 
relativt idealiserade analysdelen fram till avsnittet 5.4 Medarbetarnas uppfattning baseras på 
intervjusvar från Academic Works VD Johan Skarborg. Det har visat sig att den narrativa 
metoden med fria intervjufrågor var ett lämpligt angreppssätt i denna fallstudie. 
Informationsflödet har varit både givande och applicerbart. Vid något tillfälle har 
intervjupersonerna överskridit temats gränser men med hjälp av lösa frågor har man för övrigt 
kunnat hålla sig till undersökningsämnet. Processfokusen med betoning på tillväxt och 
utveckling har skapat en då och nu form av berättelsen vilket inte minst utgör en central del i 
det narrativa tillvägagångssättet.  
 

5.1 Entreprenörskap 
Att Academic Work startade som rent entreprenörskap är det ingen tvekan om. Ledarna har 
med hjälp av sina medarbetare lyckats bygga upp ett framgångsrikt företag. Verksamheten har 
haft en gynnsam och snabb ekonomisk utveckling. Som tidigare nämnts har grundarna 
kommit på sin affärsidé genom att hitta en otillfredsställd grupp på arbetsmarknaden. Idén har 
byggd på att tillfredställa denna grupp och fungera som en länk mellan studenter i behov av 
jobb och arbetsgivare. En stark marknadsinstinkt har varit ledningen i arbetet. Carlberg & 
Haider menar att framgångsrika entreprenörer har en förmåga på en stark handlingskraft och 
är inte rädda att fatta beslut. Med hjälp av mina intervjuer har det visat sig att just 
handlingskraft inte har varit något problem i företaget. Johan Skarborg, grundare och VD, har 
visat en förmåga till att fatta snabba och målmedvetna beslut. Han pekade på vikten av att 
veta målet och alltid tänka ett steg längre. Att fatta beslut utefter målen med en självsäkerhet 
är avgörande för att lyckas. Att fatta fel beslut skall vara lika acceptabelt. Skarborg menar att 
det måste finnas tillräckligt med utrymme till att göra misstag och lära sig av dessa.  
 
En entreprenör behöver ha en stark vilja för att nå framgång. Skarborg menar att när man 
bygger företag måste man kunna leda utan rädsla för kritik. Man ska inte sträva efter 
popularitet hos medarbetarna, utan efter företagets bästa. En teamkänsla är viktig för företaget 
och den behöver man jobba med. För att utveckla den egna ledarstilen läser VD; n olika 
ledarskapsböcker, lyssnar på bokband och går på föreläsningar. Han tror på en stimulerande 
utveckling genom att vara orienterad och leta efter nya vägar. Den personliga utvecklingen 
parallellt med företaget är av stor vikt. Man måste alltid kunna förhålla sig till olika 
situationer med rätt inställning, menar grundaren.  
 
Det som driver entreprenören är stor frihet till att utveckla sina projekt. Skarborg uttryckte 
klart att han inte trivs med begränsningar. Detta stämmer överens med Landströms teori om 
att entreprenörer inte trivs i hierarkiska system och ogillar att underordna sig auktoritärer 
vilket driver dem till företagande. Landström urskiljer även fyra olika kännetecken för 
entreprenörer. Med första kännetecknet menar han att entreprenörer kan ses som hjältar med 
intuitiv förmåga, ett sjätte sinne för företagandet. Att avgöra om Skarborg har ett sjätte sinne 
och en intuitiv förmåga är svårt att avläsa på utifrån intervjun som gjordes. Även Landströms 
beskrivning av detta kännetecken är svårdefinierat och oklart. Landström menar vidare att 
entreprenörer drivs av unika egenskaper, vissa motiv och attityder, såsom ett högt 
prestationsmotiv, självständighet och optimism. Det kan vara riktigt med tanke på att 
entreprenörskap handlar om att driva och utveckla företag och för det behövs stark motivation 
och rätt attityd. Självständighet och tron på företaget är självklara egenskaper för att man ska 
kunna leda utvecklingen åt en progressiv riktning. Skarborg utryckte det genom förklaringen 
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av vikten av involvering, trivsel och lagarbetet. Han förklarade även att han brann för sitt 
företag och att han gav 110 % ifrån sig i arbetet.  
 
