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Sammanfattning 
 
 
 
Att avlasta chefen, så att denne får tid affärsutveckling, är viktigt för många småföretag som 
vill växa. Undersökningar visar på att det är just bristen på tid som hämmar småföretag från 
att  växa.  En  lösning  på  detta  problem  för  chefen  att  delegera  och  fördela  ansvar  till 
medarbetarna i företaget. 
 
Uppsatsen syftar till att öka förståelsen för de möjligheter och problem som är förknippande 
med delegering av ansvar i små, växande kunskapsföretag. Vi vill konkretisera erfarenheter 
kring ansvar och delegering hos chefer på olika nivåer.  
 
Detta genomförs med att kvalitativt  förhållningssätt och genom en serie semistrukturerade 
djupintervjuer på  tre olika  företag. Respondenterna på varje  företag utgjordes  av  en  chef, 
mellanchef alternativt en person med specifikt tilldelat ansvarsområde. Företagen utgörs av 
två stycken reklambyråer och ett strategikonsultföretag i Stockholm. 
 
Referensramen  utgörs  av  flera  olika  teoretiska  modeller  under  huvudområdena 
organisation,  tillväxt  och  ledarskap.  Bland  annat  behandlas  teorier  om  decentralisering, 
utvecklingsfaser och ledarstilar.  Teorierna är i viss mån överlappande. Det ger oss en bättre 
möjlighet att angripa problemet från olika vinklar. På så vis bildas en tydligare beskrivning 
av ämnet.  
 
Undersökningen  har  påvisat  att  det  råder  en  stark  samsyn  mellan  företagen  gällandes 
ansvar, delegering och ledarskap. Chefen har möjlighet att forma organisationen efter sättet 
denne väljer att leda, organisera och delegera på. Den sociala aspekten är mycket viktig och 
anses av oss stå som nummer ett i detta fall. Personlighet går före kompetens. Att passa in i 
arbetsgruppen är viktigare än individens kompetens. Fungerar det sociala kan man undvika 
många svårigheter och det mesta blir möjligt.  
 
Vidare konstaterar vi att kommunikationen är det oinskränkt  största problemet man  ställs 
inför  vid  delegering  av  ansvar.  Det  handlar  kort  och  gott  om  problematiken  kring  att 
missuppfatta varandra.  
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Delegering, ansvar, ledarskap, motivation och kommunikation 
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1 Inledning 
I  denna  första  del  kommer  vi  att  ge  en  introduktion  till  vårt  valda  ämne  och  bekanta  oss  med 
delegering av ansvar. Vi kommer  i vår problematisering att presentera bakgrund,  föra en diskussion 
kring problemet och där efter  formulera en  forskningsfråga, se  figur 1. Slutligen går vi  igenom vårt 
syfte med detta. 

 
Figur 1, Problematisering av ämnet. 

1.1 Problembakgrund 
 
Efter valet år 2006 och den borgliga  regeringens  tillträde har den politiska debatten kring 
småföretagande  och  entreprenörskap  allt  mer  tagit  fart.  Per‐Ola  Eriksson  som  är 
generaldirektör på Nutek anser att för att Sverige ska kunna återta sin plats på välfärdslistan 
krävs det fler nya och växande företag.1  
 
I januari 2008 fanns det i Sverige 947 424st företag av dessa hade 945 658st mellan 0 och 200 
anställda. En stor del av Sveriges företag består alltså av små och medelstora företag. Vilket 
innebär  att dessa  företag  står  för  en  stor del  av  Sveriges  sysselsättning  och  är  viktiga  för 
Sveriges  tillväxt.  Små  och  medelstora  företag  skapade  i  januari  detta  år  1  020  845 
arbetstillfällen. Antalet små företag i Sverige var under samma period 940 617st och skapade 
1 009 150 arbetstillfällen. 2

                                                      
1 http://www.nutek.se/content/1/c4/05/21/75558717.pdf  (2008‐05‐30, 14:29) 
2 http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp (2005‐05‐03, 09:33) 
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Nutek har gjort undersökningar som visar på att bristen på tid i de små organisationerna är 
det enskilt största hindret för tillväxt.3 Vad ska man då som företagare göra åt detta? Kan en 
lösning vara att avlasta chefen och där igenom frigöra tid till affärsutvecklingen? 
 
Maria André skriver i sin artikel ”Delegera ‐ om du vill bli framgångsrik”, ”Du jobbar jämt. 
Ändå hinner du inte med det du borde. Lösningen heter delegering”. I artikeln beskriver hon 
fördelarna med  att delegera  ansvar  till  sina medarbetare. Genom  att  som  chef  eller  ägare 
kunna delegera arbetsuppgifter till sina anställda, renderar det till att man har tid att leda det 
operativa arbetet. Man får också tid till att utveckla företaget i rätt riktning.4
 
I många  småföretag  finns det  ett problem med  att  ägaren och grundaren  inte kan  släppa 
ifrån  sig  och  delegera  arbetsuppgifter.  Fenomenet  kallas  ”företagsgrundarens  dilemma”. 
Detta handlar om  att  företagsgrundaren  ser  sitt  företag  som  sitt  ”lilla hjärtebarn” och har 
svårt att släppa kontrollen  i företaget.5 Men hur stor påverkan har egentligen  ledarskapet  i 
en organisation?  
 
Artikeln  “Ny  som  chef”  tar upp problematiken med  att gå  från  specialist  till  chef och  att 
börja leda andra människor. Det är inte längre du som skall var bäst och utföra arbetet. Du 
skall skapa förutsättningar för de underställda att trivas så att de kan leverera bästa möjliga 
resultat.6  
 
I artikeln ”Bli  tydlig  som  chef”, beskrivs vikten med ett  tydligt  ledarskap.7 Resonemanget 
kommer  igen  i den amerikanska artikeln ”Managing when you are not the manager”8. Där 
behandlas vikten av att skapa en bra kontakt med dina underställda, ha en tydlig plan samt 
att vara lagspelare och visa uppskattning.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Som  ett  steg  i  att  främja  utvecklingen  för  svenska  småföretag  skulle man  kunna minska 
bristen  på  tid.  Vi  har  tidigare  frågat  oss  vad man  som  företagare  kan  göra  åt  detta.  En 
lösning  som  slog  oss  var  som  sagt  att man  skulle  kunna  avlasta  chefen.  Det  skulle  då 
innebära att chefen får mer tid till att leda och utveckla verksamheten. Detta är något Nutek, 
enligt deras ovan nämnda undersökningar, poängterat  som  ett problem. Företagen verkar 
vara så upptagna med att arbeta att de inte får tid till affärsutvecklingen och tillväxt uteblir. 
Alltså, frigöra tid till affärsutvecklingen är viktigt. Kanske skulle arbetet kunna fungera lika 
bra, eller till och med bättre även om det inte är chefen som håller i alla trådarna.  

                                                      
3 http://www.nutek.se/sb/d/213 (2008‐05‐03, 11:05) 
4http://www.chef.se/dynamisk/index.php/ur_chef/artikel/delegera‐om‐du‐vill‐bli‐framgangsrik/188962.html 
(2008‐04‐16, 12:10) 
5 Berglund, Å. Blomquist, A. (2004) sid. 40 
6 http://www.chef.se/dynamisk/index.php/cheftjanster/chefhjalpen_details/ny‐som‐chef/ (2008‐05‐30, 15:34) 
7 http://www.chef.se/dynamisk/index.php/cheftjanster/chefhjalpen_details/tydlig/ (2008‐04‐16, 12:30) 
8 http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=buh&AN=26939582&site=bsi‐live (2008‐05‐30, 15:48) 
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Flera av artiklarna tar upp vikten av att vara tydlig som chef. Detta tycker vi är centralt och 
väldigt intressant. Det gäller, enligt flera av artiklarna, att vara klar i sin kommunikation och 
där igenom undvika felaktiga tolkningar av vad som skall göras. Att få klara definitioner på 
arbetsuppgifter och tydliga beskrivningar tror vi också är en god förutsättning för ett lyckat 
arbete.  
 
Att skapa en bra kontakt med medarbetarna beskrivs även det som något viktigt. Vi tror att 
distansering  från  medarbetarna  kan  skapa  problem.  Att  vara  som  en  i  teamet  medför 
fördelar. Vi  tror nämligen  inte att det måste ske på bekostnad av vare sig  ledarskapet eller 
effektiviteten. Det  finns väl olika  sätt  att  leda och delegera? Det gäller  att  slå vakt om de 
sociala aspekterna och motivera medarbetarna. Vi kan  ju bara gå  tillbaka  till oss själva och 
konstatera att vi arbetar bättre, om det vi gör känns kul eller meningsfullt.  
 
Artiklarna  tar  även  upp  vikten med  att  delegera  arbetsuppgifter,  för  att  nå  framgång  i 
arbetet. Själva delegerandet presenteras  som  en bra  lösning på problemet med  tid. Det är 
detta  som vi  funnit  särskilt  intressant och vill  få  större kännedom om. Vi  tror att det kan 
finnas mer intressanta aspekter kring fenomenet delegering än just vad som framkommit ur 
artiklarna. Skapas  fler vinningar,  förutom mer  tid  till det  strategiska arbetet, av att  lämna 
ifrån sig kontrollen och abdikera  från vissa ansvarsområden? Kanske medför delegerandet 
av ansvar fler dilemman förutom de att chefen släpper ifrån sig den omedelbara kontrollen? 
Detta anser vi både vara relevant och aktuellt. 
 

1.2.1 Begreppsdefinitioner 
Här  finns  förtydliganden  av  begrepp  eller  ord  som  närmare  behöver  en  förklaring  eller  precision. 
Innebörden kan betyda olika saker för olika människor. Nedan skrivet är hur vi använder och förstår 
begreppen.  
 

1.2.1.1 Småföretag 
Vi definierar småföretag som företag i storleksordningen noll till tio anställda.  
 

1.2.1.2 Chef och ledare 
Vi har valt att inte göra någon distinktion mellan begreppen chef och ledare. Vi avser samma 
sak.  
 

1.2.1.3 Tillväxt  
Ett företag under tillväxt menar vi är ett företag som årligen ökar sin omsättning och behöver 
anställa mer personal för att kunna utöka sin verksamhet.   
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1.3 Problemformulering 
 
Vårt problemområde kan man se från olika perspektiv och infallsvinklar. Problematiken i de 
små  företagen  känns  här  angeläget. Det  intressanta  för  oss  ligger  i de  situationer  som  är 
förknippade  vid  just  fördelning  av  ansvar.  Detta  mynnar  då  slutligen  ut  i  vår 
forskningsfråga: 
 
”Vilka problem och möjligheter är förknippade med delegering av ansvar i små, 
växande kunskapsföretag?” 

1.3.1 Syfte 
 
Utifrån  vår  inledande  diskussion  och  problemformulering  har  uppsatsens  övergripande 
syfte formulerats på följande sätt:  
 
Huvudsyfte 
Huvudsyftet är att öka förståelsen för de möjligheter och problem som kan uppkomma vid 
delegering av ansvar i företag som är små, kunskapsorienterade och under tillväxt. 
 
Delsyften 

• Att kartlägga små växande kunskapsföretags erfarenheter av delegering och ansvar. 
• Identifiera problem och möjligheter som är förknippade med delegering av ansvar. 

 

1.3.2 Avgränsning 
 
Vi  har  valt  att  avgränsa  oss  till  kunskapsföretag  och  därmed  exkluderat  exempelvis 
tillverkningsföretag och strikt produktorienterade företag. Vi har också avgränsat oss till att 
undersöka småföretag i storleken max tio anställda.   Vidare kriterier i avgränsningen är att 
företaget skall vara under tillväxt. 
 

1.3.3 Problembärare 
 
Med denna undersökning vill vi konkretisera erfarenheter kring delegering av ansvar hos 
chefer på olika nivåer. Detta skall då bidra till en mer gripbar bild av hur en chef med upp 
till tio underställda kan leda sin verksamhet på bästa sätt. För en chef i början av sin karriär 
kan då denna undersökning vara ett handfast stöd på vägen. 
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2 Metod 
I detta kapitel ämnar vi redovisa för de vetenskapliga utgångspunkter som vi tagit och motivering till 
dessa. Vi beskriver även vårt tillvägagångssätt, hur själva undersökningen har gått till, samt skälen 
till detta. 
  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vår  forskning  syftar  till  att  öka  förståelsen  och  se  de möjligheter  och  problem  som  kan 
uppkomma vi delegering av ansvar i företag. Därför kommer denna forskningsrapport allra 
främst  ta stöd  i den hermeneutiska ansatsen. Där handlar vetenskapligheten om att genom 
ett mer  förståelseinriktat  och  tokande  angreppssätt  förstå  sammanhanget  samt  skapa  en 
helhetsbild.9 En positivistisk ansats skulle passa oss  sämre, eftersom denna ansats handlar 
om att genom mätning förklara verkligheten och bevisa denna genom upptäckta samband.10 
Vi vill förstå problematiken snarare än att bara bevisa att den finns. 
 

Problem-
område 

Huvud- 
riktning 

Vidare antar vi ett mer kvalitativt  förhållningssätt  till vår 
undersökning.  Detta  förhållningssätt  tycker  vi  passar 
undersökningen bättre, eftersom respondenterna har olika 
bakgrunder.  Vi  anser  att  det  är  lättare  att  tolka  någons 
erfarenheter  om  man  använder  sig  av  en  friare,  mer 
semistrukturerad  metod.  Med  en  sådan  typ  av 
undersökning får man möjligheten att ställa fria följdfrågor 
utefter  respondenternas  svar.  Detta  leder  till  att  vi  kan 
angripa  samma problem  från olika vinklar, vilket ger oss 
större chans att  få  reda på det vi  frågar efter  (se  figur 2). 
Samtidigt har vi möjligheten  att  tolka deras kroppsspråk 
och tonläge. 
 
