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Sammandrag 

Forskare och entreprenörer har länge försökt förstå fenomenet entreprenörskap och tillväxt. 

Genom att studera framgångsrika entreprenörer har ett flertal modeller för tillväxt vuxit fram, 

men få berör entreprenörers roll i företagen. I början fyller entreprenören ett flertal roller 

samtidigt. I takt med att företaget växer delegeras dessa uppgifter till andra för att 

entreprenören ska kunna fokusera på företagsledning. För entreprenörer är detta dock ofta en 

komplicerad förändringsprocess som många misslyckas med. 

För att öka förståelsen för hur förändringen från entreprenör till företagsledare ser ut i 

verkligheten undersöker studien hur entreprenörers arbetsuppgifter och ansvarsfördelning 

förändrats från nystartat företag till etablering. 

Studien använder ett kvalitativt tillvägagångssätt för att utveckla och utmana det befintliga 

teoretiska ramverket. I en inledande litteraturstudie operationaliseras förväntade förändringar i 

arbetsuppgifter och ansvarsfördelning till en analysmodell. Denna används sedan för analys 

utav extensiva intervjuer med tre svenska entreprenörer, vars respektive företag haft en hög 

tillväxt under 2000-talet, samt idag har över 500 anställda och en årlig omsättning om minst 

120 MSEK. 

Resultatet visar hur entreprenörer genom medvetenhet och förberedelser kan undvika 

förväntade kriser och utmaningar, och att det kan finnas behov av nya modeller för tillväxt i 

entreprenörsföretag. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

”Jag tror inte att alla svenskar förstår hur hett Sverige är i dag, att vi per capita rankas näst 

efter Silicon Valley på startup-scenen. Det har på bara sex år helt exploderat.” - Mikael 

Damberg, Närings- och innovationsminister (Veckans Affärer, 2015-08-18). 

Att starta företag blir mer och mer populärt i Sverige. Siffror från 2014 säger att det nu är ca 8 

procent av befolkningen som är engagerad i entreprenörskap, dubbelt så många som för några 

år sedan (Entreprenörskapsforum, 2014). Småföretagande är dessutom vitt ansett som bland 

det viktigaste bidraget till ökad ekonomisk tillväxt och skapande av nya arbetstillfällen 

(Morrison m. fl., 2003). Men entreprenörskap är också nära förknippat med misslyckande då 

ca 30 % av alla nystartade företag inte överlever de tre första åren (Cedervärn, 2012, s. 12). 

När vi ser till de som misslyckas är det några saker som är bra att ha i åtanke. Davidsson 

(1989) påpekar att själva uppstarten av ett nytt företag per definition är en akt av 

entreprenörskap, men att det är vad som händer sen som är avgörande för företagets tillväxt. I 

ett första skede är kunder, kapital och en bra affärsidé vitala för överlevnad (Churchill & 

Lewis, 1983). För att sedan växa krävs det att företaget har rätt förutsättningar. Morrison m. 

fl. (2003) identifierar tre viktiga förutsättningar för tillväxt som måste vara i balans: intention 

(syfte och vision), företagets förmåga (exempelvis kompetens och kvalité på produkt/tjänst) 

samt företagets möjligheter (till exempel marknadsförhållande och tillgång till resurser). 

Den individuella entreprenören och dennes karaktär och ambition är i sig en viktig 

förutsättning för tillväxt. Viljan att sträva efter tillväxt och vinstmaximering är inte given utan 

hämmas av rädsla att tappa kontroll och minskat välmående hos anställda (Davidsson, 1989). 

Begley och Boyd (1987) beskriver karaktärsdrag hos framgångsrika entreprenörer och ett av 

de mest utmärkande är idén om att entreprenörerna själva kan påverka sina liv och därför inte 

är lika påverkade av externa krafter. Gundry och Welsch (2001) undersökte vad som 

karaktäriserar entreprenörer med stort fokus på tillväxt (översatt: high growth-oriented 

entrepreneurs) och nämner bland annat egenskaper som hög ambition, en vilja att offra sig för 

sitt företag, och strategiska intentioner med vikt på marknadsetablering och teknologiska 

utmaningar.  
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Det är alltså många faktorer som påverkar företagets tillväxt: kunder, kapital, en bra affärsidé, 

och tillväxtfrämjande karaktärsdrag hos entreprenörerna. Men även entreprenörer med dessa 

förutsättningar misslyckas (Churchill & Lewis, 1983; Greiner, 1972; Scott & Bruce, 1987; 

Stanworth & Curran, 1976).  

1.2. Problemformulering 

Forskare och entreprenörer har länge försökt förstå fenomenet entreprenörskap och tillväxt. 

Genom att studera framgångsrika entreprenörer, och hur företag växt, har ett flertal modeller 

vuxit fram. De flesta modellerna berör företagets livscykel, ekonomiska tillväxt och 

organisationsutveckling (Mount m. fl., 1993). Den individuella entreprenören har dock en stor 

betydelse för företagets tillväxt och några som undersökt entreprenörer på individnivå är Cope 

och Watts (2000). De kom fram till att interaktionen mellan företaget och individen är både 

varierande, dynamisk och komplex samt att behovet av ytterligare teoriutveckling är stort.  

I början fyller entreprenörerna ett flertal roller samtidigt, till exempel företagsledning, 

marknadsföring, försäljning, ekonomiansvar och PR (Cope m. fl., 2011). I takt med att 

företaget växer delegerar entreprenörerna dessa uppgifter till andra för att kunna fokusera på 

enbart företagsledandet (ibid). Det är dock inte helt enkelt, då rädslan för att tappa kontroll är 

en av orsakerna till ett motstånd mot tillväxt (Davidsson, 1989). 

Burns (2001, s. 241) hävdar att entreprenörer måste förändra sin roll för att företaget ska växa. 

Baserat på existerande teori om entreprenörskap och tillväxt ger han sedan ett ramverk för hur 

entreprenören bör förändras samt inom vilka områden, men ramverket bygger inte på 

empiriska studier utan är normativt. Två enligt Burns (2001, s. 248–249) konkreta 

förändringar i entreprenörens roll är dennes arbetsuppgifter och hur denne fördelat ansvar 

under tillväxtfasen. För att öka förståelsen för hur den förändringen ser ut i verkligheten 

ämnar vi i den här studien undersöka hur entreprenörens arbetsuppgifter och 

ansvarsfördelning förändrats från nystartat företag till den punkt när företaget är etablerat på 

marknaden. 

1.3. Syfte 

Syftet med den här studien är att genom en kvalitativ undersökning av svenska entreprenörer 

utforska hur arbetsuppgifter och ansvarsfördelning förändrats under företagets tillväxtperiod. 

Detta har lett fram till följande frågeställning: 

Hur förändras entreprenörens roll när ett företag växer från nystartat till etablerat företag? 
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1.4. Studiens logik och disposition 

Studiens fortsatta uppbyggnad fortlöper med delarna teoretiskt ramverk, metod, fallstudie, 

analys samt en avslutande diskussion och slutsats. För att underlätta förståelsen för 

entreprenörens rollförändring inleds det teoretiska ramverket med en diskussion kring hur 

entreprenörer definieras. Detta följs av en beskrivning av hur entreprenörers roll ser ut vid 

uppstart, hur deras karaktärsdrag kan stå i vägen för tillväxt och vad en entreprenör som blivit 

företagsledare förväntas arbeta med. Vidare presenteras tre modeller för tillväxt, deras styrkor 

och svagheter, samt hur de sammanförts till tre teoretiska förväntningar som ligger till grund 

för en analysmodell över entreprenörens rollförändring. 