Landströms tredje kännetecken baseras på vikten av innovationer och förmågan att organisera 
en ny verksamhet. Att Skarborg skulle vara en innovativ ledare kan, men behöver inte vara, 
hans starkaste sida. Denne utvecklade en stark affärsidé, men kreativiteten behöver inte vara 
bakgrunden till utvecklingen. Förmågan att organisera verksamheten och leda den är ett 
viktigt karaktärsdrag enligt Landström. Detta uttrycks tydligt i Skarborgs självständighet, 
beslutsamhet samt tro på företaget. Medarbetare som följt utvecklingen från början menar att 
Skarborg har förmågan att leda individer involverade i verksamheten. Till sist menar 
Landström att entreprenörskapets kännetecken kan uttryckas i form av en process. Med 
process menas etablering av nya organisationer och utveckling av nya affärsmöjligheter. Det 
är fullt trolig att övriga kännetecken har utvecklats i samband med företagets 
utvecklingsprocess. Denna teori stöds av förklaringen att ledarskapet inte var etablerat förrän 
organisationen behövde det. Nya affärsmöjligheter och tillväxt av företaget krävde även 
förmågan av beslutfattande och självständighet hos ledarna vilket inte minst kan innebära att 
det var något som utvecklades parallellt med verksamheten.  
 

5.2 Ledarskap 
Under kapitel 3.3 finns en översikt över ledarskapets olika skolbildningar. Vissa av dessa 
skolbildningar har större betydelse för entreprenörernas ledningsmetod, andra kommer inte 
starkt i uttryck men är ändå betydelsefulla för effektiviteten av ledarskapet. Mycket av det 
som beskrivits i intervjun tyder på att dagens ledarskap inom Academic Work har knytning 
till den klassiska skolan. Med det menas att en stor del av ledarskapet grundar sig på en 
praktisk verklighet med komponenter som arbetsfördelning, auktoritet, disciplin, 
centralisering, ordning och företagskultur. Inom Academic Work är arbetet strikt fördelat 
mellan chefer, konsultchefer, säljare och konsulter. Tydliga direktiv avgör ens arbetsområde 
och möjligheter till agerandet. Den klassiska skolan präglas av en stark företagskultur vilket 
inte heller är ett undantag på Academic Work. Företagskulturen präglas av effektivitet, stark 
arbetsmoral och högt tempo. Mycket av arbetet utmärks av en säljkultur oberoende av vilket 
område man jobbar inom. Den klassiska skolan betonar även på att det finns endast ett rätt sätt 
att leda en organisation. Trots att Academic Works verksamhet följer en centraliserad struktur 
menade Skarborg att man måste kunna vara flexibel med användning av olika 
ledningsmetoder beroende av sammanhanget.  
 
Vad det gäller disciplin och ordning finns det skrivna regler för hur man ska handla som en 
del av Academic Work. Nedan följer ett exempel på regler kring användning av Internet.  
 
Vid uppdrag ute hos kunder för Academic Work får Internet och E-post ej användas för privat 
bruk. Som konsult har du ögonen på dig när du är ute och jobbar och privat surfande sticker i 
ögonen på personalen på uppdragsföretaget. Du får ej heller sitta kvar hos kunden och 
använda Internet eller e-posta utanför arbetstid. Som stationerad på Academic Works kontor 
får Internet användas i mycket begränsad omfattning för privat bruk utanför arbetstid, såsom 
på fika- och lunchraster (http://www.academicwork.se/_upload/se/ ). 
 
Förutom skrivna regler stöds företagskulturen av olika policys med regler för hur man som 
anställd får handla och vilka rättigheter man har. Företaget har 35000 externt anställda 
konsulter över hela landet som behöver tydliga direktiv på hur man på bästa sätt presenterar 
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företaget när man är ute på jobbuppdrag. Här är ett vidare exempel knutet till 
Internetanvändning riktat till externa konsulter.  
 
Det finns tre ord som sammanfattar väl vad du bör tänka på vid användning av Internet. 
Dessa är: olämpligt, olagligt och skadligt.  
 