En  kvantitativ  ansats,  där  man  samlar  in  en  större 
mängd  data  och  sedan  drar  slutsatser  efter  en  följdriktig  analys,  är  därför  inte  ett 
tillfredsställande tillvägagångssätt i denna forskningsrapport.  11  Vi vill istället gå in mer på 
djupet och friare kunna angripa problemet.  

Figur 2, Problemet angrips från flera vinklar. 

 

 
 

                                                      
9 Gilje, N. Grimen, H. (2004) sid. 178 
10 Bryman, A. (2002) sid. 24  
11 Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. Wängnerud, L. (2004) sid. 219 
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2.2 Teorianknytning  
 

Det finns som sagt olika metoder att dra slutsatser. Det ena sättet är induktion och det andra 
är  deduktion.  När  man  utgår  ifrån  verkligheten  och  drar  allmänna  generella  slutsatser 
byggda  på  emiriska  fakta  kallar men  detta  för  induktion.12  Styrs man  däremot  av  redan 
befintlig kunskap och tar utgångspunkt ur teorin, för att därefter dra logiska slutsatser kallas 
detta för deduktion.13   
 
I  vår  forskning  antar  vi  ett  induktivt  tillvägagångssätt  med  inslag  av  deduktion.  Vi  är 
induktiva i den meningen att vi utifrån våra observationer i verkligheten frambringar teori. 
Våra  teorier bygger  alltså på  resultatet  från undersökningen. Det deduktiva  inslaget  i vår 
forskning  avser  främst  att  vi  genom  inläsning  ökar  vår  förståelse  i  syfte  att  förbättra 
informationsinsamlingen,  det  vill  säga  det  empiriska  arbetet  –  intervjuprocessen.  Vi  är 
således  inte deduktiva  i klassisk mening. Vi  ska  inte  testa  teori  eller hypoteser, möjligtvis 
eventuellt utveckla befintlig teori.  
 

2.3 Förstudier 
 

Forskningsarbetet  började  med  att  vi  ville  läsa  in  oss  på  området  kring  delegering, 
ansvarsfördelning och ledarskap. Som ovan nämns kan detta ses som det deduktiva inslaget 
i forskningen. Förstudierna ägde rum i huvudsak på Stockholms Universitetsbibliotek och i 
viss  mån  Kungliga  Biblioteket.  Där  var  första  steget  att  söka  på  de  databaser  som  vi 
studenter genom biblioteket hade tillgång till. Vi sökte på artiklar som hade skrivits på detta 
område samt tidigare forskning, det vill säga tidigare publicerade uppsatser. 

 
När vi skapat oss en bättre bild av vad som skulle kunna vara  intressant, utformade vi vår 
problemformulering. Därefter sökte vi efter relevant  litteratur som skulle kunna utgöra vår 
referensram, samt ge oss en större  förståelse  för problemområdet. Kurslitteratur och andra 
publikationer  samlades  in och genomlästes. Detta  ledde  till en klarare bild av vad vi ville 
undersöka.  
 

2.4 Val av företag 
 

Vi  började  med  att  bestämma  att  vi  endast  skulle  undersöka  företag  som  låg  i 
storstockholmsområdet. Detta med  anledning  att  det  i  Stockholm  finns  ett  stort  urval  av 
företag som vi tror passar vår forskning. Detta även på grund av praktiska och tidseffektiva 
själ,  då  vi  själva  är  belägna  i  Stockholm.  Vi  har  valt  att  i  vår  forskning  undersöka  små 
kunskapsorienterade  företag  i Storstockholm som är under  tillväxt. Det  innebar att vi hade 
geografiskt  klara  kriterier  för  vilka  företag  som  vi  ville  ha med  i  undersökningen,  vilket 
underlättade vårt arbete med att söka efter företag som ville ställa upp. 
 

                                                      
12 Bryman, A.(2004) Sid. 22 
13 Ibid, 20 
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I  vårt  sökande  efter  lämpliga  företag  använde  vi  oss  av  databasen  Affärsdata.  Genom 
sökfunktionen avgränsade vi oss till företag med max tio anställda, belägna i Stockholm och 
som alla agerade  i kunskapsorienterade branscher. Exempel på branscher  som vi  sökte på 
var reklambyråer,  juristfirmor och managementkonsulter. Ett andra gallringmoment var att 
samtliga  företag skulle vara  registrerade aktiebolag. Som vidare kriterium skulle  företagen 
befinna  sig  under  tillväxt,  det  vill  säga  en  trend med  ökat  antal  anställda  under  åren  vi 
kunde  se  i  databasen. Vi  tittade  även  på  företagens  resultat. Där  var  kraven  ett  positivt 
resultat de  senaste  tre  åren. När vi hittat  ett  större  antal  företag  som var  aktuella  för vår 
undersökning, rangordnade vi vilka vi tyckte var mest intressanta. Därefter gick ett mail ut 
till varje företags respektive VD med en förfrågan om deltagande i vår undersökning. 
 
Vi upprättade efter detta ett Exceldokument med en flik för respektive kontaktat företag. Där 
uppförde  vi  alla  kontaktuppgifter  och  förde  loggbok  över  alla  tagna  kontakter.  Från  de 
företag som hörde av sig och  lät meddela att de var  intresserade,  rangordnade vi återigen 
dessa efter vilka vi  tyckte var mest  intressanta. Därefter började vi ringa upp  företagen på 
listan och bokade in datum för intervju. Vi pratade i samtliga fall med VD:n på företagen och 
i diskussion med denne bestämde vi  en  lämplig  andra  respondent  förutom VD  själv. Vår 
inriktning på den  andra  respondenten  var  en mellanchef  och/eller  en person med  tydligt 
ansvarsområde.  
 

2.5 Datainsamling och intervjumetod 
 
Dagen innan intervjuerna skickade vi ut frågeområdena till respondenterna, för att de skulle 
ha möjlighet att förbereda sig på vad vi skulle prata om14. Vi använde oss av djupintervjuer 
av semistrukturerad karaktär. Detta  innebar att vi använde oss av en  intervjuguide, där vi 
skrivit ner  olika  teman och  frågeställningar  som  intervjuerna  skulle kretsa kring15. När vi 
konstruerade  intervjuguiden  började  vi med  att  utgå  från  tematiska  huvudemråden,  som 
skulle fungera som de viktigaste ramarna. Därefter konstruerade vi uppföljningsfrågorna att 
fungera som komplement för att få mer innehållsrika, specifika svar.16  
 
Under  intervjun  använde  vi  oss  av  tolkande motfrågor,  vilka  fungerade  som  ett  sätt  att 
försäkra oss om att vi  förstått  respondenten  rätt.17 Om vi  istället haft en  fast  strukturerad 
intervju skulle den bli mer statisk, vilket skulle innebära att det blev svårare att gå vidare in 
på intressanta områden som vi inte i förväg hade förställt oss. Detta skulle kunna leda till att 
vi då gick miste om intressant data hos respondenterna. 

                                                      
14 Se bilaga 2. 
15 Esaiasson P, Gilljam M, Oscarsson H, Wängnerud L. (2004) sid. 289 
16 Ibid, sid. 290 och bilaga 1. 
17 Ibid, sid. 291. 
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De  teman och  frågeställningar vi hade satt upp  innan  intervjuerna,  fungerade som ett stöd 
för  oss  under  intervjuerna.  Vi  använde  oss  av  papper  och  penna  för  att  anteckna  de 
respondenterna sa.  Som garanti och extra försäkring använde vi oss även av en diktafon till 
hjälp vid dokumentationen. På så sätt kunde vi gå tillbaka till respondentens svar och ta reda 
på vad  som egentligen  sades om vi missat något. Diktafon  innebar även en annan  fördel. 
Med hjälp av den kunde vi slappna av mer, lyssna och på så sätt ha möjlighet att ställa bättre 
följdfrågor. 
 

2.6 Strukturering av empirin 
 
Direkt efter varje intervju satte vi oss och renskrev vad respondenterna svarat. Till vår hjälp 
hade vi våra anteckningar.  I dessa hade vi även skrivit ned  tidsnoteringar  från diktafonen, 
där vi ansåg att vi behövde gå igenom något som sades en gång till. Eftersom vi genomfört 
semistrukturerade  intervjuer hade vi berört ämnen som vi sedan återkommit  till  igen. Vid 
dokumentationen  utgick  vi  ifrån  de 
olika  områdena  vi  talade  om  under 
intervjuerna.  Sedan  skrev  ner  vad 
respondenterna  sa  under  respektive 
område. Detta  för  att  underlätta  vårt 
analysarbete,  som  kom  att  behandlas 
områdesvis.  
 
Vi  insåg  att  en  del  av  tolkningen 
skedde under tiden vi dokumenterade 
intervjuerna,  eftersom  vi  i  vår  dialog 
med  respondenterna  tolkade  deras 
svar.  Det  djupa,  mer  omfattande 
tolkningsarbetet  genomfördes  dock 
när  alla  intervjuer  var  klara.  När  vi 
gjorde  vår  empiriska  tolkning, 
använde  vi  oss  av  våra  områden  och 
teman  som  huvudstruktur.  Eftersom 
vi  redan  vid  dokumentationsfasen, 
under intervjun, haft samma modell så 
underlättades  arbetet18.  Vi  valde  att  först  titta  på  ett  område  och  gå  igenom  vad  alla 
respondenterna  förmedlat. Därefter  sammanställde  och  tolkade  vi  alla  resultat  under  det 
aktuella området, se figur 3. 

Figur 3, Den empiriska strukturen vid tolkningen är horisontell.  

                                                      
18 Se bilaga 1. 
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2.7 Tillförlitlighet och Trovärdighet  
 
I all kvalitativ forskning måste man ta hänsyn till tillförlitligheten och trovärdigheten. Att få 
forskning att vara tillförlitlig handlar ofta om att man ska kunna göra samma undersökning 
på nytt och få samma resultat.19 I en kvalitativ undersökning är vi medvetna om att det kan 
dyka  upp  vissa  problem  med  vad  de  kvantitativa  forskarna  kallar  reliabiliteten.  Vi  är 
medvetna om att forskarna i en kvalitativ intervju tolkar svar, vilket gör att reliabilitet eller 
tillförlitligheten  minskar.  Att  forskningsresultaten  stämmer  överens  med  verkligheten 
innebär att det är en hög grad av tillförlitlighet.20 Denna undersökning är begränsad till tre 
företag, vilket gör att vi inte kan generalisera och hävda att alla företag har samma syn och 
erfarenheter. Vi generaliserar  inte utan vi beskriver bara de  lärdemar  som  finns  i våra  tre 
fallföretag och respondenter. 
 
För att öka trovärdigheten i denna undersökning har vi försökt att skapa intervjufrågor som 
på bästa sätt ger svar på den frågeställningen vi har formulerat. Vi har även använt oss av 
respondentvalidering,  vilket  innebär  att  vi  som  forskare  förmedlar  de  resultat  vi  fått  till 
respondenterna,  för  att  få  en  bekräftelse  på  att  den  beskrivning  vi  som  forskare  har 
formulerat  är  riktig.21  Detta  skapar  en  bättre  trovärdighet  till  resultatet  då  faktiskt 
respondenterna anser att resultatet är i linje med vad de uttryckt. Vi tycker även detta är ett 
bra  sätt eftersom att vi vill  få  fram människors erfarenheter av ett  specifikt område. Vi är 
medvetna om att det finns möjlighet till feltolkning i denna undersökning men vi tycker att 
den risken begränsas avsevärt med respondentvalidering. 
 

2.8 Kritisk granskning 
 
Vi har valt att använda oss av ett kvalitativt  förhållningssätt  i denna  forskning, vilket medför vissa 
brister. I detta avsnitt kommer vi att diskutera kring vilka svagheter vår forskning har, för att påvisa 
att vi är medvetna om dessa. 
 
I  denna  forskning  har  vi  valt  att  använda  oss  av  kvalitativa,  semistrukturerade 
djupintervjuer. Denna undersökning syftar till att kartlägga folks erfarenheter, vilket vi anser 
är  lämpligt  att  göra  om  vi  använder  oss  av  denna  typ  av metod.  Det  finns  dock  flera 
nackdelar med en sådan typ av undersökning.  
 
Olika bakgrunder och erfarenheter gör att människor  förstår och  tolkar  svar på olika  sätt. 
Den  subjektiva  tolkningen,  som  en  djupintervju  innebär,  skulle  kunna  bidra  till minskad 
trovärdighet. Detta är, enligt oss, en av det hermeneutiska förhållningssättets brister. 

                                                      
19 Bryman, A. (2004) sid. 43 
20 Ibid, sid. 257 
21 Ibid, sid. 259 
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En nackdel är också att  respondenternas  förmåga att muntligen uttrycka sig påverkar vårt 
resultat.  Om  respondenten  inte  förmedlar  sina  åsikter  på  ett  tydligt  sätt,  försvåras 
analysarbetet för oss. Kvaliteten på svaren vi får, kan då direkt bli avhängt på den enskildes 
förmåga att kommunicera. Lika väl som om respondenten är otydlig mot oss, kan vårt eget 
beteende påverka intervjun. Om vi som intervjuare ställer otydliga eller irrelevanta frågor till 
respondenten, kan kvalitén på svaren påverkas negativt. 
 
Ett  annat  problem med  kvalitativ  forskning  är  att  underlaget  bakom  resultatet  är  relativt 
litet. Att kunna generalisera blir därför svårare. Slutsatserna kan vi inte säga gälla på andra 
företag, även om de stämmer på företagen vi besökt.  
 