I metodavsnittet diskuteras den omfattande litteraturgenomgång som ledde till utformning av 

analysmodell och studien. Valet av kvalitativ undersökning motiveras liksom valet att 

intervjua endast tre entreprenörer, samt hur dessa studieobjekt valdes ut. Intervjuerna och 

kompletterande sekundärdata presenteras sedan extensivt i fallstudiens tre delar. Dessa 

analyseras därefter utifrån de teoretiska förväntningarna och i en diskussion rörande 

entreprenörens rollförändring och tillväxt sätts resultatet ett större sammanhang. En 

avslutande sammanfattning följs av en redogörelse för hur studiens resultat kan innebära att 

befintliga tillväxtmodeller behöver omprövas för att fortsatt fungera som teoretiskt ramverk. 

För detta behövs vidare studier och förslag på hur dessa kan se ut, samt praktiska 

rekommendationer, presenteras i uppsatsens avslutande del. 
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2. Teoretiskt ramverk 

För att undersöka hur entreprenörens arbetsuppgifter och ansvarsfördelning förändras under 

företagets tillväxtperiod, kommer vi i följande avsnitt först presentera en litteraturgenomgång 

rörande entreprenörer och deras roll och karaktär. Därefter presenteras två välanvända 

tillväxtmodeller, framtagna av Greiner (1972) samt Churchill och Lewis (1983), följt av en 

genomgång av Burns (2001) normativa modell av entreprenörens rollförändring under 

tillväxtfaserna. Dessa tre beskrivningar av tillväxt kommer sedan leda fram till en 

analysmodell, som tillsammans med den inledande genomgången av entreprenören kommer 

ligga till grund för analys. 

2.1. Entreprenörer 

2.1.1. Definition av entreprenörer 

För att få en förståelse för entreprenörens roll har vi valt att först definiera vad en entreprenör 

är och hur begreppet entreprenör skiljer sig från chef och småföretagare. Begley och Boyd 

(1987) definierar entreprenören som en person som grundat verksamheten och chefen som 

den som tar över ledningen av företaget från entreprenören, dock kan entreprenören stanna 

kvar som chef. Stewart m. fl. (1999) skiljer en entreprenör från en chef och menar att 

entreprenörer och chefer har olika mål och beslutsstilar. Entreprenörer har, till skillnad från 

externa chefer, större behov av att prestera, högre självkänsla och därmed tro på sin egen 

förmåga att kontrollera situationer, liksom en högre nivå av riskbenägenhet (Begley & Boyd, 

1987). 

Två välanvända begrepp vars betydelse inte är identiska är entreprenör och småföretagare 

(Stewart Jr. m. fl., 1999). Småföretagare har små marknadsandelar, administrationen sker av 

ägaren eller delägaren samtidigt som utförandet är mer personligt än formellt (Stanworth & 

Curran, 1976). I många fall driver småföretagande sitt företag i syfte att framhäva sin 

personlighet, uppnå sina personliga mål och/eller för att försörja sig själv och sin familj 

(Stewart Jr. m. fl., 1999). Entreprenörsföretag å andra sidan har tillväxt och lönsamhet som 

primära mål, är mer innovationsrika och använder mer strategiska ledningsmetoder (Begley & 

Boyd, 1987; Stewart Jr. m. fl., 1999). Stewart m. fl. (1999) menar också att entreprenörer har 

ett större fokus på skapande. Gundry och Welsch (2001), som kategoriserar olika typer av 

entreprenörer, benämner de entreprenörer med ovanstående egenskaper som 

tillväxtorienterade och förutsätter att entreprenören har rätt förutsättningar och driv inom sig. 
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Vi har i den här studien valt att definiera entreprenören som den tillväxtorienterade grundaren 

enligt beskrivningen ovan (Begley & Boyd, 1987; Gundry & Welsch, 2001; Stewart Jr. m. fl., 

1999). 

2.1.2. Entreprenörers roll i företag och entreprenörers karaktär 

Om vi ser till entreprenören och dennes roll i företaget finns det några aspekter att ta hänsyn 

till. Från början gör entreprenören i princip allt, eller är involverad i allt (Burns, 2001, s. 245) 

och fyller ett flertal operativa arbetsroller samtidigt (Cope m. fl., 2011). Förutom dessa 

arbetsroller diskuterar Beaver och Jennings (2005) skillnaden mellan tre olika roller i mindre 

företag som inte sällan innehas av samma person: entreprenör, ägare och chef. De menar att 

dessa roller kan ses som olika intressenter med unika perspektiv och krav på hur 

organisationens problem ska hanteras, vilket kan leda till att entreprenören har en konflikt 

med sig själv. 

För att ytterligare betona komplexiteten i entreprenörens roll anser vi det värt att nämna några 

karaktärsdrag associerade med entreprenörer, liksom entreprenörers drivkraft och intention. 

Beaver och Jennings (2005) menar att strävan efter individuell prestation kan hämma 

företagets tillväxt och menar att entreprenörens bristande förmåga att anpassa sig i takt med 

att företaget utvecklas är en starkt bidragande orsak till att företaget inte överlever. Kets de 

Vries (1985) beskriver hur vissa egenskaper i en tidig tillväxtfas kan vara gynnsamma, för att 

i ett senare skede vara direkt skadliga. Till dessa hör bland annat kontrollbehov, noggrannhet, 

bekräftelsebehov och ego (ibid). Gundry och Welsch (2001) menar att många entreprenörers 

största tillfredsställelse i jobbet är känslan av att arbeta nära kunder och anställda och att vissa 

entreprenörer därför väljer att begränsa sin tillväxt. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att entreprenörens arbetsuppgifter vid företagets start 

ofta innefattar alla delar av företagets operativa verksamhet. Om inte entreprenören arbetar 

med allt, så är denne i alla fall inblandad i allt. Utöver det faktiska arbetet förväntas 

entreprenören till en början även vara både entreprenör, chef och ägare samtidigt. Uppdraget 

kompliceras ytterligare av entreprenörens karaktär och personliga motiv. Entreprenören själv 

kan medvetet eller omedvetet stå i vägen för företagets tillväxt av personliga anledningar.  

I takt med att företaget växer menar Burns (2001, s. 239) att entreprenören måste utvecklas till 

en företagsledare och delegera såväl ansvar som tidigare arbetsuppgifter. Burns (2001, s. 251-

252) sammanfattar fem centrala områden som företagsledaren arbetar med; visionärt tänkande 

(vart företaget ska på sikt), långsiktig strategisk tänkande (hur företaget ska nå dit), effektiv 
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kommunikation (hur berörda parter motiveras att följa med), skapande av företagskultur samt 

övervakning och kontroll av prestation.  

Entreprenörens roll är alltså komplex och mångfacetterad. Vi har i den här studien valt att 

fokusera på två centrala aspekter av entreprenörens rollförändring: arbetsuppgifter, alltså vad 

entreprenören de facto arbetar med, samt ansvarsfördelning, hur delegering av ansvar och 

arbetsuppgifter hanteras.  