Olämpligt 
Gör inget som du själv skulle skämmas för eller som företaget skall behöva skämmas för. Du 
är en representant för Academic Work! Använd där sunda förnuft och utgå från att du lämnar 
elektroniska fotspår ute på Internet trots att du inte märker det.  
 
Olagligt 
Datorer som tillhör Academic Work eller dess kunder kan naturligtvis inte användas för 
någon form av olaglig aktivitet. Exempel på vad som är olagligt är hantering av 
privatkopierade program eller upphovsskyddat material.  
 
Skadligt 
Ta hänsyn till andra aktiviteter som kan på något sätt äventyra säkerheten och systemmiljön 
för Academic Work och dess kunder. Ett exempel på detta är bifogade filer per e-post via 
Internet. Detta är en stor spridningskälla för datavirus och andra skadliga program.  Öppna 
exempelvis inte filer av typen ” .exe” om du inte är 100 % säker på att den du får det ifrån 
har skickat dt och kan garantera dess säkerhet. Om du har behov av att ladda ner något 
program skall du kontakta din kontaktperson ute på uppdraget eller din chef på Academic 
Work (http://www.academicwork.se/_upload/se/ ). 
 
I det ovannämnda exemplet har ledningen tagit fram en policy för Internetanvändning och 
upplyser om direktiv i samband med Internetanvändningen. Detta blir ett verktyg för att skapa 
ordning och disciplin, vilket inte minst är en parallell till den klassiska skolan. Även om 
Academic Work och ledarskapet inom företaget har stark knytning till den klassiska skolan 
finns det mer kopplingar till övriga ledarskapsskolor. 
 
Academic Works ledare påpekade betydelsen av beslutsfattandet vilket knyter ledarskapstilen 
till den beslutsorienterade skolan. Beslutsfattandet anses som ett centralt begrepp där 
formuleringen av mål är avgörande för handlandet. Medlet för beslutsfattandet är fortfarande 
av hierarkisk art vilket betyder att det har ett nära förhållande till den klassiska skolan. Man 
skulle kunna säga att den generella ramen för ledarskapet idag struktureras av metoder från 
den klassiska skolan samtidigt som beslutsfattandet är orienteringen för handlande. Den 
beslutsfattande ledningsformen har varit närvarande från uppbyggnaden av företaget, medan 
den klassiska stilen har växt tillsamman med företaget. Huvudmålet att växa och bli 
Sverigetäckande delades upp i delmål som var vägledande i arbetet. Att tänka målinriktat och 
framåt är en vägvisare för utveckling och tillväxt. Ledarskapet baserades på att alltid tänka 
framåt. Även idag stöds strategin på att vara beredd inför kommande moment. Statistik och 
undersökningar används som underlag för att fatta beslut. Ledaregenskaperna baseras på att 
agera snabbt och beslutsamt vid behov samtidigt som VD; n samarbetar främst med andra 
delegerande inom företaget. Cheferna inom de olika områdena är självständiga och får 
fullkomligt förtroende inför beslutfattanden. Vid beslutfattandet väljer man att inte dra ut på 
saker och ting utan väljer rätt väg snabbt som grundas på tillräckligt med information.   
 
Företag som växer och beslut som fattas måste vara närabesläktade med omgivningen och 
förändringskrav som därvid uppstår. Detta tankesätt knyter ledarskapet även till den 
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systemorienterade skolan. Organisationens långsiktiga överlevnad hänger på att man klarar av 
att tolka omgivningens signaler. En viktig ledaruppgift blir då en tolkning och kontakt med 
omgivande miljön. Även om omgivningen är betydelsefull för Academic Works överlevnad 
är inte denna ledarstil dominerande. Den är delvis inbakad i beslutsfattandet och 
målorienteringen, men är inte avgörande för hur ledarna styr sin personal.   
 