Ett vidare problem med den kvalitativa metoden, är att intervjuaren här är en så pass intim 
del av processen. Vi har försökt vara noggranna med att inte skapa för nära relationer med 
respondenterna. Våra  intryck  av  dem  vi  intervjuar  påverkar  vår  förmåga  att  förhålla  oss 
objektivt och därmed  tolka alla respondenter efter samma premisser. Kvantitativ  forskning 
däremot undviker  i mångt och mycket denna problematik. Eftersom  forskaren här  inte är 
lika inblandad, kan då resultatet tydligare spegla verkligheten objektivt.  
 
Något  vi  ställdes  inför  var  det  faktum  att människor  i  allmänhet  hellre  pratar  om  sina 
bedrifter, snarare än brister. För att undvika detta problem har vi försökt att formulera frågor 
som kretsar mer kring problematiken, än uttryckta svagheter och brister hos respondenten 
eller företaget.  
 
Vi har valt att använda oss av horisontell tolkning, där vi utifrån varje område har behandlat 
och tolkat respondenternas svar.  
 
Vi är dock medvetna om att detta innebär att en respondents helhet i sitt resonemang kanske 
går  förlorat,  om  man  inte  presenterar  hela  intervjun  sammanhängande.  Den  så  kallade 
”Röda  tråden” kanske  tappas. Med en vertikal  tolkning  följer man hela  resonemanget hos 
respondenten och  fångar på  så  sätt  lättare upp vad denne avsett. Vi menar  trots detta att 
vinningen med att horisontellt behandla resultaten områdesvis, överväger fördelarna med en 
fortlöpande, oavbruten, vertikal tolkning.  
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3 Referensram 
 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp de olika referensramarna och utgångspunkterna vi har användt 
oss av i vår undersökning. Våra huvudområden kommer vara ledarskap, tillväxt och organisation. De 
teorietiska modellerna har till största del utgjort ett stöd för oss i analysen. Det finns även teorier som 
vi har nyttjat oss av för att läsa in oss på området och få en större förförståelse för problemområdet.  
 

I vår referensram har vi använt oss av många olika teorier. Dessa är i viss mån överlappande. 
Vi anser att detta är en fördel. Detta för att vi tycker det är viktigt att se ett problem från flera 
olika  synvinklar,  i hopp om  att  skapa  sig  en  så klar bild  som möjligt. Även här kan vårt 
tidigare  resonemang om att angripa problemet  från olika håll åter användas  (figur 2). Det 
finns  en  ytterligare  anledning  till  att  vi  har  flera  olika  teorier  som  i  viss mån  behandlar 
liknande områden. Detta beror på att vi till så stor utsträckning som möjligt vill ha en trygg, 
uttrampad och stadig teoretisk grund att stå på under vår undersökning. Denna mångfald är 
för oss en styrka. 
 

3.1 Organisation 

3.1.1 Arbetsgruppens optimala storlek 
Det är vanligt att  företag organiserar  sig  i arbetsgrupper eller uppdelningar  i  flera nivåer. 
Eklund  anser  att  det  är  svårt  att  hålla  ihop  en  grupp  som  är  större  än  10  personer.  Blir 
gruppen större, är det  lätt att  informella grupperingar uppstår. Det kan också vara svårare 
för personer som är mindre ”framåt” att hävda sig i en större grupp. Växer gruppen över 10 
personer  krävs  någon  form  av  uppdelning  i  undergrupper. Detta  anses  som  nödvändigt, 
men medför nya problem som inte tidigare fanns. Mötesstrukturer behöver ses över, kravet 
på  skriftlig  information  ökar  och  alla  kan  inte  längre  vara  med  på  allt.  Eftersom  det 
administrativa  kravet  ökar  kommer  inte  uteffekten  att  öka  i  samma  utsträckning  som 
organisationens tillväxt av nya medarbetare. 22
 

3.1.2 Decentralisering 
På senare år har organisationsteorin strävat att gå ifrån den hierarkiska organisationen med 
ledord  som  kontroll  och  övervakning,  till  den  decentraliserade  organisationen  där  man 
pratar om självständighet och team.23  
 

Fayol var grundaren till den administrativa skolan som byggs på fem aktiviteter, planering, 
organisation,  ordergivning,  samordning  och  kontroll.24  Han  beskriver  även  att  en 
organisation ska ha en  lämplig avvägning mellan decentralisering och centralisering. Fayol 
beskriver att allt som gör att den underlydandes roll och inflytande ökar i organisationen är 
decentralisering.25  

                                                      
22 Eklund, S. (2002) sid. 25 
23 Heide, M. Johansson, C. Simonsson, C. (2005) sid. 100 
24Bruzelius, L. Skärvad, P.H. (2004) sid. 46 
25 Ibid, sid. 47 
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Mintzberg,  en  annan  forskare  på  området,  hävdar  att  det  finns  flera  olika mål  som  en 
organisation uppnår med hjälp av decentralisering:26
 

3.1.2.1 Förbättrad resultatstyrning 
Vid en hög grad av decentralisering i ett företag brukar resultatet gynnas. Detta på grund av 
att varje del  i organisationen  strävar efter en högre vinst,  lönsamhet eller  lägre kostnader. 
Genom att decentralisera organisationen kan det även hända att vissa delar går sämre för att 
gynna andra grupper och på det sättet skapa bättre vinster för hela företaget.27   
 

3.1.2.2 Kortare beslutsvägar 
I en hierarkisk organisation krävs det att många chefer ska granska och ta ställning till saker 
innan ett beslut kan fattas. Att handlägga beslut närmare själva källan till beslutet är väldigt 
resurseffektivt. Detta  innebär att  företaget bör  ta risken med att alla beslut kanske  inte blir 
perfekta.28 Genom att minska de långa beslutsvägarna skapas det en flexiblare organisation. 
Det kommer att leda till att organisationen ökar sin reaktionssnabbhet.29
 

3.1.2.3 Ökad kostnadsmedvetenhet 
När en organisation är uppdelad i mindre delar blir det lättare för dem som arbetar där att få 
en större inblick i verksamheten. När personalen känner att de har en större överblick i vad 
som händer, skapas en känsla av delaktighet och möjlighet att påverka. Detta  leder  till att 
personalen blir mer resurssnål och företaget resultat påverkas därför positivt.30
 

3.1.2.4 Möjligheter att lägga ner olönsamma verksamheter 
Organisationens höga flexibilitet måste även användas i detta avseende. Organisationen har 
en  större möjlighet  att  lägga ner, dela upp  eller  sätta  samman  enheter  som  inte  fungerar. 
Detta  underlättas  genom  att  företaget  kan  avläsa  resultat  från  varje  enhet.  Vid 
decentralisering går det både  lättare och snabbare att uppmärksamma olönsamma enheter. 
Då varje enhet har en ansvarig person som snabbt märker om vissa saker är bra eller  inte, 
kan det därmed snabbt rapporteras till företagsledningen.31

                                                      
26 Olve, N.G. Ekström, G. (1990) sid. 18 
27 Ibid, sid. 19 
28 Ibid, sid. 19 
29 Ibid, sid. 20 
30 Ibid, sid. 19 
31 Ibid, sid. 20 
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3.2 Tillväxt  
 

3.2.1 Utvecklingsfaser i växande företag 
Växande företag går igenom en serie faser under dess utveckling. Alla företag måste passera 
dessa i viss mån. Exempelvis, om man har vuxit väldigt mycket, kan kanske VD inte längre 
göra  allt  utan måste  börja  delegera  arbetsuppgifter. Det  som  kan  utgöra  skillnad  är  hur 
snabbt ett företag växer och hur de olika faserna flyter ihop med varandra. Ahrens menar att 
det  i alla  fall, även  i snabbväxande  företag där olika  faser ofta  flyter  ihop,  finns  tre  tydliga 
tillväxtfaser. 32
 
Den  första  fasen  är  överlevnads‐  och  sökfasen.  I denna  fas  söker  företaget  efter den  rätta 
marknaden eller produkten som det kan stå och vila emot  i  fortsättningen. Det som oftast 
avslutar denna fas är att företaget får in en stor order.  
 
Det  är  i  detta  skede  i  företagets  utveckling  som  företaget  kanske  måste  omstrukturera 
organisationen. Företaget måste hitta nya  arbetssätt  för  att kunna klara  av vidare  tillväxt. 
Denna  fas  präglas  av  att  alla  på  företaget  är  väldigt  informella  och  skapar  därigenom 
informella  och  besluts‐  informationsvägar.  I  det  här  läget  brukar  företagen  ta  in  externa 
resurser, vilka ofta brukar bilda en projektorganisation. Om företaget  lyckas omstrukturera 
sig  och  klarar  av  den  stora  ordern,  leder  det  ofta  till  att  hela  företaget  får  ett  starkt 
självförtroende. Detta skapar den drivkraft som krävs för i att fortsättningen ta in nya ordrar 
och växa.33   
 
Nästa fas är perioden av snabb expansion. I den här perioden kan företaget befinna sig i flera 
år  eller  decennier. Under  dessa  år  stöter  organisationen  ofta  på  flera  kriser  som  gör  att 
tillväxten  under  kortare  perioder  stannar  av.  Men  företagen  klarar  sig  ur  detta  genom 
förmågan att våga ta snabba beslut, även om de inte alltid är välgrundade. Det är i denna fas 
som  företagen  tränar på att  fatta  just snabba beslut.  I denna  fas krävs det även en  form av 
kontinuerligt  risktagande.34 När  företaget  växer  stadigt  och  lyckas med  sitt  risktagande, 
byggs  det  självförtroende  på  som  de  byggde  upp  i  den  tidigare  fasen,  vilket  skapar  en 
dynamik i företaget som gör det framgångsrikt.35  
 
Nästa fas är den slutliga tillväxtkrisen.  Det är i denna period som företaget ofta drabbas av 
en  ”tillväxtbaksmälla”.  Företaget  har  dragit  på  sig  större  kostnader  under  de  goda  åren 
samtidigt  som  tillväxttakten minskar. Ofta  får  organisationen dåligt  självförtroende  vilket 
leder  till  att  många  i  ledningen  och  i  personalen  slutar.  Detta  leder  vidare  till  dyra 
rekryteringsprocesser. Denna fas brukar hålla  i sig  i två till tre år. Det är ofta här företagen 
slår sig till ro och därefter slutar att expandera.36  

                                                      
32 Ahrens, T. (1999) sid. 28 
33 Ibid, sid. 28 
34 Ibid, sid. 29 
35 Ibid, sid. 29 
36 Ibid, sid.29 
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3.2.2 Viljan att växa och förmågan att vinna 
Viljan att växa är enligt Clifford det viktigaste för att få småföretag skall lyckas.37 Men även 
de  företag  som  har  viljan  att  växa  lyckas  inte  alltid. Det  finns  tre  faktorer  som  påverkar 
företagets möjlighet att växa. Oförmågan  till att växa hos ett  företag beror på minst en av 
dessa tre faktorer:38  
 

3.2.2.1 Felaktig Utformning 
Företag misslyckas  ibland med att växa på grund av att de helt enkelt inte är konstruerade 
för att växa. Det handlar om  rent organisatoriska  frågor. Men det kan även handla om att 
företagen  inte  aktivt  utvecklar  ett  marknadsföringsprogram  som  ersätter  grundarens 
personliga kontakter. Detta är  speciellt  framstående när  serviceföretag  försöker  expandera 
geografiskt. Det kan även handla om problem med att få ett flöde av nya produkter.39  
 

3.2.2.2 Överansträngd ekonomi 
De flesta företag som misslyckas ekonomiskt gör det för att dessa inte har byggt upp något 
fungerande  regelsystem  eller  styrmedel  som  klarar  av  tillväxt.  Ett  problem  som många 
företag har är att de åtar sig för mycket och för snabbt. Detta leder till problem med att möta 
efterfrågan utan att kontanterna  tar slut. Många  företag gör även  felet att anställa personal 
och bygger upp stora  lager  innan  företaget  får  inkomster. Denna överansträngda ekonomi 
leder ofta till att företagen går under eller stannar i sin tillväxt.40
 

3.2.2.3 Mänskliga brister 
Många  företag  når  inte  riktigt  ända  fram  på  grund  av  att  de  inte  lyckats  skapa  ett  bra 
arbetsklimat.  Ett  annat  problem  är  även  att  personerna  på  företaget  inte  bibehåller  den 
motivation som krävs för att företaget skall växa. Ofta kan det till och med vara ägaren själv 
som inte har motivationen att fortsätta växa. Att ägaren vill göra allt själv är ett stort problem 
bland många småföretag. Ägarens oförmåga att delegera och släppa ifrån sig ansvar är ofta 
en bidragande orsak  till varför småföretag  inte växer. Ägaren begränsar på grund av detta 
sitt företag att växa.41  

                                                      
37  Clifford, D, Cavanaghe, R. (1985) sid. 39   
38 Ibid, sid. 42 
39 Ibid, sid 43 
40 Ibid, sid 43 
41 Ibid, sid. 43 
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3.3 Ledarskap  
 

3.3.1 Ledarstilar 
Det  finns  olika  sätt  att  leda  och  ansvara  för  en  organisation. Man  brukar  prata  om  olika 
ledarstilar. Hur man  får verksamheten att  fungera är olika  för olika  ledare. Vissa gillar att 
detaljstyra och peta i allt, några är helt osynliga, medens några vill vara ”lekledare”. Men det 
finns några huvudtyper av ledarstilar som är utmärkande.42