2.2 Entreprenörskap och tillväxt 

När ett företag växer måste entreprenören utföra förändringar och anpassningar. Ju högre 

tillväxten blir desto svårare blir det att hantera den (Burns, 2001, s. 238). För att förstå hur 

företag växer har ett flertal tillväxtmodeller publicerats genom åren varav två av de mest 

välanvända är framtagna av Greiner respektive Churchill och Lewis (Burns, 2001, s. 239–

245). Greiners (1972) modell för tillväxt baseras på olika faser och kriser som uppkommer när 

ett företag växer. Churchill och Lewis (1983) modell bygger på Greiners (1972) arbete men 

de har valt att basera sin modell på olika steg som företaget tar och förändringarna dessa steg 

innebär för organisationen. Respektive modell används ofta som bas vid forskning kring 

entreprenörskap och tillväxt (Burns, 2001, s. 239–245; Scott & Bruce, 1987).  

2.2.1. Tillväxt i form av faser och kriser 

Principen som Greiner (1972) bygger sin modell på är att företag passerar olika faser under 

tillväxten och att varje ny fas automatiskt leder till en kris - en kris som kräver en förändring 

för att företaget ska kunna fortsätta att utvecklas. 

Fas ett präglas av kreativitet och ett konstant sökande efter nya produkter, marknader, 

möjligheter och innovationsvägar (Greiner, 1972). Fasen är nödvändig för att komma igång 

och överleva den första tiden, men det ständiga sökandet skapar även en osäkerhet (ibid). I 

kombination med ökat behov av ledning och styrning uppstår därför en ledarskapskris (ibid). 

Greiner (1972) menar att en stark chef är lösningen; en person som för organisationen 

samman, visar en tydlig riktning, har kunskaperna som krävs och som dessutom accepteras av 

grundarna. Greiner (1972) betonar att ledningsfrågan är företagets första kritiska vägval i 

utvecklingen av organisationen, samt att entreprenören kanske inte är mest lämpad för 

uppdraget.  

I fas två utvecklas en tydlig riktning där organisationen blir mer funktionell i sin struktur, mer 

formell i sin kommunikation, arbetsuppgifterna blir mer specialiserade och en hierarki uppstår 
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där chefen och dennes närmaste underordnade tar på sig det mesta ansvaret och står för 

majoriteten av beslutsfattandet (Greiner, 1972). Krisen som uppstår i det här skedet handlar 

om autonomi, eller självständighet, där de anställda känner sig omotiverade på grund av att de 

saknar ansvar och rätt att fatta beslut, trots att de ofta har en större kunskap om t.ex. kundens 

behov och marknaden (ibid). Delegering är lösningen på autonomikrisen, men Greiner (1972) 

menar att detta kan vara problematiskt då chefen vill undvika att tappa kontroll, samtidigt som 

de anställda inte är vana vid att fatta beslut. 

Fas tre kännetecknas av delegering av ansvar och arbete, exempelvis en decentraliserad 

organisation med resultatenheter (Greiner, 1972). Han beskriver det som att organisationen nu 

är förberedd för expansion och för att ta större marknadsandelar. Nu uppstår istället en 

kontrollkris då de decentraliserade enheterna mer och mer styr sig själva och cheferna har 

problem att få en överblick över helheten (ibid). Greiner (1972) menar att lösningen är ökad 

koordinering genom exempelvis styrsystem.  

I fas fyra är koordinering i fokus, genom till exempel införandet av formella styrsystem, ökad 

effektivisering av arbetet och omstrukturering av organisationen, exempelvis efter 

produktgrupp (Greiner, 1972). Detta kan enligt honom skapa en överdriven reglering som 

orsakar en byråkratikris då organisationen nu är så stor och komplex att den inte kan styras på 

det sätt man gjort hittills, och det allt mer byråkratiska systemet ifrågasätts av både ledning 

och anställda. Greiner (1972) menar att lösningen blir att effektivisera koordineringen av 

ledningen och öka flexibiliteten.  

I fas fem ersätter kollaborering, samarbete och självkontroll den formella kontrollen (Greiner, 

1972). Ett större fokus på att kunna utföra snabba problemlösningar förs in, tillsammans med 

fler utbildningsprogram, och möten mellan de högst uppsatta ledarna sker ofta för att studera 

företagets största problem (ibid). Krisen som uppstår därefter handlar om psykologiska 

problem och Greiners (1972) föraning om hur detta ska lösas är genom åtgärder som ger 

möjligheter till vila och reflektion. Hans påpekar dock att kriser alltid kommer uppstå och att 

det inte finns något slut, men i fas fem har företaget genomgått den tillväxt vi fokuserar på i 

den här studien. 

2.2.2. Tillväxtsteg och organisationsförändringar 

Churchill och Lewis (1983) bygger vidare på Greiners (1972) modell genom att istället för 

faser dela in utvecklingen i steg där organisationsförändringar är i fokus.  
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Under organisationens första steg, existens, är utmaningen själva affärsidén samt att ha 

tillräcklig omsättning för att lösa likviditet (Churchill & Lewis, 1983). Författarna beskriver 

en enkel organisation, med kortsiktig lönsamhet som huvudfokus och där entreprenörerna är 

företaget, de utför eller är involverade i allt och planeringen är minimal eller obefintlig. 

Under steg två, överlevnad, söker företaget efter en bredare kundbas och är nu tvungna att 

bevisa att produkter/tjänster har ett värde (Churchill & Lewis, 1983). De menar att 

organisationen är fortsatt simpelt uppbyggd, och att entreprenörerna fortsatt är företaget. 

I steg tre, succé, har företaget skapat en säker kundbas och entreprenörerna har nu delegerat 

ansvar och arbetsuppgifter till andra (Churchill & Lewis, 1983). Här menar författarna att 

företaget står inför ett strategiskt val. Det ena alternativet är fortsatt tillväxt genom en 

marknadsanpassad tillväxtstrategi med en tydlig vision (ibid). Det andra alternativet är att 

försöka hålla kvar företaget på nuvarande nivå genom att hitta sin marknadsnisch eller gå 

tillbaka till steg två (ibid). För att lyckas med fortsatt tillväxt krävs tydligt ledarskap (Burns, 

2001, s. 246). 

Steg fyra, avstamp, är ett kritiskt steg där den största utmaningen är att hålla en fortsatt hög 

tillväxt samtidigt som tillväxten måste kunna finansieras (Churchill & Lewis, 1983). 

Delegation genom professionellt och enhetlig ledning och administration samt goda 

finansiella resurser är de viktigaste utmaningarna enligt författarna.  

Det femte och sista steget, mognad, handlar i huvudsak om förvaltning och stabilisering där 

ledningen är mer professionell, fler informella informationssystem skapas och avkastning på 

investeringar sker (Churchill & Lewis, 1983), samtidigt som en högre trygghet bland personal 

och ägare bildas (Burns, 2001, s. 247). Företaget är nu en väl fungerade organisation 

(Churchill & Lewis, 1983). Vi använder detta steg som definition av vad vi menar med ett 

etablerat företag. 

2.2.3. Entreprenörens roll under organisationens tillväxt 

Burns (2001, s. 239–245) presenterar en tillväxtmodell för entreprenörsföretag som i 

huvuddrag bygger på Churchill och Lewis (1983) tillväxtsteg, existens, överlevnad, succé och 

avstamp, men som tar hänsyn till de kriser och utmaningar som Greiner (1972) presenterar. 