5.3 Effektiv styrning  
Jacobsen menar att ledningen har allt mindre betydelse för hur organisationen fungerar under 
stabila förhållanden. I denna kontext ersätts ledarskapet med bra rutiner, fasta system och 
delegering av uppgifter. Däremot tyder mycket på att ledarskapet är väldigt viktigt vid just 
förändringsprocesser. Detta resonemang stöder undersökningen med tanke på att regler och 
fasta system har byggts upp för att kunna fungera som direktiv inom företaget. Ständigt 
eftersträvar ledning efter lösningar som ska ersätta behovet av en tydlig ledarroll och istället 
låta ledarna fokusera sig på beslutsfattande och behandling av resultat som uppnås inom 
företaget. Under intervjuerna har det tydligt framgått att en viktig del av utövandet av 
ledarskap baseras på undersökningar som görs inom olika områden. Dessa görs på alla nivåer 
och fungerar som beskrivning av situationen inom organisationen. Undersökningar görs även 
i syfte att förbättra nöjdheten hos olika parter inom företaget och därmed även skapa en bättre 
kommunikation. Målet inför varje undersökning är att få bättre resultat i förhållande till 
föregående undersökning. Undersökningar består av enkäter och formulär som ifylls av 
internt anställda, konsulter och företagskunder. Detta för att kunna följa upp arbetet och 
påverka områden med sämre resultat.  
 
Den hårdmjuka styrningen, teorin inom effektiv styrning grundas på att få medarbetarna att 
tro på en gemensam sak som definieras som mjuka värderingar. Dessa i sin tur bildar ett hårt 
styrande system. För att detta ska fungera måste en balans åstadkommas. När Academic Work 
befann sig i början av sin utveckling bestod organisationen av betydligt färre medlemmar. 
Dessa medlemmar hade mer eller mindre samma bakgrund och ursprung i en gemensam 
bekantskapskrets. Detta underlättade arbetet med att skapa en gemensam tro och lika 
värderingar. Det underlättade även skapandet av en teamkänsla och en gruppdynamik som 
underlättar arbetsflödet och tillväxtfärden. Att företaget arbetade inom ett område som de 
flesta hade erfarenhet av underlättade visionen och riktmärket för färden. Det sociala stängslet 
stöddes av den starka sammanhållningen mellan arbetarna, ett perfekt exempel på mjuka 
värderingar som skapar en hård styrstrategi. Med hård styrstrategi menas att arbetarna handlar 
mot samma målriktning, en gemensam vision, med hjälp av samma viljor och uppfattningar.  
 
Värderingar som stödjer visionen förklarar Ahrens som en ledstjärna för företaget. Att ha tron 
på en gemensam sak har en oerhörd styrkraft, men är närmast osynlig för dem som delar 
värderingarna. Vad undersökningen visar har dessa värderingar existerat som starkast då 
organisationen var liten och hade få medarbetare. Under tillväxten har det varit svårt att 
förmedla en gemensam tro och ett starkt samband arbetare emellan.  Det har bidragit till att 
team känslan har försvunnit med tiden. Nya medarbetare som inte har fått möjligheten till att 
växa och utvecklas tillsammans med företaget har inte heller fått erfara samma teamkänsla 
som medarbetare som har varit med från början. Däremot har VD försökt att bevara sin 
position som en accepterad förebild vilket också har försvårats med organisationens tillväxt. 
Ahrens menar att ledaren som förebild har betydelse som en garant för framgång. Ledaren 
tillåts styra genom att visa vägen. Detta styrsätt har försvårats med organisationens tillväxt 
genom att ledaren synts i allt mindre utsträckning. Under organisationens första tillväxtperiod 
har ledaren fungerat som en förebild och haft en sådan kraft med sina handlingar. Den 
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förebildsmakten har bevarats bland anställda som har följt företagets utveckling. Medarbetare 
som har kommit in i organisationen i efterhand känner att han inte fungerar som en sådan 
förebild med tanke på att man inte träffar på varandra under det dagliga arbetet. Något som 
skulle kunna påverka situationen i positiv riktning är om ledaren syns mer i sociala 
samanhang. Att inte visa sig i samband med arbetet är kanske svårt att förändra eftersom 
tillväxten av organisationen har krävt en fördelning av arbetsuppgifter. Samt att ledaren 
numera inte har möjlighet att arbeta i förhållande till hela organisationen, utan har uppgifter 
som isolerar honom från vissa delar av organisationen. Däremot skulle sociala sammanhang, 
som exempelvis fikaraster, luncher och företagstillställningar möjliggöra en utökad kontakt 
med arbetarna. På så sätt skulle ledaren få möjlighet att indirekt påverka och motivera sina 
arbetare, men samtidigt visa sig som en hårt arbetande individ som har en stark tro på den 
organisation som han ingår i.  
 