3.3.1.1 Auktoritärt ledarskap 
Det  auktoritära  ledarskapet  präglas  av  att  ledaren  själv  fattar  besluten.  Sedan  delegerar 
ledaren till sina underlydande att utföra klara, definierade arbetsuppgifter.43 Det man skulle 
kunna  säga  är  att  denna  typ  av  ledare  ensam  bestämmer  vilka  mål  och  medel  som 
organisationen  ska  rätta  sig  efter.44 Det  som präglar denna  ledarstil  är  att kontakten med 
underställda är väldigt sporadisk och kommunikationen oftast sker uppifrån och ner. Detta 
innebär  att det  är  ledaren  som  tar kontakt med personalen,  inte  tvärt  om.45 Resultatet  av 
denna typ av ledarskap är, enligt Wisen och Lindblom, att det lätt bildas informella grupper 
med  en  negativ  inställning. Grupperna  präglas  även  av mycket  intriger  vilket  skapar  låg 
arbetsglädje och dålig effektivitet. Det blir även svag uteffekt när chefen inte är där och styr, 
vilket beror på att gruppen inte är van med att ta egna initiativ.46 Detta bekräftar den tes som 
den auktoritära  ledaren har  ‐ ”människor är  lata och behöver en stark  ledare för att arbetet 
ska gå framåt”.47  

3.3.1.2 Demokratiskt ledarskap 
Det demokratiska  ledarskapet bygger på att  ledaren diskuterar med  sina medarbetare om 
gruppens mål  och metoder.48 När  en  ledare  använder  sig  av  ett  sådant  ledarskap  brukar 
kommunikationen  i organisationen vara  fri och öppen. Det  innebär att även medarbetarna 
tar kontakt med  ledaren om det behövs.49 Ledarstilen bygger även på att  ledaren delegerar 
olika  typer  av  ansvar  till  sina medarbetare.50  I de organisationer  som har  en demokratisk 
ledare brukar medarbetarna känna att det  finns  en viss konsekvens och  fasthet  i  ledarens 
beslut. Detta medför till att medarbetarna känner sig trygga och antalet konflikter minskar. 
Medarbetarna blir ofta tilldelade ett visst ansvar, vilket gör att de växer med uppgiften och 
får viljan att arbeta hårdare.51

                                                      
42 Bruzelius, L. Skärvade, P‐H. (2004) sid.372, Eklund, S. (2002) sid. 40 
43 Ibid, sid. 372 
44 Torrington, D. Hall, L. Taylor, S. (2005) sid. 307  
45 Bruzelius, L. Skärvad, P.H. (2004) sid. 372 
46 Wisen, J. Lindblom, B. (2004) sid. 213 
47 Eklund, S. (2002) sid. 40 
48 Torrington, D. Hall, L. Taylor, S. (2005) sid. 372 
49 Brezelius, L. Skärvad, P.H. (2004) sid. 372, S. Eklund. (2002) sid. 40 
50 Wisen, J. Lindblom, B. (2004) sid. 212 
51 Eklund, S. (2002) sid. 41 
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3.3.1.3 ”Låt‐gå” ledarskapet. 

När en ledare använder sig av ett ”låt‐gå‐ledarskap” innebär det att denne agerar slappt och 
inkonsekvent. Låt‐gå‐ledaren är ofta en person som är innehavaren av en chefsposition, men 
som  inte  vill  utöva  något  ledarskap.  Ledaren  abdikerar  och  håller  sig  undan,  vill  inte  ta 
beslut och gör allt för att undvika konflikter eller konfrontationer. Denna brist på ledarskap 
leder  till  att medarbetarna  känner  sig  osäkra,  vilket medför  konflikter  och  dålig  trivsel  i 
organisationen.  Att  medarbetare  inte  har  fått  klara  ansvarsområden  och  tvingas  lösa 
konflikter utan stöd från ledaren gör att organisationen blir ineffektiv.52
 

3.3.2 Symboliskt ledarskap.   
Ledaren ska vara en levande symbol för det företaget står för.  Ett företag i snabb tillväxt kan 
inte  ha  en  chef  som  uppvisar  ett  velande  och  osäkert  ledarskap.  Ett  starkt  fokus,  tydlig 
ledstjärna  och  starka  värderingar måste  visas  av  ledarna  i  organisationen.53 Alla  som  är 
förebilder och nyckelpersoner  i ett företag måste  leva efter  företagets värderingar. Om  inte 
dessa  nyckelpersoner  visar  tydligt  vad  företaget  står  för,  skapas  en  förvirring  bland 
medarbetarna54. 
 
En  företagsledning  samt  alla  viktiga  nyckelpersoner måste  använda  sig  av  ett  symboliskt 
föregångsmannaskap på samma  sätt som  föräldrar gör. En  förälder som  svär och kommer 
för sent,  tenderar att  få ett svärande barn som kommer  för sent. Samma sak händer på ett 
företag. Om organisationen ska stå för vissa värden och nyckelpersoner och  ledning agerar 
på ett helt annat sätt, får ofta företagsledningen höra ord som ”dubbelspel” och ”vem tror du 
att du  lurar”.55 Ahrens beskriver  fyra grundbultar, eller egenskaper, som krävs av  ledarna 
för att behålla ett fokuserat företag med ledstjärna och tydliga värderingar.56

3.3.2.1 Förmågan att agera fyr 
Att vara en fyr  innebär att man som  ledare måste vara konsekvent  i sitt handlande. Vidare 
måste ledaren vara medveten om att allt man säger och gör, tolkas och läses av de anställda. 
Detta görs oavsett om handlingen var medveten eller  inte. Det är  inte bara det  ledaren gör 
som tolkas, utan även det ledaren inte gör. Att inte handla kan skapa väl så stora problem. 
En ledare som inte låtsas höra vissa problem visar på feghet. Och se sin chef som feg är det 
sista människor vill. Det alltså  inte vad chefen säger  till sina underställda som är viktigast, 
utan det är handlingarna. Alla chefer kan inte alltid Handla ”rätt”. Men att som chef på ett 
tydligt  sätt  visa  företagets  värderingar  och  dess  ledstjärna  är  viktigt  för  att  skapa  en 
framgångsrik organisation.57   

3.3.2.2 Helikoptern 
Helikoptern  innebär att  som  ledare kunna  skapa en bra överblick över organisationen och 
snabbt kunna byta  fokus. Många  chefer  som har klättrat  i  företaget är nöjda med att  sitta 
uppe på  toppen och bara glida med på ”autopilot”. Att byta  fokus och  förflytta  sig  inom 
                                                      
52 Eklund, S. (2002) sid. 41, Brezelius, L. Skärvad, P.H. (2004) sid. 372 
53 Bolman, L. Deal, T. (2001) sid. 357 
54 Ahrens, T. (1999) sid. 174 
55 Ibid, sid. 174 
56 Ibid, sid. 175 
57 Ahrens, T. (1999)  sid. 176 
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organisationen, för att se hur alla delar fungerar, ger en större överblick och gör det  lättare 
att  styra  organisationen  i  rätt  riktning.    För  att  kunna  bli  en  fyr  och  få  organisationens 
förtroende  i  ett  snabbt  växande  företag,  är  det  extra  viktigt  att  skapa  sig  ett 
helikopterperspektiv. Detta med anledning av att det krävs en viss snabbhet hos  ledaren  i 
dessa företag.58    

3.3.2.3 Svärdet 
Svärdet handlar om att som ledare ha modet att fatta beslut. Detta är speciellt utmärkande i 
snabbt växande  företag.    I dessa  företag måste  ledaren  tidigt upptäcka om  företaget går åt 
helt  fel håll och måste snabbt kunna välja en ny väg. Detta är  inte alltid enkelt och kräver 
mod.  Tillväxten  innebär  också  att  nya medarbetare  som  rekryteras  snabbt  får  ta  ett  stort 
ansvar. Många av dessa utvecklas snabbt. Då krävs det att som ledare låta de nyanställda ta 
över mer och mer. Annars är risken att de tröttnar och söker sig vidare. Flera av de anställda 
får ofta en bra start. Men när ”bränslet” är slut krävs det mod att som ledare flytta på dessa. 
Särskilt när det gäller gamla lojala medarbetare. Det kräver ett stort mod, men är livsviktigt 
för att företaget ska fortsätta att utvecklas och växa.59

3.3.2.4 Glaset 
Glaset handlar om att  som  ledare bygga upp  sitt  förtroendekapital. Som  chef bygger man 
inte  upp  förtroendekapital  på  en  dag,  utan  det  tar  tid.  För  varje  dag  som  chefen  visar 
medarbetarna respekt och agerar på ett lämpligt sätt, får denne en förtroendedroppe i glaset.  
När  chefen  väl  byggt  upp  sitt  förtroendekapital  krävs  det  att  denne  förvaltar  det. 
Förtroendekapital har  samma  egenskaper  som  annat  kapital,  vilket  innebär  att:  ”har man 
inget ‐ får man ingen ränta på det”. Att som ledare ständigt vårda sitt kapital som man byggt 
upp ger en bra avkastning. Problemet med detta kapital är att det tar mycket  längre tid att 
bygga upp det än det tar att förlora det.  Om glaset välter töms det på vatten snabbt. Det kan 
räcka med ett felsteg, så är allt förtroendekapital man byggt upp borta. Ett utmärkt sätt att bli 
av med  sitt  förtroendekapital  är  att missbruka  sin position.60 Ett  bra  exempel på detta  är 
skandia‐skandalen, där cheferna missbrukade sina positioner för att få svindlande bonusar.61
 

3.3.3 Den moderne ledarens sammanvävda egenskaper 
Forskningen  på  senare  år  har  kommit  att  inriktas  en  del  till  kommunikativt  ledarskap, 
delegering  och  coachning.  Processen  ses  idag  mindre  som  sändare  och  mottagare  av 
uppgifter, utan en större grad av lagarbete mellan chef och medarbetare kan urskiljas.62 Idag 
pratas det mindre om ordergivning och detaljstyrning. Det som istället är aktuellt är chefen 
som  en delegerande,  stödjande och  coachande  ledare. Att hitta nya  lösningar och utmana 
medarbetarna att utvecklas blir också allt viktigare för chefen.63

                                                      
58 Ahrens, T. (1999) sid. 176 
59 Ibid, sid. 177 
60 Ibid, sid. 178 
61 http://www.svd.se/naringsliv/arkivnyheter/artikel_141545.svd.  19 /5‐08 kl. 11.30.  
62 Heide, M. Johansson, C. Simonsson, C. (2005) sid. 99 
63 Heide, M. Johansson, C. Simonsson, C. (2005) sid. 101, Torrington, D. Hall, L. Taylor, S. (2005) sid. 307 
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3.3.3.1 Coachning  

Torrington tar upp ledarskapsstilar som olika forskare har indelat i flera modeller. Många av 
dessa forskare, bland annat Goleman, pratar om coachning eller coachande ledarskap som en 
av dessa  stilar. Att vara  coachande  i  sitt  ledarskap  innebär  att utveckla  sina medarbetare. 
Detta skall ge en ökning av de anställdas kompetens  inför framtiden.64 Att fungera som ett 
stöd  till  de  underställda  hör  också  hit.  Resonemanget  känns  igen  även  hos  forskarna 
Boleman och Deal.65 Men här uppkommer  samma  tankegångar under benämningen ”HR‐
ledarskap”.  Personalen, eller medarbetarna som det populärt heter, skall känna delaktighet i 
organisationens utveckling och beslut. 

3.3.3.2 Delegering 
För att kunna delegera måste ledaren först förstå uppgiften och vad som skall göras. Det är 
viktigt att skaffa sig en god överblick över arbetet  för att veta hur man skall kunna  lämna 
ifrån  sig  ansvar  och  uppgifter.66  Som  ovan  nämns  skall  den moderne  chefen  stödja  och 
underlätta  arbetet  för  sina medarbetare.  Chefen  skall  fördela  ut  beslutsbefogenheter  och 
överlåta ansvar.67  

3.3.3.3 Kommunikation  
Missförstånd är något som till varje pris bör undvikas. Att förstå varandra och veta vad som 
förväntas av vem, tas ofta upp som ett vinnande recept. Det är  just kommunikationen som 
utgör den svaga länken i arbetskedjan vid arbetsfördelning. Kommunikationen går ut på att 
tydliggöra och klara ut vad som krävs av medarbetarna. Att vara en kommunikativ  ledare 
innebär  också  att  vara  en  god  lyssnare. Detta  anses  som  den  kanske  viktigaste  delen  av 
kommunikationen. Vidare möjliggörs  en god  stämning där medarbetare vågar  ifrågasätta, 
klaga och diskutera.68  

                                                      
64 Torrington, D.  Hall, L. Taylor, S. (2005) sid. 307 
65 Bolman,  L. Deal, T. (2001) sid. 352 
66 Eklund, S. (2002) sid. 34 
67 Heide, M. Johansson, C. Simonsson, C. (2005) sid. 101 
68 Eklund, S. (2002) sid. 35 
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3.4 Sammanfattning 
 
Alla de  valda  teorier  som  vi  har  tagit  upp  i  vår  referensram,  använder  vi  på  olika  sätt  i 
uppsatsen. Teorierna kring organisation var bland det  första vi  läste  in oss på  för att  få en 
bättre förförståelse om ämnet. Detta gjorde att vi med större tyngd kunde utveckla en för oss 
intressant  problemformulering.  Teorin  om  arbetsgruppens  optimala  storlek  används  vid 
analysen om tillväxttrösklar. Decentraliseringsteorin utgjorde en grund för oss i inläsningen 
men användes också senare i intervjuguiden.69  
 
Teorierna kring  tillväxt var  inledningsvis även dessa en hjälp  för att öka vår  förförståelse. 
Delar  av  tillväxtteorin  är  även  ett  stöd  i  analysen.  I  denna  använder  vi  oss  av 
”utvecklingsfaser i växande företag” samt avsnittet om ”mänskliga brister”. 
 
De  teorier  där  vi  tar  upp  och  berör  ämnet  ledarskap  har  i  huvudsak  utgjort  stöd  vid 
frågegenerering  och  datainsamling.70  I  intervjufasen  hade  vi  en  första  genomgång  av 
ledarskapsteorierna. Efter att vi avslutat intervjuerna, hade vi en andra genomläsning kring 
området.  Teorierna  under  rubrikerna  ”Den  demokratiske  ledaren”,  ”förmågan  till 
helikopterperspektiv” och  ”den moderne  ledaren  sammanvävda  egenskaper”  använder vi 
samtliga i den teoretiska analysen.  