Modellen fokuserar även på entreprenören och dennes rollförändring och ger en bild av hur 

såväl arbetsuppgifter som ansvarsfördelning förändras över tid (Burns 2001, s. 247–249). 

Nedan presenterar vi arbetsuppgifter och ansvarsfördelning i de olika stegen och hur de väntas 

förändras under de olika kriserna. 
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Under steget existens menar Burns (2001, s. 248) att entreprenören är företaget då denne 

arbetar med allt och är ansvarig för allt. Under ledarskapskrisen menar han, till skillnad från 

Greiner (1972), att entreprenören istället för att ersättas med en extern chef snarare bör 

utvecklas till en ledare som tillgodoser behovet av en tydlig riktning (2001, s. 239–240).  

Entreprenörens arbetsuppgifter är till stor del de samma som tidigare under steget överlevnad, 

men då arbetsbördan växer börjar arbetsuppgifter delegeras till andra inom företaget (Burns, 

2001, s. 240–249). Här menar han att det är entreprenörens ovilja att delegera ansvar som 

skapar autonomikrisen, detta då entreprenören fortfarande vill vara inblandad i allt, och 

kontrollera allt, även om formella områdeschefer är på plats. Entreprenören måste här enligt 

Burns (ibid) förändra sig för att företaget ska kunna nå nästa steg. 

Vid nästa steg, succé, fördelas ansvar genom att en företagsledning är på plats i form av 

avdelningschefer eller andra former av handledare eller övervakare (Burns, 2001, s. 240-249). 

Entreprenören har nu ett ökat fokus på strategisk orientering, budgetering, vision och 

resursanskaffning (ibid). Under kontrollkrisen menar han att den stora problematiken är att 

entreprenören kan sakna intresse för att återta kontrollen över företaget. 

Vid steget avstamp menar Burns (2001, s. 240–249) att entreprenörens huvudsakliga uppgift 

är att se till att förutsättningarna finns för fortsatt tillväxt i form av framför allt 

kapitalanskaffning samt att rätt ledningsgrupp är på plats. Byråkratikrisen som här ofta 

uppstår är för entreprenören främst en utmaning att se till att den ursprungliga drivkraften inte 

försvinner och utformningen av en fungerande företagskultur är entreprenörens viktigaste 

uppgift för att nå steget mognad (ibid). 

2.2.4. Kritik av tillväxtmodeller 

Stanworth och Curran (1976) kritiserar de ovan nämnda modellerna då de utelämnat den 

sociala processen i förhållande till tillväxt och utveckling. De menar att modellerna bland 

annat inte tar hänsyn till hanteraringen av personalstyrkan och dess effekter. Vidare menar 

författarna att modellerna inte heller tar hänsyn till storleken på företaget samt att det finns 

mängder av olika typer av företag. Stanworth och Curran (1976) ger inte dock något förslag 

på en alternativ tillväxtmodell. 

Även Burns (2001, s. 249) är kritisk mot tillväxtmodeller och lyfter fram fyra argument för 

varför de inte är optimala. För det första anser han att de flesta företagen aldrig får uppleva 

tillväxt och aldrig kommer förbi det första steget. För det andra ser han det inte som säkert att 

ett växande företag följer de angivna faserna och stegen då det finns många variabler att ta 
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hänsyn till. För det tredje bygger inte modellerna på empirisk forskning och för det fjärde 

finns inte alltid motivationen för fortsatt tillväxt (ibid). Han menar vidare på att modellerna 

bör användas mer som en checklista som tar hänsyn till de nödvändigaste parametrarna och 

som teoretisk grund med medvetenhet om modellens brister. Modellerna ska inte tolkas 

ordagrant, utan snarare med dessa argument i åtanke, och gärna i relation till ett sammanhang 

(ibid). Burns (2001, s. 249) hävdar dock att det är en väldokumenterad process som många 

växande företag följer. 

Vi instämmer med kritiken och medger att modellerna för tillväxt har brister. Vi anser dock 

att de befintliga tillväxtmodellerna, kombinerade med varandra, fyller sitt syfte som teoretiskt 

ramverk i vår analysmodell, då de dels är väl citerade, och dels går att använda för analys med 

deras brister i åtanke (Burns, 2001, s. 249). Då modellerna inte bygger på empiriskt underlag 

kan vi genom en sådan undersökning av tillväxten i företag således bidra till en ökad 

förståelse kring modellernas giltighet samt om Burns förväntade rollförändringar stämmer 

överens med verkligheten. 

2.3. Analysmodell 

Den här studien syftar till att fördjupa förståelsen för hur entreprenörens arbetsuppgifter och 

ansvarsfördelning förändras i takt med att ett entreprenörsföretag växer från nystart till 

etablering. Baserat på litteraturgenomgången av Greiners (1972) faser och kriser, Churchill 

och Lewis (1983) steg och organisatoriska förändringar och Burns (2001) beskrivning av 

entreprenörens rollförändring, formuleras tre teoretiska förväntningar om hur entreprenörens 

arbetsuppgifter och ansvarsfördelning förändras och vad som orsakar förändringen. 

1. Organisationen befinner sig i ett tillväxtsteg som påverkar struktur och fördelningar av 

arbetsuppgifter och ansvar. Stegen benämns som existens, överlevnad, succé, avstamp 

och mognad (Churchill & Lewis, 1983). Tillväxt nås genom ett för varje steg 

utmärkande karaktärsdrag; kreativitet, riktning, delegering, koordinering och 

kollaborering (Greiner, 1972). 

2. Tillväxten leder så småningom till olika kriser; ledarskapskris, autonomikris, 

kontrollkris och byråkratikris. Med kriserna kommer utmaningar som måste 

övervinnas för att nå nästa steg (Greiner, 1972). 



Axel Bohlin & Carl Lucas Löfgren 

Kandidatuppsats HT-15 

11 
 

3. Krisen påverkar företaget och företaget påverkar entreprenören som förväntas förändra 

arbetsuppgifter och ansvarsfördelning för att hjälpa företaget att ta nästa steg (Burns, 

2001). 

Analysmodellen i figur 1 nedan visar stegen (1-5), dess utmärkande egenskaper och 

karaktärsdrag (rad 1) samt entreprenörens förväntade arbetsuppgifter (rad 2) och 

ansvarsfördelning (rad 3) under denna period. I övergången mellan dessa tillväxtsteg uppstår 

kriser (A-D) som innebär utmaningar för organisationen (rad 1) och förväntade förändringar 

av entreprenörens arbetsuppgifter (rad 2) och ansvarsfördelning (rad 3). 

Under steget existens (1) karaktäriseras organisationen av kreativitet och ständigt sökande och 

entreprenören gör allt och är ansvarig för allt. Steget följs av en ledarskapskris (A) där 

företagets riktning och ledning av anställda är de stora utmaningarna. Här förväntas 

entreprenören utvecklas till en företagsledare som tydligt visar företagets väg in i framtiden. 

Ansvarsfördelning förväntas inte förändras då entreprenören fortfarande tar ansvar för allt.  