Ahrens menar att en enda handling kan räcka för att visa organisationen vad som gäller på ett 
visst område. Det symboliska ledarskapet hjälper även till att spara tid. Genom symboliken 
slipper man formulera regler, tänka över undantag, skriva PM och trycka och distribuera dem 
samtidigt som medarbetarna slipper läsa, arkivera och fundera. Inom Academic Work har 
man dock inte kunnat undvika det administrativa regelformulerandet fullkomligt, med tanke 
på att organisationen har en uppbyggnad med 35 000 externa konsulter. Detta samtidigt som 
den interna organisationen växer allt mer. Symboliken kan vara användbar inom den egna 
ledarskapskretsen och utövanden av denna som ett stöd för ledning i övrigt. Att ledaren 
inspirerar med symboliken kan i dagens läge påverka endast de personer som denne kommer i 
kontakt med på arbetsplatsen. Att delvis leda symboliskt chefer på mellannivå skulle skapa en 
kedja av positiva handlingar.  
 
Ett annat viktigt grepp för att skapa meningsfullt och kollektivt handlande är användningen av 
mission och vision. Vision används för att påvisa ett tänkt framtida tillstånd som fungerar 
både som riktlinje och målet för arbetet. Det önskvärda tillståndet svarar på frågor som vem, 
vad och hur. I Academic Works fall har man försökt påvisa det önskade tillståndet genom 
viljan att bli Sverigetäckande, samt att få allt större student- och företagsutbyte inom flera 
olika arbetsområden. Genom stegvis tillväxt skulle man öka databasen, få fler medarbetare 
bland stora nationella och internationella företag. Missionen däremot har fungerat som ett 
identifikationsbegrepp. Med missionen att ge studenter, som är en kvalificerad arbetskraft en 
ingång på arbetsmarknaden, kunde man ge ett svar till varför Academic Work existerar. 
Academic Works mission fyllde en viktig funktion i samhället vilket både ger mening åt 
verksamhetens existens och anställdas handlande. För en konsultchef innebär, att hitta 
jobbuppdrag åt en student, både mening och tillfredställelse i arbetet.  
 
Trots att ledarna inom tillväxtföretag har flera verktyg för att leda och styra sina medarbetare 
innebär utvecklingsomständigheter en del problem. Norrman påpekar att ansvarsförändringen 
kan vara ett problematiskt inslag för ledare. När företaget utvecklas passerar man gränsen där 
man har haft huvudansvaret som affärsidébärare till att vara statsman. Att inneha en 
statsmansposition innebär att ansvaret för att leda hela konceptet övergår till att överlåta 
ansvar på andra och leda genom att få andra att växa och utvecklas. Trots att detta anses vara 
det vanligaste problemet inom tillväxtföretag uttrycker ledaren för Academic Work att 
ledarskapet vilar på att kunna lita på sin personal. Han menar att inom Academic Work har 
man självständiga chefer som får tillräckligt med utrymme för att kunna agera på egen hand. 
Ledaren känner att han fortfarande har samma huvudansvar genom att vara den som följer 
upp rapporter och därmed har en översikt och möjlighet att gå in och påverka. Den översikt 
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som ges av rapporter och undersökningar skulle kunna kompenseras med ledarens 
direktkontakt med verksamhetens olika delar.      
                               

5.4 Medarbetarnas uppfattning  
För att belysa medarbetarnas uppfattning om entreprenörens ledarskapsutövning genomfördes 
intervjuer med anställda som har varit med på företaget från att det grundades och även med 
anställda som har kommit in efterhand.  
 