                                                      
69 Se bilaga 1, Intervjuguide, punkt 15.  
70 Se bilaga 1, Intervjuguide, punkterna 19‐31. 
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4 Empiri och tolkning 
Kapitlet  inleds med  en kort presentation och bakgrund om de  företag  som vi besökt och personerna 
(respondenterna) vi  intervjuat. Sedan beskriver respondenterna, under avsnittet organisation, själva 
sina  egna  företag. Därefter  presenteras  respondenternas  erfarenheter  kring  tillväxt  under  avsnittet 
med samma namn. Slutligen går vi igenom de kunskaper och erfarenheter dessa har kring ledarskap.  
 

4.1 Bakgrund 
  

4.1.1 Våra företag 

4.1.1.1 Cab 
Cab  reklambyrå arbetar efter en enkel princip som de brukar kalla 3L: Lyssna, Lära, Lösa. 
Till denna princip lägger de lika delar kreativitet, erfarenhet och affärsmannaskap. Cab har 
tio anställda. Till några kunder kan räknas Samsung och ATG.71

4.1.1.2 Edison 
Edison  reklam  arbetar med  varumärkesbyggande,  strategier  och  kreativa  lösningar  samt 
tekniskt  produktion.  De  vill  skapa  kommunikationslösningar  och  hitta 
kommunikationsvägar  som  på  effektivast möjliga  sätt  får  deras  uppdragsgivare  att  nå  ut 
med sitt budskap. Edison har tio anställda. Bland kunderna finns JM Bostad, Thule och Vi‐
butikerna.72

4.1.1.3 Docere 
Docere  är  ett  strategikonsultföretag  som  arbetar  med  affärsutveckling  utifrån  trender, 
omvärld och  framtid. De hjälper  företag att  förstå hur  förändringar  i omvärlden påverkar 
deras affär och vad de ska göra för att möta dessa förändringar. Detta gör Docere genom att 
skräddarsy  uppdrag  utifrån  frågeställningar  som  kan  röra  en  bransch, 
konkurrenssituationen, ett teknikskifte, miljöfrågor, etc. Dessutom hjälper de många företag 
att  på  en  kontinuerlig  basis  använda  omvärlds‐  och  framtidsanalys  i  sin  affärs‐  och 
produktutveckling.73
 

4.1.2 Respondenterna 

4.1.2.1 Thomas Blixell 
Thomas är VD och delägare på Cab. Han är utbildad reservofficer från kustartilleriet och har 
en  akademisk  bakgrund  från  handelshögskolan  i  Göteborg.  Efter  examen  fick  han  ett 
beredskapsjobb  på  Statistiska  centralbyrån  i  Göteborg.  Därefter  arbetade  Thomas  på  ett 

                                                      
71 http://www.cabstockholm.se/varide.php (2008‐05‐26, 15:33) 
72 http://www.edisonreklam.se/index_2.html (2008‐05‐26, 15:53) 
73 Charlotte Mattfolk, Docere (2008‐06‐02) 
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export‐ och  importföretag  i Malmö. Efter något år  flyttade han  till Stockholm och började 
jobba  med  reklam.  1976  startade  Thomas  sitt  första  egna  företag.  Han  startade  1983 
reklambyrån Usb med en kollega, och några år senare sålde de företaget men köpte senare 
tillbaka det. 2005 startade de tillsammans det nuvarande Cab.  
 

4.1.2.2 Per Axelsson 
Per  arbetar  som  projektledare  på Cab. Han  har  en  bakgrund  i  restaurangbranschen. Där 
började arbeta på McDonald’s efter lumpen och slutade efter fem år som resturanchef. Några 
år  senare  hamnade  han  på  Grodan  där  han  blev  barchef.  Han  avslutade  sin 
restaurangkarriär  som  barchef på Rich. Efter  att ha  tröttnat på  restaurangvärlden började 
han  plugga  till  systemutvecklare,  vilket  sedermera  ledde  till  att  han  hamnade  som 
projektledare  på  reklambyrån  Rigello.  Rigello  avknoppades  till  flera  företag  där  ett  idag 
heter Cab. 

4.1.2.3 Danne Davidsson  
Danne  är  VD  och  delägare  på  Edison.  Han  började  på  en  banks  marknadsavdelning  i 
Stockholm.  Några  år  senare  fick  han  anställning  på  ett  försäkringsbolag  i  Stockholm. 
Reklambyrån som bolaget anlitade tyckte att Danne skulle passa bättre hos dem, vilket han 
nappade på. I det bolaget arbetade han som projektledare och sökte sig senare vidare till en 
annan reklambyrå. Där blev han VD och projektledare. År 2000 startade han Edison. 

4.1.2.4 Marie Rothman 
Marie  är  ekonomiansvarig och produktionsledare på Edison. Efter gymnasiet började hon 
jobba  i  receptionen  på  en  reklambyrå.  Efter  några  år  blev  hon  rekryterad  till  en  annan 
reklambyrå. Där  jobbade hon delvis  i  receptionen och delvis  som ekonomiassistent. På en 
tredje  reklambyrå började hon arbeta  som ekonomiansvarig. När det började gå  sämre  för 
företaget ville Marie söka sig vidare. Genom kontakter och goda meriter fick Danne reda på 
att hon var på jakt efter något nytt. Detta ledde till anställning på Edison. 

4.1.2.5 Charlotte Mattfolk 
Charlotte är idag VD på Docere. Hon är i botten civilekonom från Uppsala Universitet. Efter 
examen  började  hon  jobba  på  Framfab,  Framtidsfabriken. Det  var  helt  nytt  då  och  ingen 
kände till detta företag. De arbetade med Web och Internet och tycke det var spännande med 
alla  affärsmöjligheter  som  de  såg  i  och  med  detta  medium.  Och  så  helt  plötsligt,  gick 
Framfab från några stycken till 3.500 anställda. Hon  jobbade där inom Business Consulting. 
Sedan arbetade hon på Bonnier med omvärld,  framtid samt affärsutveckling. 2003 började 
hon på Docere som konsultchef och i höstas tillträdde hon som VD. 

4.1.2.6 Diana Uppman  
Diana  är  idag marknadsansvarig  på Docere. Diana  är  renoveringsarkitekt  i  grunden  som 
sedan  läst  ekonomi, marknadskommunikation  samt även biomedicin och matematik. Hon 
har  ett  förflutet  i  måleribranschen  som  marknads‐  och  kommunikationschef  på 
Målaremästarna, som är en branschorganisation. Hon har under sin tid där bland annat satt 
igång och gjort tv‐programmet Roomservice.  Senast kommer hon från Ema Telstar där hon 
arbetat som marknadsdirektör. Ema marknadsförde ungefär 1200 konserter per år.  
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4.2 Organisation 

4.2.1 Struktur och förändringar 

4.2.1.1 CAB  
Thomas berättar att han ser Cab som en ”ganska platt organisation”. Och har sedan starten 
inte genomgått några  stora organisatoriska  förändringar. Kundansvaret är  fördelat på den 
enskilde  medarbetaren.  Ett  av  det  första  Thomas  trycker  på  är  att  humankapital  det 
viktigaste, ”det är det  som är  företaget”. Thomas beskriver vidare  sin verksamhet  som ett 
decentraliserat företag. Per instämmer helt i att organisationen är ganska platt. Dock menar 
han att en viss hierarkisk ordning ibland efterlyses. ”Folk vill rätta in sig, då slipper de tänka 
själva.” 

4.2.1.2 Edison 
Danne beskriver sitt företag som ”en stor familj” och menar att ”plattare än så här kan det 
knappast bli”. De har inte heller genomfört några organisatoriska förändringar, men Danne 
berättar att de nu står inför ett nytt skede, där de skall ta in lite nya roller i företaget. De vill 
kunna  erbjuda  kunden  bättre  lösningar  inom  IT‐området: web,  sökmotoroptimering med 
mera. Efter  att  en  av delägarna  i  företaget  gick  i pension  förra  året  fick Marie  överta  lite 
personalansvar  på  företaget,  berättar  hon.  Hon  menar  att  hon  har  tagit  på  sig 
personalansvaret, även om det inte är uttalat. ”Jag tror de anställda skulle uppskatta om det 
fanns någon uttalat personalansvarig som de skulle kunna vända sig till.” Vidare efterfrågar 
hon ”lite mer unga” i företaget.  

4.2.1.3 Docere 
Docere  beskrivs  av Diana  som  en  platt  organisation,  ”eftersom man  själv  ansvarar  över 
uppdragen”. De  jobbar mycket  i projektgrupper mot kunder. En person har huvudansvar 
som projektledare i gruppen. Vidare har alla ansvar för sitt område i gruppen. Docere är det 
företag som har genomgått den största organisatoriska förändringen. Detta var bytet av VD, 
då majoritetsägaren Bobo af Ekenstam klev ner  från posten  till  förmån  för Charlotte. Han 
önskade koncentrera sig på föreläsningar, seminarier och vissa kunder, berättar Diana.  

4.2.2 Framgångsfaktorer 
De  största  framgångfaktorerna  för  Cab  är  bra  kontakter  och  fokus  på  kundvård, menar 
Thomas. De som är konsulter, agerar alltid på ”köparens marknad”.  Thomas tycker att det 
viktigaste  i deras  fall är att skapa  förtroende hos kunden. ”När man blir  riktig konsult ses 
man som en vän.” Han menar att detta dessutom leder till en mycket bättre kommunikation 
med  kunden.  För  att  kunna  leverera  detta  är  det  viktigt  att  fördela  ansvaret,  så  att  de 
anställda får eget kundansvar. När vi sedan pratar med Per, så tycker han att enkelhet och 
flexibilitet mot kund är de framgångsfaktorer som han identifierat. Helt enkelt att ge kunden 
vad kunden vill ha. Om kunden exempelvis vill ha en broschyr som  inte är optimal ur ett 
kommunikativt perspektiv, skall man givetvis påtala detta. Men det är kunden som betalar 
och det är kunden som skall bli nöjd.  
 
Charlotte på Docere  anser  att det  är viktigt  att presentera budskap  så  att det blir  tydligt. 
”Folk  läser  inte  rapporter”,  börjar  hon.  Hon  berättar  vidare  att  det  med  tanke  på  all 
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mediekonsumtion idag, är det viktigt att resultaten presenteras på ett bra sätt. Inte en tråkig 
PowerPoint, utan med rörlig bild och snyggt presenterat. Exempelvis är filmatisering ett bra 
sätt för att nå ut med viktiga budskap i en organisation, menar hon. 
 

Charlotte berättar också att Docere bland annat  levererar egna studier och  rapporter kring 
omvärld och framtid. En av dessa studier handlar om hur man utvecklar något nytt, ”Från 
en  idé  till  intäkt  i  resultaträkningen”. Där  hittade de  en  rad  faktorer  som  var  viktiga  för 
framgång. Några av dessa är: 
 

• Att hitta rätt gruppkonstellationer av drivande människor. 
• Att vara väldigt målfokuserad. 
• Att hela tiden veta vad som gäller, både gällandes tidsplan och budget. 
• Att  man  måste  ha  flera  saker  igång  samtidigt  för  att  kunna  lyckas  med 

affärsutvecklingen, eftersom alla projekt inte kommer att bli framgångsrika.  
 

Diana på docere anser att alla måste få tycka till. Men samtidigt är en viktig framgångsfaktor 
att ge chefen ett tydligt mandat. Det vill säga att denne får rätt befogenheter. Så när ett beslut 
fattas, ”kör” alla på det. Det allra viktigaste är att ha rätt människor. Ledarskap kommer som 
nummer  två  när  det  gäller  framgångfaktorer,  säger  Diana.  Med  självmotiverade  och 
målfokuserade människor kan man lösa allt som kommer  i ens väg och samtidigt kan man 
undvika onödiga konflikter. Som en matta över ”rätt människor” och ”ledarskap” kommer 
viljan att bli bättre, fortsätter hon. När det gäller  just viljan att bli bättre och framgångsrika 
företag  tycker hon  att det blir  svårare. Eftersom Diana  i  sitt  arbete  träffat på  företag med 
olika  syn och  förhållningssätt  till affärsutvecklig konstaterar hon att det  inte bara  finns en 
lösning på de problem eller utmaningar mans ställs inför.  
 

4.2.3 The Dream Team 
När det gäller frågan om hur ett ”Dream Team” skulle se ut var ”mellancheferna” eller ”de 
områdesansvariga” rörande överens. Per menade att en mångfald av kvinnor och män, unga 
som gamla, var enbart positivt. ”Mångfald skapar dynamik”, sa han. Marie tyckte att hennes 
Dream Team bestod av olika typer av människor, fast med samma ”grundsyn”. Diana ansåg 
att  det  var  olika  typer  av  människor  i  sättet  att  tycka  och  tänka,  men  med  samma 
självmotivering och  respekt  för  andras  åsikter,  som var de  självklara personerna  i hennes 
Dream Team. Även att ”våga tycka” var också viktigt, tillade hon.  
 

Charlotte svarade på samma fråga: ”Jag gillar att sätta ihop personer som inte nödvändigtvis 
jobbar så bra ihop, men som förstår mig”. ”Det är just förståelsen av målet jag syftar på när 
jag säger att de ska  förstå mig.” Hon  förtydligar också med att det klart är viktigt att man 
kan  jobba bra  ihop. Men det handlar om att man ska kunna ha  intensiva diskussioner och 
kunna anta olika perspektiv. ”Man måste ha en gemensam värdegrund, men sedan kan man 
angripa problem på olika sätt och det är positivt”, säger Charlotte.  
 