Steget överlevnad (2) präglas av att organisationen har en tydlig riktning, specialisering ökar 

och fler rekryteras. Entreprenören förväntas arbeta mer med ledning av företaget, men gör 

utöver det samma sak som tidigare, det vill säga det mesta, men då fler rekryterats delas 

arbetsbördan. Entreprenörens ansvarsfördelning är den samma som tidigare och svårigheten 

med att delegera ansvar skapar en autonomikris (B) då de anställda känner sig omotiverade 

för att de inte får tillräckligt mycket ansvar. För att ta sig ur krisen förväntas entreprenören 

delegera såväl arbetsuppgifter som ansvar till de anställda.  

Vid steget succé (3) har delegering av ansvar och arbete utförts genom exempelvis 

decentralisering av verksamheten. Entreprenörens arbetsuppgifter är nu mer inriktade på 

ledning av företaget genom fokus på till exempel strategi, budget, vision, mål och 

finansiering. Ansvaret har fördelats till ledningsgrupp, chefer och/eller handledare. 

Förutsättningarna för tillväxt är goda och tillväxttakten förväntas vara hög. På grund av den 

stora tillväxten, i kombination med decentraliseringen, blir det så småningom svårt att få en 

överblick över verksamheten vilket leder till en kontrollkris (C). Här förväntas entreprenörens 

arbetsuppgifter övergå till att förbättra organisationens struktur genom att exempelvis införa 

styrsystem. Den förväntade förändringen i ansvarsfördelning är att entreprenören återtar 

kontroll och ansvar över företaget med hjälp av ledningsgruppen. 
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Steget avstamp (4) karaktäriseras av ökad koordinering genom exempelvis formella 

styrsystem. Verksamheten effektiviseras och entreprenörens arbetsuppgifter handlar om att 

tillsätta och styra ledningsgruppen och lösa finansiering av fortsatt tillväxt. Entreprenören har 

delegerat det operativa ansvaret till ledningsgruppen och ansvarar nu för ledningsgruppen och 

för helheten. Överdrivna regleringar gör att drivkraften som präglar entreprenörsföretaget 

riskerar att försvinna, vilket leder till byråkratikrisen (D). Entreprenören förväntas här arbeta 

med att utforma företagskultur och öka organisationens flexibilitet. Ansvarsfördelningen 

förväntas inte förändras.  

Görs detta framgångsrikt når företaget steget mognad (5) som präglas av kollaborering, 

samarbete, självkontroll och en stark företagskultur. Entreprenörens arbetsuppgift handlar om 

att förvalta verksamheten. Ansvarsfördelningen är oförändrad. 
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3. Metod 

3.1. Litteraturgenomgång 

För att stryka arbetets giltighet utgår studiens referensram på välanvända och tillförlitliga 

källor (Saunders m. fl., 2012, s. 107–108). Litteratursökningen utgick från Burns bok 

Entrepreneurship and Small Business (2001) där författaren baserat sina modeller på tidigare 

väletablerad forskning om tillväxt och entreprenörskap. Då ett flertal av Burns källor är mer 

än 10 år gamla (2001, s. 267–269), valde vi i ett tidigt skede att göra en omfattande 

litteratursökning. Genom att gå till originalkällorna och deras referenser bildade vi oss en 

uppfattning om relevanta begrepp och sökord för fortsatt sökning. Syftet var dels att se om det 

fanns någon etablerad studie som riktade in sig på entreprenören rollförändring, och dels att få 

en så heltäckande bild som möjligt av forskningsområdet. Majoriteten av de vetenskapliga 

artiklarna hämtades från Uppsala Universitets databas, Google Scholar samt Web of Science. 

Utöver sökningen gick vi igenom varje artikels referenser för ytterligare komplettering. 

Genom att se till antal citeringar per publikation, samt hur väletablerad tidskriften för 

respektive källa var, valdes slutligen ett 40 tal artiklar från olika tidskrifter inklusive bland 

annat Harvard Business Review, Journal of Business Venturing och Journal of Small Business 

Management. Källornas variation motiveras med att det underlättar för ett kritiskt 

förhållningssätt och med det övergripande syftet att presentera olika perspektiv som till 

exempel Greiners tillväxtmodell i kontrast till Stanwort & Currans (1976) kritik av 

tillväxtmodeller. Valet av Greiners samt Churchill och Lewis modeller motiveras av att de 

dels är bland de mest citerade tillväxtmodellerna, och dels genom att de används av Burns, 

vilket gör att det finns en tydlig koppling mellan modellerna och entreprenörens roll. Dessa 

modeller och teorier är därför relevanta för vår forskningsfråga (Saunders m. fl., 2012, s. 107–

108). 

Vi har efter ovan presenterade litteratursökning, samt efter konsultering med handledare och 

forskare på Företagsekonomiska Institutionen vid Uppsala Universitet, inte hittat någon 

tidigare studie som explicit och empiriskt undersöker entreprenörens förändrade 

arbetsuppgifter och ansvarsfördelning under företagets tillväxtfas. Med tanke på Burns kritik 

om att de befintliga tillväxtmodellerna inte bygger på empiriskt underlag, anser vi att vår 

studie bidrar till en ökad förståelse för fenomenet, och ger om inte annat en uppdaterad bild av 

rollförändringen under tillväxten i svenska företag. 
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3.2. Utformning av analysmodell 

Den inledande litteraturstudien syftade till att föra samman forskning om tillväxt och 

entreprenörskap med forskning om entreprenörens egenskap och roll i företaget. 

Målsättningen var att utveckla en analysmodell som uppmärksammar rollförändringen under 

tillväxtperioden. Det teoretiska ramverket innehåller därför en diskussion kring 

tillväxtmodeller för små företag för att lyfta fram de faser och steg som entreprenören enligt 

dessa modeller går igenom tillsammans med företaget.  

De faser och kriser som Greiner (1972) beskriver, samt de steg och den organisations-

förändring som Churchill och Lewis (1983) lyfter fram, har därefter, med hjälp av Burns 

(2001) utvecklade modell rörande förändring av organisationens egenskaper, överförts till 

konkreta förändringar i entreprenörens arbetsuppgifter och ansvarsfördelning. 

3.3. Forskningsansats och utformning av studie 

Som tidigare nämnt så beskriver forskningen om entreprenörskap och tillväxt optimala 

förutsättningar för tillväxt, olika tillväxtfaser, samt hur entreprenören och företaget ser ut efter 

att de första tillväxtfaserna är uppnådda. Vår ansats är därför att undersöka den individuella 

entreprenören ur ett praktiskt perspektiv för att bidra till den begränsade forskningen kring 

entreprenörens rollförändring under tillväxtfasen. Valet av en kvalitativ studie motiveras av 

att studera fenomenet djupgående. Eftersom att en fallstudie underlättar för att ge en djupare 

förståelse och kan generera svar på frågor som varför, vad och hur, ansågs den strategin för 

undersökning passande (Saunders m. fl., 2012, s. 179). Då vi på förhand inte känner till hur de 

förändringar som teorin beskriver ser ut i verkligheten, eller om det finns förändringar som 

inte tas upp i teorin, har vi valt en serie djupgående individuella intervjuer, då det är passande 

för studier av utforskande karaktär (Saunders m. fl., 2012, s. 171). Fallstudier begränsar 

visserligen möjligheterna att dra generella slutsatser, men då undersökningens resultat 

utvecklar existerande teoretiska modeller, kommer studien att ge djupare förståelse för 

forskningsfrågan och bidra till förslag på vidare forskning (Saunders m. fl., 2012, s. 383-384). 