5.4.1 Anställda som har följt utvecklingen 
De anställda som har varit med i utvecklingen från företagets ”födelse” har fått möjligheten 
att följa företagets utveckling. Därmed har de varit med om de förändringar som tillväxten har 
medfört. De har kunnat jämföra dåtidens ledarskap med den som utövas idag. När företaget 
var outvecklat med få medarbetare fanns det inga tydliga direktiv och regler till hur arbetet 
skulle utföras. Anställda fick utrymme att handla självständigt och lära sig av sina misstag. 
Det som saknades var instruktioner och introduktion till arbetet. Däremot har man fått ingå i 
en homogen grupp där man arbetade som ett team. Anställda kände sig delaktiga i företagets 
utveckling. Ledarskapsutövningen var inte tydligt utryckt och den hierarkiska ordningen inte 
så påtaglig. Man hade en nära relation till alla inom företaget och därmed även med ledarna. 
Med tiden som företaget växte utvecklades allt fler regler och strukturer för både arbetet och 
kulturen. En säljkultur fick allt starkare utryck och utrymmet för individuellt handlande 
begränsades. Man känner att man har tappat den närkontakt man hade med anställda och 
ledare tidigare. Regler, strukturer och kulturen känns för hård och onödigt allvarlig. Man tror 
på att arbetet skulle utföras lika bra även utan dessa. 
 
Skarborg berättade om undersökningar som gjordes med både Academic Works 
internanställda, konsulter och kunder, för att kunna förbättra nöjdheten hos alla parter. 
Ledarna ansåg att dessa undersökningar var ett effektivt medel för att få en översikt av 
organisationen och dess samarbeten. Man strävade ständigt efter att få högre resultat på varje 
ny undersökning som gjordes. Anställda uttryckte att dessa undersökningar inte alls var 
representativa och inte alltid fungerade som ett relevant underlag för nöjdheten. Det är svårt 
att mäta nöjdhet med siffror som kan sällan representera verkligheten på ett objektivt sätt, 
tyckte anställda. De resultat som undersökningar presenterade visar oftast inte hur 
förhållandet verkligen ser ut. En konsultchef kan få dåliga resultat på grund av missnöjd 
konsult även om arbetet i övrigt har fungerat på ett tillfredställande sätt.  
 

5.4.2 Nyanställda 
Nyanställda menar att företaget präglas av en hierarkisk ordning. Man får tydliga direktiv om 
sina uppgifter och därmed vet man hur stort utrymme man har. Man uppfattar huvudchefer 
som avlägsna figurer med vilka man saknar arbetskontakt. Det arbete man utför kontrolleras 
via rapporter, siffror och undersökningar. Man har arbetat delvis provisionsbaserat vilket 
påverkar ambitionsnivån. Man har inga större invändningar mot regler och strukturer och det 
känns ganska naturligt att jobba inom dessa. Man har inte heller någon tidigare erfarenhet av 
företaget och har därmed inte någon grund för jämförelser.   
 
 
 
 



 23

6 Slutsatser  
Organisationer skapade och ledda av entreprenörer har målsättningen att utvecklas från 
affärsidéer till framgångsrika företag. Detta innebär att ledarna genomgår olika 
utvecklingsstadier under tillväxtperioden. Hur påverkar då denna tillväxt organisationen och 
ledarskapet? Framtaget ur analysen innebär denna utveckling att organisationen utvecklas från 
att ha enkla system, få arbetare och en stark gemenskap till en större organisation som tidvis 
tillämpar styrsystem. Detta innebär att entreprenören inte har en tydlig ledarposition under 
företagets första period utan snare ingår som en del av teamet. Samtidigt som organisationen 
växer införs allt fler rutiner, regler och övervakning.  
 
Hur har tillväxten påverkat ledarskapet inom Academic Work? I samband med tillväxten har 
den unga entreprenören övergått från att vara en del av teamet till att vara en representativ 
ledare. Den symboliska ledarstilen har fungerat under första åren av tillväxten då ledaren 
fortfarande hade ett nära samarbete med sina anställda. Då kunde hans stora passion för 
företaget inspirera och påverka övriga anställda. Vidare tillväxt har bidragit till att ledaren har 
fått nytt ansvar och arbetsuppgifter och därmed synts allt mindre bland medarbetarna. På så 
sätt har den symboliska makten avtagit. För att inte förlora styrgreppet har chefer på 
mellannivå tillsats och uppföljning av resultat införts. På så sätt handlar numera ledarskapet 
om att följa resultat och undersökningar och arbeta på att få bättre värden för varje ny 
rapportering och undersökning.  
 