Charlotte  fortsätter:  ”Vid  rekrytering har  jag  en  förmåga  att  ta  in  folk  som  stökar  till  rätt 
rejält,  vilket  enbart  har  varit  positivt”.  Hon  tycker  nämligen  att  det  är  viktigt  med 
självförtroende  och personer  som  är drivande  och  färgstarka. Charlotte  fortsätter med  att 
personerna  i  hennes Dream Team måste  kunna  svara  för  sig  och  inte  låta  sig  nedslås  av 
motgångar. Samtidigt skall de vara kreativa och strukturerade. ”Det viktiga är bara att man 
har respekt för varandra och inser att båda strävar mot samma mål.”  
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4.3 Tillväxt 
 

4.3.1 Tillväxttrösklar  

4.3.1.1 Cab 
Per säger att det är en stor skillnad och ett stort steg att gå från tio till tjugo personer på ett 
företag. Per beskriver att ”Är man 20 personer skapas flera arbetsgrupper”. Den ekonomiska 
faktorn blir också viktig här. Lönsamheten kommer inte att öka i samma mängd som antalet 
nyanställda, fortsätter han.  

4.3.1.2 Edison  
Danne anser att 9‐10 personer är en bra storlek  för en grupp. Vidare menar han att om en 
grupp växer till 15‐16 personer, blir den mycket svårare att hantera.  Danne förklara att ”när 
man blir upp mot 16 anställda blidas subgrupper, vilket  innebär att  trivselfaktorn minskar 
och  företaget  inte blir  lika  familjärt”. Han beskriver att vid storleken kring 15 stycken ”får 
inte alla plats runt samma kaffebord, vilket medför att två olika lag bildas”. Som chef blir det 
mycket svårare att hantera en sådan grupp istället för när den var homogen.  ”Att gå från tio 
till sexton personer är  ingen dramatisk skillnad”, säger Danne. ”Men det är  tillräckligt stor 
skillnad  för att det  skall märkas”.  I ett  tidigare  företag Danne arbetade på, märkte han av 
detta. När gruppen kom upp mot 16 personer var det inte lika kul som tidigare, eftersom det 
skapades  grupperingar  i  företaget.  ”När man  kommer  upp  i  20‐23  passerar man  någon 
gräns”. Man blir tvungen att leda på ett annat sätt, säger Danne.  
 
Marie anser liksom Danne att fler anställda påverkar gruppen negativt. Idag tycker Marie att 
företaget är en liten, ganska homogen grupp och beskriver att det är anledningen till varför 
Edison inte vill växa ”för mycket”. Man vill inte genomföra för stora förändringar i gruppens 
sammansättning och dynamik. Marie vill dock att Edison ska ta in två copywrighters till, för 
att då kunna ha två hela arbetsgrupper. Men först måste företaget knyta underleverantörer 
till sig,  innan de fokuserar på tillväxten.   Marie  liksom Danne tycker att företaget är en bra 
grupp.  ”Därför  kan  det  vara  farligt  att  ta  in  mer  folk,  det  finns  än  risk  att  gruppen 
förändras”, säger Marie. 
 

4.3.1.3 Docere 
Charlotte  berättar  att  hon  har  fått  i  uppgift  av  ägarna  att  öka  företagets  lönsamhet  och 
samtidigt  öka  tillväxten. Att  öka  lönsamheten  är  viktigast. Och  tillväxten  får  inte  ske  på 
bekostnad  av  lönsamheten. Charlotte  tror  att  ”Det  finns många  ledningsgrupper  som har 
dålig omvärldskoll och inte är innovativa. Man jobbar här och nu och klarar sig hyfsat bra”. 
Detta beskriver hon, som ett hinder för tillväxt. ”Vi brukar säga att man kan knarka på något 
som är hyfsat bra”,  fortsätter hon. ”Man  får hela  tiden en  liten dos av det. Detta blir man 
beroende av och glömmer att tänka längre framåt.” ”Och det är det värsta man kan hamna 
i”, förklarar hon.  

                                                                            
Björn Bexander 830211‐0534        Sida 28 av 45 
Mikael Bladh     831116‐0298 



Stockholms Universitet   Delegering och ansvarsfördelning  2008‐06‐03 
Företagsekonomiska institutionen   

Kandidatuppsats 
 
Charlotte berättar att Docere gjort en egen studie på ämnet. Där har de kommit fram till att 
det som  företagsledare är viktigt att ”aldrig bli nöjd”. ”Dem som blir nöjda kommer att gå 
under”,  fortsätter hon. Hon  tar upp  IKEA  som ett bra exempel. Charlotte berättar att hon 
verkligen tror på de japanska modellerna, så som Toyota‐ och kaizenmodellen. Där är det de 
små,  kontinuerliga,  förbättringarna  som  är  den  vinnande  strategin.  Hon  menar  att 
inställningen är väldigt viktigt. ”Vill man ‐ så går det.”  

 
Charlotte tycker det är viktigt för företaget att växa. Hon säger att om Docere skulle komma 
upp i 20 personer, så skulle de få en mycket större flexibilitet. ”Då skulle vi kunna dela upp 
uppdragen  lite mer”, säger hon. Att komma upp  i 20‐25 stycken skulle vara bra, men hon 
inser  att  det  skulle  behövas mycket mer  administration.  Vidare  belyser  Charlotte  att  för 
företaget skulle det inte vara bra att vara 15 stycken. ”Där ligger man precis på en gräns där 
alla är irriterade och där behovet och bristen av stabspersonal är tydlig.”  
 
Ledarskapet kan vara hämmande för tillväxten. Ledarskap och företagskultur hänger nästan 
alltid  ihop, menar Diana.  Förändrar man  ledarskapet  i  ett  företag,  kommer  nästan  alltid 
företagskulturen  att  förändras  med  den.  Att  vara  ”mätt  och  belåten”  är  också  en 
tillväxthämmande  faktor,  liksom dåligt självförtroende hos  företagsledningen. Viljan att bli 
bättre är viktigt. Diana nämner  flera saker som hon anser är  tillväxthämmande. Bristen på 
tid, att inte hinna med att sälja och att snåla med att synligheten är hämmande.  
 
Diana liksom Charlotte beskriver problemet kring att växa till 20 personer. Diana tror att det 
ofta  beror  på  att  när  organisationer  växer,  vill  ledaren  hålla  kvar  samma  ledarskap  som 
tidigare. ”Och kommer man över 20 blir det väldigt svårt”, säger Diana.  
 

4.3.2 Att anställa, hitta rätt personal och kompetens 
 
Per,  Danne, Marie  och  Diana  anser  att  den  sociala  biten  är  viktigare  än  kompetens  vid 
rekrytering  av personal. Och  om  kompetens menar de  samstämmigt  att  ”resten  kan man 
alltid lära sig”. Personerna ska ha olika bakgrund och kompetens, men det är viktigt att de 
har samma grundsyn för att de ska funka bra i gruppen, utvecklar Charlotte. Diana tycker att 
det  är  väldigt  svårt  att hitta  självmotiverad,  kompetent personal.  ”Hittar man dessa  skall 
man behålla dem och  skämma bort dem  ‐  så  att de vill vara kvar”,  säger hon. Diana har 
tidigare arbeta efter metoden ”hittar  jag någon bra anställer  jag den, oavsett om det är en 
ledig tjänst eller inte”.  
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4.4 Ledarskap  

4.4.1 Ledarstilar 

4.4.1.1 Cab  
Vi bad respondenterna beskriva deras egna ledarstilar för att få en bild av hur de upplever 
sig själva som  ledare. Thomas svarade ”Jag är farsan  i företaget”. Han pratade om sig själv 
som  en  coachande  ledare.  Per  beskrev  sin  chef  som  en  person  som  driver  ett  coachande 
ledarskap. ”Thomas agerar direkt och om han tycker något är fel så säger han det”, förklarar 
Per. Per  tycker också att chefen är  lyhörd. Problem adresseras av chefen hellre  i grupp än 
enskilt,  fortsätter  han. Per  beskriver  sig  själv  som  en  ledare  som  vill  skapa  positivitet  på 
arbetsplatsen och försöker prata med folk. Det tycker han är viktigt. 

4.4.1.2 Edison  
På Edison beskriver Danne sig själv som en ganska avslappnad ledare. Han menar att det är 
lätt att  leda när det går bra för verksamheten. Han ser sig själv som en god  lyssnare. Dock 
kan han tycka att han kunde bli bättre på att ”klappa folk på axeln”. Marie beskriver sin chef 
som en VD vilken ”inte lägger sig i så mycket”. ”Han litar på oss och förväntar sig att vi löser 
våra  arbetsuppgifter”,  förklarar  hon. Hon  beskriver  honom  som  ”företagets  lilla  pappa”. 
Vidare anser hon chefen vara trygg, lyssnande och ärlig. När hon skall beskriva sig själv som 
ledare säger hon strukturerad, lyssnande (både mot kunder och medarbetare), samt schysst. 

4.4.1.3 Docere  
Charlotte på Docere  inleder med ”Jag vet att  jag uppfattas som väldigt rak”. Samtidigt kan 
hon själv vara lite kritisk mot raka människor. ”Om ’rak och ärlig’ innebär att man inte har 
någon  fingertoppskänsla  och  saknar  social  kompetens  så  är  det  något  negativt”.  Hon 
fortsätter med ”man vet ändå rätt så bra vad jag förväntar mig”. Charlotte anser sig själv ha 
höga krav på folk och det tycker hon att man ska ha. ”Det har  jag för att  jag tror att folk är 
duktiga.” Charlotte tycker att man får prova på saker under henne, samtidigt som hon nog är 
ganska pådrivande. Hon säger att hon inte har någon prestige i att andra är bättre än henne, 
utan har stor respekt för att andra är bättre på det mesta, när man kommer ner till detaljnivå. 
Hon ser sin viktigaste roll som att se till att saker och ting blir gjort. 
 
Diana beskriver sin chef som  tydlig med  individuellt målfokus. Hon uppskattar att chefen 
inte är konflikträdd, vilket Diana tycker är  jättebra. Hon tycker också att Charlotte är glad, 
men  också  frånvarande. Det  vill  säga  att  hon  inte  är  på  plats  fysiskt  på  kontoret. Diana 
beskriver sig själv som en tydlig delegerare. ”Jag har tydliga mål, men är noga med att följa 
upp.”  Hon  anser  att  självmotiverade  människor  passar  bäst  under  hennes  ledarskap. 
”Människor  som vill ha  tydlighet med  exakt vad de  skall göra varje dag har  jag  först på 
senare tid lärt mig att leda. Jag tycker det är svårt. Säga vad de skall göra exakt hela tiden”, 
förklarar hon.  
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4.4.2 Den effektive ledaren från medarbetarens perspektiv 

Per, Marie och Diana fick i uppgift att beskriva den effektiva ledaren. 
 
Per tycker att en effektiv ledare ska ha framförhållning. Han belyser även att han tycker en 
effektiv  ledare ska ha ”förmågan att se mervärde”. Det vill säga ett mervärde  i att prestera 
bättre. En effektiv ledare ska skapa en trygghet för de anställda i företaget, detta gör ledaren 
genom att berätta öppet hur det går för företaget, ”Då känner de sig delaktiga, och trygghet 
skapas”, säger Per.  
 
Marie  tycker  att  en  effektiv  ledare  är  en  person  som  vågar  ifrågasätta  sina medarbetare. 
Ledaren ska även ge feedback på det man gör. Hon tycker att det är viktigt att man får veta 
om och när man gjort något bra eller dåligt. Marie beskriver vidare att hon tycker att ledaren 
ska vägleda sin medarbetare, snarare än att bara arbeta själv. Hon belyser även vikten med 
ledarens uppriktighet och ärlighet.   
 
Dianas svar på  frågan, beskriv  en  effektiv  ledare, var att ”En effektiv  ledare har  självklart en 
effektiv  personal”.  Hon  menar  att  en  ledare  ska  anställa  rätt  personer  vilka  utvecklar 
företaget. På så sätt kan man själv vara effektiv. Diana berättar att hon tänkt mycket själv på 
hur  en  effektiv  ledare  agerar. Hon  har  då  kommit  fram  till  att  ”det  finns  två  typer  av 
ledarskap  som  fungerar,  och  båda  är  effektiva”.    Den  första  typen  av  ledare  är  den 
delegerande ledaren. Denna använder sig av målstyrning och ser till att få fram det bästa ur 
personalen. Den andra typen av ledare är ”den hårt styrande entreprenören som säger åt alla 
vad de skall göra, och det går jättebra”.  
 
Diana berättar att hon  själv precis har varit ute och  jobbat på  två  företag  som var av helt 
olika karaktär. Det ena  företaget var väldigt sälj‐ och  tävlingsinriktade, där allt var väldigt 
hårt  styrt.  I  det  andra  företaget  delegerades  alla  arbetsuppgifter  och  man  jobbade  i 
teamgrupper. Företaget var väldigt generöst med förmåner och bonusar. Dessa två företag är 
helt olika men båda hade  lika bra vinst, berättar Diana.   Hon beskriver vidare att, den hårt 
styrande entreprenören styr exakt på det sättet denne vill ha det på. De anställda förstår hur 
ledaren  vill  ha  det  och  det  ges  inget  utrymme  för  eget  tänkande.  ”Denna  typ  av  ledare 
anställer personer som är utförare och som gillar att vara tydligt styrda”. 
 

4.4.3 Ledarens viktigaste egenskaper 
På Cab pratar både Thomas och Per om coachning som den viktigaste egenskapen hos en 
ledare. Det innebär för dem att vara tydlig, skapa motivation, låta medarbetare kunna prata 
av sig och ”välja sina slag”. Att kunna bedöma när man skall ta en konflikt och när man skall 
undvika detta, var något som de båda tryckte kraftigt på.  
 