För den primära datainsamlingen såg vi intervjuer som det mest passande då vi ville 

undersöka händelser bakåt i tiden (Bryman & Bell, 2007). Vi valde att använda oss av semi-

strukturerade intervjuer vilket möjliggör såväl strukturerade som öppna frågor, i kombination 

med djupgående intervjuer som ger möjlighet för en vidare diskussion och reflektion kring 

forskningsfrågan (Saunders m. fl., 2012, s. 377–378). Nackdelen är att studiens reliabilitet blir 

låg, varför vi noggrant redogör för processen bakom studiens utformning för att möjliggöra 
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omanalysering av insamlad data (Saunders m. fl., 2012, s. 382). Sekundärdata i form av bland 

annat tidigare intervjuer, pressmeddelanden och årsredovisningar används för att ge en 

ytterligare bild av skeendet (Saunders m. fl., 2012, s. 304). 

3.4. Operationalisering 

För att undersöka hur entreprenörens arbetsuppgifter och ansvarsfördelning förändras under 

tillväxtfasen från nystartat till etablerat företag har vi samlat teoretiska begrepp och 

förväntningar i en analysmodell. Intervjufrågorna är indelade efter de steg och kriser som 

analysmodellen består av. För att undvika att de teoretiska förväntningarna begränsar och styr 

informanternas svar ställdes mestadels öppna frågor. Detta möjliggör större nyansering och 

öppnar upp för följdfrågor (Saunders m. fl., 2012, s. 377–378). Vid frågornas utformning la vi 

därför stor vikt på att undvika teoretiska begrepp som exempelvis ledarskapskris. Istället 

frågade vi till exempel vad de stora utmaningarna var vid det skedet av tillväxt där krisen 

enligt de teoretiska förväntningarna skulle uppstå. Utöver det avslutade vi intervjuerna med 

övergripande öppna frågor för att fånga eventuell ytterligare reflektion från informanten. 

Under intervjun var intentionen att ställa så få frågor som möjligt och istället låta informanten 

berätta om skeendet med egna ord. Intervjufrågorna användes därför snarare som en 

checklista för att kontrollera att alla aspekter av rollförändringen under tillväxten hade täckts. 

Om informanten under intervjun inte beskrev de utifrån teorin förväntade kriserna och/eller 

förändringarna, användes intervjufrågorna för att säkerställa att så var fallet. Överlag ställdes 

olika variationer av samma fråga ett flertal gånger för att undvika en intränad berättelse och 

den förskönande beskrivning av händelseförlopp som riskerar uppstå på grund av att 

informanten är partisk (Saunders m. fl., 2012, 381-383). Intervjuerna kompletteras av denna 

anledning även av sekundärdata i komplementärt syfte (Saunders m. fl., 2012, s. 304). 

Tabell 1 visar operationalisering av analysmodellen och hur teoretiska begrepp översats till 

intervjufrågor. Frågorna ska inte ses som fullständiga eller uttömmande då de som tidigare 

nämnt främst användes som checklista och dessutom kompletterades med följdfrågor. 

 

 

 

 



Axel Bohlin & Carl Lucas Löfgren 

Kandidatuppsats HT-15 

17 
 

 

Tabell 1 Operationalisering av analysmodell 

Teoretiska begrepp Intervjufrågor 

Existens 1. Varför startades företaget och hur utvecklades er affärsidé? 

2. Vad jobbade du med i början? 

3. Hur fördelades arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

Ledarskapskris 4. Vilka var de största utmaningarna och hur hanterade ni dessa? 

Överlevnad 5. När nådde ni ett stabilt positivt kassaflöde? 

6. Hur såg vägen dit ut för er? 

7. Hur förändrades dina arbetsuppgifter i det här skedet? Var det något du behövde 

sluta arbeta med? 

8. Hur fördelade ni arbetsuppgifter och ansvarsområden inom organisationen (hur 

såg delegering ut)? 

9. Hur såg uppföljning ut och vem utförde uppföljningen? 

Autonomikris 10. Vilka var de största utmaningarna i det här skedet och hur hanterade ni dessa? 

Succé 11. Hur såg nästa steg av tillväxt ut för er? 

12. Hur förändrades dina arbetsuppgifter? 

13. Hur rekryterade ni fler medarbetare och vad var den största utmaningen med det? 

14. När och hur utvecklades tydliga befattningar (t.ex. ekonomichef, avdelningschef) 

och ansvarsområden?  

15. Hur förändrades ledningen av företaget och organisationen under den här 

perioden? (T.ex. intern kommunikation, uppföljning, struktur) 

Kontrollkris 16. Vilka var de största utmaningarna i det här skedet och hur hanterade ni dessa? 

Avstamp 17. Hur såg nästa steg av tillväxt ut för er? 

18. Hur hanterade ni den växande organisationen?  

19. Hur följdes arbete upp och hade ni några styrsystem (kontroll)?  

20. Hur fick ni alla att dra åt samma håll (koordinering)? 

Byråkratikris 21. Vilka var de största utmaningarna i det här skedet och hur hanterade ni dessa? 

22. Hur har ni arbetat med företagskultur? 

Mognad 23. Hur ser dina arbetsuppgifter ut idag? 

24. Hur är företaget organiserat idag och hur fördelas ansvar internt? 

Avslutande 

övergripande frågor 

25. Hur skulle du säga att dina arbetsuppgifter förändrats från nystart till idag? Vad 

var svårast med den förändringen? 

26. Stämmer förändringen överens med dina förväntningar? 

27. Vilken var enlig dig de största utmaningarna under företagets tillväxt? 

28. Har du förändrats på ett personligt plan och förändrat ditt sätt att se på din roll i 

företaget under tillväxtfasen? Hur? 
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3.5. Val av studieobjekt 

För att få en djupare förståelse för entreprenörens rollförändring under tillväxtfasen söktes 

studieobjekt i form av framgångsrika entreprenörsföretag. Genom att studera entreprenörer 

som lyckats med det som många inte lyckats med, kan vi öka förståelsen för rollförändringens 

effekt på framgång och vad dessa gjorde som bidrog till framgången. Kriterierna för urval var 

således att företaget genomgått en stor tillväxt och uppnått en stabilisering som kan liknas 

med steget mognad i Churchill och Lewis (1983) tillväxtmodell, samt att någon av företagets 

grundare haft en ledningsroll i företaget under hela tillväxtfasen. För att samtidigt öka 

studiens relevans och aktualitet såg vi det som väsentligt att företagets stora tillväxt skedde 

under 2000-talet. 

Vid ett tidigt skede i urvalsprocessen identifierade vi ett antal kandidater med mindre än 50 

anställda. För att få en bättre uppfattning om antalet anställda som ansågs passande för studien 

konsulterades Lars Bjarnemark, tidigare marknadschef på bland annat IBM Norden och Nokia 

Mobile Phones Skandinavien. Baserat på sin erfarenhet rekommenderade han företag med 

minst 100 anställda, då han menar att det är en kritisk nivå för fortsatt tillväxt (Bjarnemark, 

2015). Han hänvisade oss till Founders Alliance, ett nätverk för Sveriges ledande 

entreprenörer, som på sin hemsida listar ett flertal framgångsrika entreprenörer och potentiella 

kandidater (Founders Alliance, 2015).  