Hur uppfattas ledarstilen och dess förändringar av medarbetarna? Utifrån svar som har fåtts 
har man kunnat konstatera att anställda har påverkats av företagets utveckling. Man tyckte att 
införandet av hårda regler, rutiner och den starka säljkulturen var något negativ. Teamkänslan 
som fanns med i början av utvecklingen har försvunnit vilket uppfattas som enformigt av 
medarbetare som har följt utvecklingen. Man saknar även ledaren i olika sammanhang och 
tycker att denne som symbol för företaget har fått en allt blekare bild.  
 
Svaren på uppsatsfrågor har påvisat något som har visat sig vara allt tydligare under arbetets 
gång. Från att arbeta med att finna svar på problemformuleringar har det uppkommit 
information som jag inte räknat med från början. Det som har framkommit är att Academic 
Work, som skapades av entreprenörer och byggdes upp via bekantskapskretsen och ett starkt 
teamarbete, har övergått till en byråkrati. Den genomtänkta affärsidén, kunskap inom 
affärsområdet samt vetskapen om både studenternas och Sveriges företagsbehov har 
möjliggjort en snabb och effektiv tillväxt. Däremot bidrog tillväxten och 
organisationsutvecklingen till att den gemenskapen som skapade grunden försvann och 
omvandlades till en byråkrati. Denna organisation har dock inte försummat sin huvuduppgift, 
att ge studenter arbetstillfällen, genom att inta en byråkratisk form. När en organisation blir så 
stor som Academic Work har blivit kan den inte klara sig utan införandet av hierarkiska 
modeller.  
 
Det man kan konstatera efter att ha analyserat denna företagstillväxt är att en organisation 
behöver både stabilitet och förändring. Allt för mycket förändring och för lite regler kan 
riskera att skapa ridiga organisationer som blir oöverskådliga anarkier. Det finns behov av att 
anpassa organisationer till individuella behov och önskemål, samtidigt som organisationer 
sällan kan fungera bra utan att också individerna anpassar sig till organisationen och 
underkastar sig kollektivet. Det finns behov av gemenskap och sammanhållning, speciellt 
under grundandet av en organisation, samtidigt som starka kollektiv kan utvecklas till tydliga 
hierarkiska ordningar.  
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7 Övriga reflektioner   
Det är viktigt att påpeka att ledarskapsfrågor är svåra att behandla isolerat från det 
sammanhang som avses. I grunden handlar ledarskapsämnet om människan och vad 
människan gör i interaktion med andra. Detta innebär att organisationer ses som socialt 
konstruerade och föränderliga genom ständiga interaktioner och handlingar. Därför belystes 
alla slutsatser utifrån ett specifikt sammanhang och är därmed svåra att tillämpa på andra 
organisationer och andra samanhang. Däremot har denna uppsats oplanerat belyst en annan 
problematik än det förvalda, som kan vara intressant att undersöka i andra 
tillväxtorganisationer.  Den nya problematiken handlar om utveckling av byråkrati från 
entreprenörskap. Uppsatsen har väckt nya frågor kring utvecklandet av byråkratier.  
 
Utvecklandet av byråkratin på Academic Work har varit ett naturligt steg med tanke på 
organisationens stora tillväxt. Däremot har denna byråkratiska utveckling inte påverkat 
företagets effektivitet. Byråkratin är ej i vägen för företagets fortsatta utveckling, utan ett 
medel för att hålla ordning på den interna organisationen. Konsulter som fungerar som 
företagets verktyg påverkas inte av interna organisationens byråkratiska form. En fortsatt 
tillväxt med fler företagskunder kommer att innebära fler möjligheter för dagens 
studentkonsulter, vilket betyder att Academic Work kommer att kunna fortsätta växa 
oberoende av den byråkratiska formen. Med detta kan man konstatera att Academic Work har 
lyckats att förena entreprenörskap med byråkrati.  
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