Både Danne och Marie på Edison pratade om det kommunikativa som de mest önskvärda 
egenskaperna hos ledaren. Att vara öppen, ärlig, lyssna på folk och att ”gjuta mod i folk” så 
de vågar säga vad de tycker ansåg Danne vara det viktigaste. Marie pratade om att ledaren 
skall informera alla om hur det går på företaget, se till att alla får komma till tals på möten, 
och att kunna ge ”ris och ros”.  
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Charlotte tycker att en ledare måste vara ”smidig, och förstå sig på hur människor fungerar”. 
Alla människor  fungerar på  lite olika sätt och det måste en  ledare  förstå, menar Charlotte. 
Vidare  framhäver hon  ledarens  förmåga  att kunna  ta människor på  ”rätt  sätt” och kunna 
förstå hur en grupp tänker. Hon tycker även det är viktigt att en ledare känner av vad man 
kan ta med hela gruppen och vad ledaren ska ta enskilt. Hon beskriver helt enkelt att ledare 
måste vara lite ”smarta”. 
 
Även Diana på Docere pratade om coachning. För henne innebar det att ledaren skall titta på 
varje  individ utefter de målsättningar man satt upp  i en affärsverksamhet. Där bryter man 
ner affärsmål till individmål. Sedan tittar man på hur varje individ kan följa upp affärsmålen. 
”Personligen  tycker  jag att man gör det bäst med personliga kontrakt, där man definierar 
målen.  För  står  det  helt  hur  man  skall  göra  binder  man  upp  personen  och  hämmar 
kreativiteten.”  
 
Förutom coachning hade hon också två andra egenskaper som hon tyckte var viktiga. Dessa 
var  tydlighet och helikopterperspektiv. Tydlighet handlade om att  inte säga emot sig själv 
och att  inte rucka på ”syftet”, varför man är där. Helikopterperspektiv handlade  för henne 
om att se omvärlden hela tiden Det vill det vill säga se vad som händer. ”Det är otroligt lätt 
att bli blind och hamna i en trångsynt vardag, vilket alltid är svårt”, förklarar hon. ”Är man 
själv involverad i verksamheten halkar ledarskapet lätt efter.” 
 

4.4.4 Delegering 
Per på Cab tycker att det viktigaste när man delegerar arbetsuppgifter, är att ledaren tydligt 
klarar ut vad som ska vara klart och när det ska vara klart. Ha säger att ”grundfundamentet 
är  tydliga  tidsramar”. Per anser att den  största utmaningen med delegering är att ”lita på 
folk”. Han berättar vidare, att när man kan lita på folk ‐ behöver man inte dubbelkolla hela 
tiden. 
 
Danne  på  Edison  tycker  att  han  ibland  kan  ha  svårt  att  delegera  arbetsuppgifter.  Han 
berättar att han släpper hellre  ifrån sig hela ansvaret än delar av det, vilket medför att han 
har  svårt  att  ha  någon  assistent.  Han  beskriver  vidare  att  den  största möjligheten med 
delegering är att ”man får mycket mer motiverad personal”. Han tycker även att delegering 
är ett bra sätt att avlasta sig själv.   Danne säger att ”ju mer ansvar du ger  folk, desto mer 
växer de”. Vidare  anser han  att  om personalen blir delaktig  i det  som händer,  är de mer 
benägna  att  ta  ansvar. Därför  försöker Danne  skapa  ett öppet klimat på  företaget, och ge 
medarbetarna en större inblick i vad som händer. 
 
Charlotte på Docere tycker att det största problemet med delegering är att ”folk inte gör det 
man  själv  tycker  att de borde göra”. Även hon beskriver hur viktigt det  är  att ha  tydliga 
riktlinjer när man delegerar till sina medarbetare. Vidare anser hon att ”när man får ansvar, 
måste man även ha befogenheterna att fatta beslut”. ”Det är väldigt lätt att delegera till folk 
som  förstår, därför är det viktigt att  som  chef anställa  folk  som  förstår en, annars blir det 
väldigt  tungjobbat”,  säger  Charlotte.  Själv  tycker  Charlotte  att  hon  delegerar  väldigt 
individanpassat, ”vissa gör det dem skall göra, men andra måste man följa upp”.  
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Charlotte  berättar  att  det  viktigaste med  ansvarsfördelning  är  att  ”man  får  en  känsla  av 
resultatet, det blir lätt att se vem som presterar bra”.  Diana tycker liksom Charlotte och Per 
att  tydliga mål och  riktlinjer är viktig vid ansvarsfördelning. Diana  tycker att den absolut 
största möjligheten med delegering är att man avlastar ledaren. Hon ser även delegering som 
en möjlighet att utveckla  företaget, ”Ju  fler man delegerar  till – desto mer bollar och  idéer 
kan man genomföra”, säger Diana. 
 

4.4.5 Motivation och konflikter 
Danne belyser att det är viktigt att skapa ett öppet klimat i organisationen, för att personalen 
ska bli motiverad. Människor ska kunna säga vad de  tycker och  tänker, anser han.   Danne 
fortsätter,  ”Jag  tror  inte  på  det  här  med  bonusar”.  Han  tror  att  man  kan motivera  sin 
personal utan att ge dem stora bonusar. Danne anser vidare att, ”om man låter folk säga vad 
de tycker och tänker, undviks mycket konflikter”. Fast han påstår dock att det måste finnas 
lite spänningar i företaget, för att det ska utvecklas. Han vill att alla ska säga till när de inte 
fattar, förstår eller håller med.  
 
Marie beskriver att ”Vi har  inte  jättekul, men vi har väldigt  trevligt här på  företaget”, och 
beskriver vidare att ”vi är som en  liten  familj”. Marie säger att personalen efterfrågar mer 
kompetensutveckling som motiverande åtgärder  från  ledningen. Vidare anser hon att,  från 
och  till är vi bra på att ge varandra en ”klapp på axeln”  för att påvisa när någon har gjort 
något bra. Marie beskriver att det kanske är  lite för få konflikter på företaget, och anser att 
”lite konflikter är bra, det skapar mer spänningar, vilket gör att företaget utvecklas”. 
 
Charlotte tror att personalen motiveras och ”triggas” av utmaningar, ”Man utmanar sig själv 
och på det sättet blir man motiverad”, säger hon. Vidare beskriver hon att det viktigaste ett 
företag kan erbjuda sina anställda är stimulerande arbetsuppgifter. Charlotte tycker också att 
uppföljningssamtal är viktigt  för att motivera de anställda. ”På dessa känner man att man 
kan göra sin röst hörd”, säger hon. ”Att anordna fester och resor är trevligt förstås, men det 
är inte det som gör att man stannar kvar” enligt Charlotte.   
 
Diana tycker att för att motivera sin personal, krävs det att man ger dem ansvar. Men vidare 
beskriver hon att det är svårt, ”det är nog väldigt individuellt, vissa vill ha ansvar, andra vill 
ha pengar, prestigekunder eller tid för familjen”. Hon menar på att det är svårt att hitta ett 
generellt  sätt  att  motivera  de  anställda,  ”det  är  individanpassat”.  När  det  dyker  upp 
konflikter på Docere, tycker Diana att ”man tar upp dem direkt, och pratar med varandra”. 
På  frågan om vad hon själv blir motiverad av svarade hon ”Få ansvar, arbeta med projekt 
och att lära sig ny saker”. Diana och Charlotte tycker liksom Danne och Marie att det måste 
finnas vissa spänningar i en organisation för att den ska utvecklas.  
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4.4.6 Om kommunikation 
Per på Cab belyser fördelarna med telefon framför mail. ”När man mailar förlorar man den 
personliga  kontakten,  som  förmågan  att  kunna  urskilja  nyanser  och  höra  hur  personer 
uppfattar det man säger”, berättar han. Diana på Docere menar på samma sak, och påvisar 
hur viktigt det är att lösa konflikter muntligt. ”När man tar konflikter på mail är det lätt att 
missförstå varandra”, säger Diana. Marie på Edison beskriver att det är viktigt för anställda 
att ledningen kommunicerar hur det går för företaget.  
 
Som exempel berättar Marie att hon känner sig lite i kläm ibland. ”Det är därför att jag inte 
är delägare men  ändå har  stor  ekonomisk  insyn och vet hur det går  för  företaget  i  större 
utsträckning än de andra anställda”. Hon menar på att det är jobbigt att de anställda ibland 
kan komma till henne och fråga hur det går för företaget.  
 

4.4.7 Prestationsmätning och måluppföljning 
Marie tycker att företaget är dåligt på att följa upp prestationsmätning. Hon tycker att Edison 
borde  införa  tidrapportering,  något  som  ledningen  tidigare  valt  bort.  På  Docere  har  de 
tydliga mål för vad alla ska prestera, och har måluppföljning varje månad eller kvartalsvis. 
De har även utvecklingssamtal en gång per år. Charlotte tycker att ”Uppföljning är a och o 
för att komma vidare, och det är ett bra sätt för att avdramatisera det hela”. Charlotte säger 
att ”om man märker att personer aldrig lyckas nå deras mål, måste man göra en avvägning 
om de  ska vara kvar  eller  inte”. Diana på Docere beskriver  att  ledningen  är  tidiga på  att 
uppmärksamma om man  inte  lyckas  få  in  tillräckligt med uppdrag. ”Så har det  inte varit 
tidigare.  Det  är  faktiskt  nytt  med  Charlotte.  Hon  driver  företaget  med  ett  tydligt 
affärsfokus”, säger Diana.  
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5 Teoretisk analys ‐ Verkligheten och litteraturen  
Här presenteras  likheter med  litteraturen  i vår referensram. Det vill säga  ‐ vad teorin säger och vad 
respondenterna förmedlat. 
 

5.1 Arbetsgruppens optimala storlek 
Teorin kring optimal  storlek på arbetsgruppen  stämmer väl överens med  respondenternas 
uppfattningar.  Flera  av  respondenterna  har  erfarenhet  av  arbete  där  gruppens  storlek 
passerat  en  hanterlig  gräns.  När  gränsen  passeras  måste  ledningsstrukturen  ändras.  En 
utmaning  både  för  ledning  och  anställda.  Respondenterna  belyser  problematiken  med 
mötesstruktur och  spridandet  av  information  som väl  taktar mot  litteraturen.  Subgrupper 
och indelningar sker även om formella indelningar uteblir.  
 

5.2 Decentralisering  
”Ökad  kostnadsmedvetenhet”,  ”möjligheten  att  påverka”  och  ”att  känna  sig delaktig”,  är 
den  teori  om  de mål  som  uppnås med  decentralisering  vilka  bäst  stämmer  överens med 
respondenternas uppfattningar. Kopplingen mot ökad kostnadsmedvetenhet känner vi igen i 
utdelandet  av  kundansvar på  lägre nivå. Vikten  av  att  skapa  en  känsla  av delaktighet  är 
något som är tydligt genomgående i tankegångarna hos samtliga respondenter.  
 

5.3 Utvecklingsfaser  
Docere med  dess  nytillträdda VD,  står  inför  utmaningen  att  växa  under  lönsamhet. Nya 
produkter har  tagits  fram och  företaget vill befästa  fokus  i ny  riktning. Detta  företag kan 
tydligt mallas  in  i  teorin om utvecklingsfaser  i växande  företag. Docere befinner  sig  i den 
första fasen, överlevnads‐ och sökfasen, efter Charlottes nyinrikning.  
 

Även Edison kan med sin utveckling inom IT‐området också placeras i den initiala fasen. Det 
innebär  för  företaget  en  möjlighet  att  kunna  erbjuda  bättre  lösningar  för  kunden  och 
samtidigt skapa tillväxt. En passande utvecklingsfas för Cab är svårare att identifiera. Någon 
tydlig  koppling  till  litteraturen  kan  vi  inte  hitta.  Cab  har  tidigare  vuxit,  men  vi  kan 
konstatera att företaget idag mer inriktar sig på att endast växa rent lönsamhetsmässigt. 
 

5.4 Mänskliga brister  
Resonemanget  om mänskliga  brister  känns  igen.  Respondenterna  pratar mycket  om  den 
sociala  kompetensens  stora  värde.  Humankapitalet  i  dessa  organisationer  beskrivs 
genomgående  som  den  viktigaste  resursen.  Att  de  anställda  fortsätter  att  bibehålla  den 
motivation som de hade när de startade, beskrivs som viktigt i teorin. Detta upplever också 
respondenterna.  
 

5.5 Den demokratiske ledaren 
Majoriteten av respondenterna pratar om ledarens egenskaper, där han genom fri och öppen 
kommunikation, delegerar  ansvar. Teorin om den demokratiske  ledarens karaktäristika  är 
just det tidigare nämnda. Här är målbilden av respondenternas ideala ledare och teorin i allt 
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väsentligt  identisk.  Samtliga  respondenter  beskriver  även  sitt  eget  ledarskap  åt detta  håll 
mer än något annat.  I samtliga  företag diskuterar  ledaren med de anställda och sätter upp 
gruppens mål och metoder gemensamt. Alla respondenterna är av den uppfattningen att de 
som blivit tilldelade ansvar, ofta känner att det växer med uppgiften och får viljan att arbeta 
hårdare. Teorin om den demokratiske ledaren belyser även detta.  
 

Speciellt Diana tar tydligt upp i ett av sina exempel ”den hårt styrande entreprenören”. Detta 
resonemang är direkt  jämförbart med teorin om det auktoritära ledarskapet. Hon utvecklar 
även att olika  typer av personer passar under olika  typer av  ledarskap. Detta  resonemang 
fann vi  inte  i  litteraturen, men  tankegångarna upplevs som relevanta och  trovärdiga. Även 
andra pratar om den sociala bitens vikt och att ”passa in i gruppen”. 
 