Den första urvalsprocessen kan beskrivas som ett snöbollsurval (Saunders m. fl., 2012, s. 

218). Utifrån ett 20-tal potentiella kandidater listade på Founders Alliance hemsida utfördes 

således ett målmedvetet urval (Saunders m. fl., 2012, s. 287) där vi identifierade tre 

entreprenörsföretag som uppfyllde våra kriterier och som var villiga att delta i studien. 

Urvalsstrategin skulle kunna ses som ett bekvämlighetsurval (Saunders m. fl., 2012, s. 291) då 

vi valde att kontakta de entreprenörer som vi ansåg mest lämpliga. 

Att i fallstudien endast presentera tre studieobjekt begränsar möjligheten att dra generella 

slutsatser. De tre objekten representerar dock olika branscher, bemannings-, PR- och 

konsultbranschen, vilket på förhand är en medveten kontextuell faktor som skiljer sig, vilket i 

sin tur möjliggör för en teoretisk replikering (Saunders m. fl., 2012, s. 180). Skulle det visa 

sig att samtliga fall följer de teoretiska förväntningarna skulle det antyda att stödet för 

modellerna är starkt (ibid). För att utforska djupgående och fånga eventuella skeenden utanför 

det teoretiska ramverket bedömdes extensiva intervjuer passande, och med tanke på studiens 

begränsade omfång och tid ansågs avgränsningen till tre fall motiverad. 
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Att finna rätt informanter är viktigt för att kunna uppnå kvalitet i intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). I valet av informanter har vi därför valt en person som är grundare och har 

varit med från nystart till etablering. Då två av studieobjekten endast hade en potentiell 

informant som varit med under hela tillväxtfasen bestämde vi oss för att endast intervjua en 

entreprenör på varje företag och komplettera intervjuerna med sekundärdata. I två av fallen 

har informanten haft titeln VD under den övergripande majoriteten av företagets 

tillväxtperiod. I ett av fallen är informanten vice VD, men denne bedöms som mest lämplig 

delvis på grund av att företagets ursprunglige VD lämnat företaget och då deras nuvarande 

VD inte är en av grundarna, samt delvis för att informanten är den ende grundaren som 

ansvarat för företagsledning under hela tillväxtperioden. 

3.6. Insamling och bearbetning av data 

3.6.1. Intervjuer 

Informanterna valde att inte vara anonyma vilket underlättade jämförelsen med 

kompletterande sekundärdata. Det gav även presentationen av resultatet en tydligare 

verklighetsanknytning, då det tydligt framgår att det är verkliga företag med verkliga 

utmaningar. Dock medför detta en risk att svaren förskönades och manipulerades, men detta 

motverkades genom att tydliggöra studiens syfte. Diskussion fördes med informanterna om 

ämnets känslighet och det framgick att de mer än gärna ville dela med sig av sin historia och 

att de inte såg någon aspekt av intervjun som känslig. På grund av att samtliga informanter är 

medlemmar i Founders Alliance, en organisation som uppmuntrar entreprenörskap och 

präglas av en vilja att hjälpa entreprenörer, sa de att det låg i deras intresse att ge en så 

genomgående och transparent bild som möjligt. 

På grund av att informanterna är framgångsrika företagsledare med fullbokade scheman, och i 

ett fall på grund av omfattande geografiskt avstånd, kunde endast en av tre intervjuer 

genomföras via personligt möte. Övriga två intervjuer genomfördes per telefon, vilket innebar 

att exempelvis kroppsspråk inte gick att utläsa. Trots detta ansågs telefonintervjuerna gynna 

studien på grund av deras extensiva innehåll. Informanterna upplevdes som bekväma, 

frispråkiga och misstolkning undveks genom att vi under intervjuns gång på ett 

sammanfattande sätt upprepade informantens svar för att bekräfta att vi förstått dessa rätt och 

för att öka validiteten (Saunders m. fl., 2012, s. 384). Under intervjun undveks ledande frågor 

för att undvika att påverka informanterna och för att försöka behålla ett objektivt 

förhållningssätt. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades vilket möjliggjorde 
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flertalet genomlyssningar samt att risken för förvridna svar och personliga tolkningar 

minimerades (Saunders m. fl., 2012, s. 550). Såväl informanterna som studieobjekten 

presentas med deras riktiga namn enligt tabell 2 nedan. 

Tabell 2 visar en sammanställning över informanterna och intervjuerna med dessa. 

Företag Namn Roll Datum Tidslängd Intervjuform 

Netlight Consultning Lars Olof Elfversson Grundare & vice VD 2015-12-02 52 min Telefonintervju 

Mynewsdesk Peter Ingman Grundare & VD  2015-12-08 39 min Telefonintervju 

Academic Work Johan Skarborg Grundare & VD 2015-12-09 46 min Personligt möte 

3.6.2. Sekundärdata 

Inför intervjuerna studerades information om företaget och informanterna genom bland annat 

företagens hemsidor för att skapa en grundförståelse om företaget och grundarna. 

Grundförståelsen underlättade för intervjuerna då det fanns möjlighet att ställa mer specifika 

frågor. Denna information har även använts som sekundärdata för att granska om 

informanternas berättelse stämmer överens med vad de och respektive företag tidigare har 

sagt. Förutom företagens hemsidor användes tidigare intervjuer med informanterna samt 

pressmeddelanden och medierapporteringar för att säkerställa giltigheten i informanternas 

uttalanden. För att bekräfta uppgifter om omsättning, antal anställda och tillväxttakt har vi 

använt allabolag.se, en del av UC koncernen och Sveriges ledande affärs- och 

kreditupplysningsföretag (UC, 2015). De hämtar sina uppgifter från Bolagsverket, 

Skatteverket och Statistiska centralbyrån. Denna källa ansågs lämplig då vi inte har tillgång 

till samtliga företags årsredovisning. 

3.6.3. Bearbetning och analys av data 

Vid sammanfattning och presentation av intervjuerna har fokus legat på transparens genom att 

endast återge informanternas egen beskrivning av skeendet och undvika tolkning av denna. 

Ett urval av för forskningsfrågan relevant information har tillsammans med sekundärdata 

sammanställts i linje med analysmodellens utformning. Skeenden som berör forskningsfrågan 

men legat utanför de teoretiska förväntningarna har också valts ut och presenterats. Vi har valt 

bort underlag som inte berör företagets tillväxt, tillväxtorienterade utmaningar eller 

entreprenörernas förändringar i arbetsuppgifter och ansvarsfördelning. Urvalet och 

sammanställningen av data ger goda förutsättningar för en kvalitativ analys. 
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4. Entreprenörskap & tillväxt i tre svenska företag 

4.1. Netlight Consulting 

Netlight Consulting, hädanefter Netlight, är ett managementkonsultbolag specialiserat på IT-

lösningar (Netlight, 2015). Företaget grundades hösten 1999 och har idag över 500 anställda, 

med kontor i Stockholm, Oslo, London, München, Helsingfors, Berlin och Hamburg och 

omsatte 2014 drygt 580 MSEK (Alla Bolag, 2015a; Netlight, 2015). Lars Olof Elfversson är 

en av sex grundare och är idag styrelseledamot, vice VD samt ordförande för koncernens 

moderbolag Netlight Holding AB (Alla Bolag, 2015a; Founders Alliance, 2014). 