5.6 Förmågan till helikopterperspektiv 
Att  som  chef  ha  god  koll  på  verksamheten  och  snabbt  ändra  fokus  var  viktigt  för 
respondenterna.  Särskilt  de  intervjuade  damerna  pratade  om  vikten  att  ”ha  bra  koll”, 
”vägleda  istället  för  att  bara  arbeta”  och  helikopterperspektiv. Diana  resonemang  om  att 
ledarskapet lätt halkar efter om man är för involverad i det operativa arbetet, på en låg nivå, 
är precis den problematik teorin belyser.  
 

5.7 Coachning  
Thomas,  Per  och  Diana  använde  just  begreppet  coachning  som  en  av  de  viktigaste 
ledaregenskaperna. Även de andra respondenterna pratade om företeelsen att fungera som 
ett stöd till de underställda. Att utveckla kompetensen hos medarbetarna, som teorin här tar 
upp,  belyser  Marie  som  något  viktigt.  Respondenternas  uppfattningar  och  erfarenheter 
överensstämmer bra med vad teorin säger.  
 

5.8 Delegering 
Det  tydliga  fördelandet  av  ansvar  på medarbetarna,  är  något  som  samtliga  respondenter 
framhåller som viktigt. Att både dela ut befogenheter och ansvar vid delegering, eller fördela 
både mål och medel, känns  igen  i alla  respondenters huvudresonemang. Charlotte var på 
denna punkt extra tydlig. När man får ansvar, måste man även ha befogenheterna att fatta 
beslut.  Respondenterna  ansåg  även  att  delegering  medförde  flera  positiva  effekter  som 
exempelvis ökad motivation, känsla av delaktighet och förbättrad arbetsinsats.  
 

5.9  Kommunikation 
Vikten  av  god  kommunikationen  är  påtagligt  återkommande  hos  respondenterna. 
Tydligheten och att vara en god  lyssnare stämmer bra överens med  litteraturen vi använt. 
Distinkta  ramar, klara  förväntningar  och  explicita  angivelser  är  viktigt. Det gäller  att  inte 
missförstå sin uppgift när man blivit tilldelad ansvar. Respondenterna har även varit mycket 
tydliga med vikten av att man måste klargöra när man inte förstår. Detta är också det första 
som nämns i teorin.   
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6 Slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vad vi har kommit fram till i vår undersökning. Vi redogör för 
de möjligheter  och  problem  som  vi  funnit  är  förknippade med  delegering  av  ansvar.  Slutsatserna 
hänvisas från undersökningsresultaten med refererande avsnittsnummer efter varje område.  
 
Undersökningen  har  påvisat  att  det  råder  en  stark  samsyn  mellan  företagen  gällandes 
ansvar, delegering och ledarskap. Chefen har möjlighet att forma organisationen efter sättet 
denne väljer att leda, organisera och delegera på. Den sociala aspekten är mycket viktig och 
anses av oss stå som nummer ett i detta fall. Personlighet går före kompetens. Att passa in i 
arbetsgruppen är viktigare än individens kompetens. Fungerar det sociala kan man undvika 
många svårigheter och det mesta blir möjligt. (4.3.2) 
 

6.1 Möjligheter  
Av  vår  undersökning  kan  vi  identifiera  följande  möjligheter  som  kan  förknippas  med 
delegering och ansvar. Till att börja med kan vi konstatera att folk växer när ansvar tilldelas 
dem. Chefen  slipper göra allt  själv och blir på  så  sätt avlastad.  (4.4.4) Personalen blir mer 
involverad, mer motiverad  och prestationsmätning underlättas. Med  fler personer  som  är 
delaktiga i verksamhets beslut, kommer fler förslag på lösningar och nya idéer fram. Detta är 
bra för tillväxten. (4.4.5) 
 
I och med en ökad  fördelning av ansvar kommer de anställda att utmanas och därigenom 
öka  sin  kompetens.  (4.4.5)  På  detta  sätt  kommer  företaget  ha  lättare  att  underhålla  sitt 
humankapital. Delegering kan också medföra en ökad trygghet hos medarbetarna, eftersom 
de får en ökad insyn i hur det går för företaget och dess ekonomi. (4.4.4)  
 

6.2 Problem 
Vi  har  kunnat  urskilja  vissa  problem  som  kan  orsaka  svårigheter  vid  ansvarsfördelning. 
Inledningsvis  konstaterar  vi  att  ett  problem  som man  ställs  inför  är  det  faktum  att  folk 
kanske inte gör det man vill, eller vad man hade tänkt sig. Tilliten kan här utgöra ett vidare 
problem.  Detta  kan medföra  att  ledaren  som  skulle  ha  blivit  avlastad,  nu  istället måste 
dubbelkolla allt som de underställda skulle göra och har gjort. (4.4.4) 
 
Ett annat problem kan vara att människor  fungerar olika  inför samma delegeringsstruktur. 
Som  ledare  kan man  vara  tvungen  att  anpassa  sig  för  att  få  ut  det mesta  av  respektive 
individ.  Detta  är  inte  alltid  enkelt.  Vissa  arbetar  bättre  under  ramar  där  medlen  och 
resurserna är fasta. De vill bli detaljstyrda i större grad. Andra fungerar bättre med fasta mål, 
men med friare befogenheter och tillvägagångssätt. Dessa tar hellre på sig mer ansvar för att 
kunna påverka processen själva. (4.4.5)  
 
Det  oinskränkt  största  problemet  med  delegering  av  ansvar  kan  vi  se  ligga  i 
kommunikationen.  Bristen  på  tydlig  kommunikation  kan  vara  förödande  för 
ansvarsfördelningen. Det  handlar  kort  och  gott  om  problematiken  kring  att missuppfatta 
varandra. (4.4.6), (4.4.4)  
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7 Avslutande Diskussion 
Under detta kapitel redogör vi för våra avslutande tankegångar och åsikter efter vårt forskningsarbete. 
Vi säger vad vi själva anser och ger förslag på intressanta områden för vidare forskning. 
 
Efter att ha genomfört denna undersökning har vi uppmärksammat vissa företeelser som vi 
själva  skaffat  oss  en  uppfattning  om.  Det  absolut  viktigaste  enligt  oss  är  att  skapa  och 
upprätthålla  en  bra  kommunikation  med  människor  man  skall  arbeta  med.  Att  förstå 
varandra och på så sätt undvika missförstånd är för oss den grundläggande förutsättningen 
och nyckeln till samarbete i livet överhuvudtaget.  
 
Som ett led i detta anser vi det vara mycket viktigt att kunna ställa krav på sina medarbetare. 
När  man  gör  detta,  klarar  man  ut  vad  som  förväntas  av  varandra  och  undviker 
missuppfattning.  Rent  arbetsmässigt  tycket  vi  att  det  också  innebär  en  trygghet  för  den 
enskilde som fått uppgiften. Man vet då vad som förväntas. Vi tror också att man undviker 
leveransproblem i stor utsträckning. Vi tror nämligen att utan krav, tenderar folk att leverera 
sämre. 
 
Ett annat steg som underlättar kommunikationen är att motivera sina medarbetare. Att omge 
sig av motiverade och initiativtagande människor, tror vi till viss del är ledarens ansvar. Vi 
anser  att  detta  inte  behöver  vara  särskilt  svårt.  För  oss  handlar  det  om  vad  vi  anser  är 
grunderna i ledarskap – SE och BEKRÄFTA dina medmänniskor. Detta är väldigt enkelt och 
ur ett företagsekonomiskt perspektiv, dessutom väldigt billigt. En klapp på axeln eller några 
uppmuntrande ord kan ibland räcka långt.  
 
Slutligen vill vi även beröra modeordet ”mångfald”. Detta tror vi inte på. Vi tror istället på 
”lika barn  leka bäst”. Det  är  för  oss viktigt  att  arbetskamrater  ”pratar  samma  språk”  och 
delar  samma  grundvärderingar.  Återigen  handlar  det  om  kommunikation  ‐  att  förstå 
varandra.  Vi  tror  däremot  på  en  mångfald  i  den  bemärkelsen  att  ha  olika  bakgrund, 
erfarenheter och kompetenser. 
 
Torierna vi stött på kring ledarskap och delegering upplever vi som aningen platt. Vi anser 
att  dessa  teorier mer  fungerar  som  en  redogörelse  för  vikten med delegering,  snarare  än 
förklaringar på hur man kan gå tillväga. Vi känner att vår konkreta förståelse kring hur man 
kan göra har ökat betydligt, tack vare respondenterna. Med tydliga exempel på hur, hämtade 
från verkliga situationer i framgångsrika företag, har vi fått en större insikt i detta. 
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Med detta i ryggen vill vi avslutningsvis förstås själva bidra med en lista på vad man skall 
tänka på vid delegering av ansvar. Ta till er, förkasta eller förbättra! 
 

 

Följande behöver klaras ut:  

• Tydligt kommunicerad uppgift och klara 
ramar för ansvar. 

 

 
• Riktlinjer för tid, exempelvis deadlines. 

• Klargöra tilldelade resurser 

• Reda ut rapporteringsrutiner, uppföljning 
och utvärdering. 

 

 

 

 
Figur 4, Vinnande struktur vid delegering 

 
 
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Många av respondenterna i undersökningen har förklarat att det finns en magisk gräns kring 
gruppstorlek.  Hanterligheten  av  gruppen  försvåras  då  gränsen  passerar  och  nya 
ledningsstrukturer efterfrågas. Vi har en teori som beskriver att en arbetsgrupp fungerar som 
bäst när den  inte är större än runt  tio personer. Även respondenterna beskriver problemet 
med olika gruppstorlekar. Vi tycker att det skulle vara intressant att forska vidare om denna 
tröskel. Området anser vi är mycket intressant och det finns mer att undersöka här. Vad är 
det som gör att vi upplever gruppen som ohanterlig vid en viss gräns och hur kommer det 
sig? Skiljer det sig  för olika  företag, eller är det en social begränsning? Detta skulle kunna 
vara intressant för vidare forskning.  
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  
 

Intervjuguiden  nedan  används  som  ett  stöd med  utgångspunkt  från  huvudemråden.  Vidare  hjälp 
finns i form av förberedda frågor om så behövs.  
 

1. Egen presentation av upplägg (förståelseinriktad, djupintervju, semistrukturerad, 
kartlägga erfarenheter) 

 
2. Personliga 

3. Berätta om din bakgrund? (Utbildning, tidigare jobb, fritid.)  

4. Hur har din tid på företaget sett ut? (position, anställning mm) 

5. Har din roll förändrats under din tid här? 

6. Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter? 

 
7. Om företaget 

8. Hur startades företaget* 

9. Ert företag upplevs som ganska framgångsrikt, vad tror du är orsaken till detta? 

 
10. Organisationsteori  

11. Hur såg organisationen ut i början? 

12. Erfarenheter kring Framgångfaktorer (org perspektiv) 

a. Vad anser du är framgångsfaktorerna i ditt företag? 
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13. Organisationsförändringar 

a. Hur ser organisationsstrukturen ut nu? 

b. Har ni gjort några organisationsförändringar när företaget vuxit? 

14.  Anställning, hitta rätt personal, rätt kompetens 

 
15. Decentralisering 

 
 
a.  Har du något resultatansvar? 
 
b. Hur ser ditt resultatansvar ut? (ekonomi, prestationsmätning)  

 
c. Använder ledningen sig av målstyrning, d v s ekonomistyrning, att man ska 

nå vissa ekonomiska mål? (olve sid 71) 
 

16. Tillväxt 

a. Hur har er verksamhet  vuxit?  

b. Tillväxtproblem 

c. Tillväxtfaser 

17. Har ni upplevt några tillväxttrösklar?  (personalbrist, omstrukturering, 
produktutbud,  

a. Hur såg de ut? 

 

18. Har ni tagit risker för att utveckla ert företag? Vilka, berätta! (Organisatoriska risker, 
ekonomiska risker, personella risker ex ta in en ny kompetens/personal.) clifford 
(1986) s.160 

 

                                                                            
Björn Bexander 830211‐0534        Sida 43 av 45 
Mikael Bladh     831116‐0298 



Stockholms Universitet   Delegering och ansvarsfördelning  2008‐06‐03 
Företagsekonomiska institutionen   

Kandidatuppsats 
 

 

19. Ledarskap 

20. Tidigare erfarenheter av ledarskap (ledande befattning tidigare) 

21. Vad anser du är den viktigaste egenskapen hos en ledare? 

22. Utmaningar 

23. Beskriv en effektiv ledare. (bolman & deal s.344) 

24. Beskriv din ledarstil. (auktoritär, demokratisk,  låtgå.) /beskriv VD´s ledarstil. 

25. Hur ska man motivera medarbetare? 

a. hur gör ni?   

b. Är det viktigt att dela företagets värderingar (artikel ny som chef) 
 

26. Delegering 

27. Vilken anser du är den störta utmaningen med delegering? 

a. Hur delegerar du arbetsuppgifter? 

28. Vad är viktigaste för dig vid ansvarsfördelning? 

29. Möjligheter med delegering 

a. Vad anser du är den största vinningen med fördelning ansvar? 

b. (Problemen/möjligheter)? 

30. har du det handlingsutrymme du behöver, dvs befogenheter att fatta de beslut som 
krävs för att kunna fullfölja ditt ansvar? (artikel ny som chef) 

 
31. Ansvarsproblem 

a. Har du stött på problematiken med att högre chef släpper ifrån sig ansvar i 
företag? 

b. Företagsgrundarens dilemma 

 
32. Dream team 
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9.2 Bilaga 2 ‐ Temautskick 
Utskicket som gick per mail till respondenterna.  
 
 
 
 
Hej! 
Här kommer en lista över de områden vi tänkte prata om imorgon.  
Vi  kommer  att genomföra  en  s.k.  semistrukturerad  intervju. Detta  innebär  att  vi  kommer 
utgå ett frågeschema och inte en lista med specifika, fastställda frågor.  
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