4.1.1. Netlights resa från nystart till etablerat företag 

I slutet av 90-talet var det många som startade bolag inom IT (Elfversson, 2015). Elfversson 

beskriver att han år 1999, tillsammans med fyra andra, blev värvad av sin bror Anders 

Larsson för att starta Netlight Consulting. Elfversson berättar att alla sex grundare 

rekryterades för en tydlig roll baserat på deras kompetens; han själv var ansvarig för 

försäljning, Larsson var både konsult och VD, med fokus på affärsidé och kapitalanskaffning, 

och de fyra andra grundarna var konsulter för respektive expertområde inom management och 

IT. Elfversson menar dock att VD rollen var sekundär då företaget inte hade något större 

behov av ledning, eller som han utrycker det: ”Vi bara körde”. 

Till en början hade företaget en tvådelad affärsidé och vision (Elfversson, 2015).  De arbetade 

delvis som inkubator, vilket innebar att hjälpa, starta och sälja andra företag, och delvis som 

konsultverksamhet (ibid). Företaget fick omgående in externt kapital, vilket bidrog till att 

rekrytering påbörjades bara några veckor efter starten (ibid). Elfversson beskriver hur hans 

och företagets största utmaning i starten var att få kunder. Lösningen blev att de främst 

rekryterade säljare, något som konkurrenterna inte gjorde, vilket enligt Elfversson gav dem en 

konkurrensfördel. Redan några månader efter start menar således Elfversson att han gick från 

enbart fokusera på försäljning till att bygga upp en säljorganisation. Han ansvarade även för 

företagets rekrytering samt start av nya kontor i Malmö och London (ibid). Just rekrytering, 

eller att hitta bra personal, beskriver Elfversson som en av de största utmaningarna han ställts 

inför, inte bara då utan löpande under åren. Under den första tillväxtfasen gick Elfversson från 

att arbeta med försäljning till att även arbeta med marknadsföring, rekrytering, leda en 

säljavdelning och starta upp nya kontor (ibid). Elfversson menar att delegering aldrig var 

något problem.  
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Ungefär ett halvår efter starten kraschade den globala IT-marknaden vilket hejdade Netlights 

expansion (Elfversson, 2015). Majoriteten av konkurrenterna gick enligt Elfversson i konkurs 

som följd av krisen, och att IT-kraschen orsakade många konkurser bekräftas av 

Affärsvärlden (2000). Elfversson menar att Netlight överlevde krisen delvis på grund av 

omfattande nedskärningar och uppsägningar samt på grund av tidigare (innan krisen) 

ekonomisk återhållsamhet från hans sida, vilket innebar att företaget hade en finansiell reserv. 

Nedgången tvingade Netlight att kämpa för sin överlevnad och Elfversson beskriver att han 

fick återgå till att vara ensam säljare medan de andra delägarna fortsatt arbetade som 

konsulter. Kampen för överlevnad fortgick i flera år och Elfversson menar på att det var 

marknadens långa lågkonjunktur som var orsaken till att det var svårt att återgå till tillväxt. 

Elfversson (2015) beskriver att Netlight hade det motigt fram till år 2004 och att det inte 

började återgå till tillväxt igen förrän runt år 2006. VDn Anders Larsson lämnar här företaget 

och ersattes tillfälligt av Elfversson och innan Erik Ringertz tar över VD-positionen, men 

enligt Elfversson innebar det ingen större förändring för organisationen. Elfversson nämner 

dock en hel del andra omfattande förändringar inom organisationen under den här perioden. 

Delägarna insåg problematiken med en tvådelad affärsidé vilket gjorde att de fattade beslutet 

att enbart fokusera på konsultverksamheten enligt Elfversson. Tidigare hade huvudfokus varit 

på expansion snarare än lönsamhet, men efter lågkonjunkturen menar han att lönsamhet blev 

det primära målet. Elfversson beskriver att de under tiden fram till 2006 arbetade mycket med 

att förbättra affärsidén, utveckla organisationsstrukturen och ta fram regler, riktlinjer och en 

omfattande företagskultur, ett arbete som Elfversson var högst delaktig i.  

Den nya organisationsmodellen baserades på konceptet Self-Management vilket i praktiken 

innebar att hierarkin var minimal och att formella chefer saknades (Elfversson, 2015). 

Elfversson menar att om alla går åt samma håll och följer samma mål, så kommer bra beslut 

att fattas. Han beskriver att modellen utgår från tillit till att personalen tar bästa möjliga 

beslut, med hjälp av kommunikation med kollegor som har ställs inför liknande situationer 

tidigare. Styrning sker genom en individuell konsultutvecklingsplan, inspirerad av liknande 

fungerande modeller från andra konsultföretag, med tydligt utformade utvecklingssteg enligt 

Elfversson. Vidare menar han att utvärdering sker två gånger per år och till hjälp har man en 

mentor (som ej ska förväxlas med chef) samt sina kollegor. Tillsammans håller de varandra 

ansvariga, men det bottnar i att de anställda själva tar ansvar för sitt arbete (ibid). Elfversson 

förklarar implementeringen av modellen som lyckad. Han beskriver att andra utmaningar för 
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honom då uppstod genom att ett fåtal anställda hade svårt med det ökade ansvaret och andra 

blev omotiverade eller var obekväma med avsaknaden av tydliga hierarkier. 

Med den nya organisationsmodellen på plats samt åtgärder för förbättrad lönsamhet och fokus 

på ökad beläggning och fakturering, beskriver Elfversson (2015) det som att Netlight 

genomförde en omstart 2004-2006: ”Man kan säga att det är två olika bolag, ett före och ett 

efter krisen”. Elfversson byggde på nytt upp en säljorganisation och sedan 2006 har Netlight 

haft en anmärkningsvärt hög tillväxt och lönsamhet jämfört med andra inom samma bransch 

(ibid). Den höga tillväxten och lönsamheten bekräftas av företagets bokslut 2005-2014 (Alla 

Bolag, 2015a). 

Med ökad tillväxt kom nya utmaningar i form av fler konflikter med kunder och personal, 

vilket innebar att konfliktlösning blev en ny central arbetsuppgift för Elfversson (Elfversson, 

2015). En annan stor utmaning för Elfversson i samband med tillväxten var att få personalen 

att förstå och acceptera Netlights företagskultur, då han menar på att den skiljer sig från 

många andra företag. Lösningen har enligt Elfversson blivit att lägga mycket tid och 

engagemang på att personer ska förstå kulturen från grunden. 

Elfversson (2015) beskriver även att han är med och startar upp de nya kontoren. Erfarenheten 

av att starta nya kontor bidrar enligt honom till att han nu på förhand vet vilka kriser som 

kommer att uppkomma vid en viss tillväxt. Hans uppgift är då att vara där och hjälpa den 

lokala chefen att ta sig igenom dessa kriser och komma till nästa nivå (ibid). Elfversson 

beskriver vidare problematiken med att antal anställda växer på kontoren eftersom personalen 

då inte längre känner alla på kontoret. Vanligt förekommande är att personer kan uppleva att 

de inte är lika viktiga som de var när de var färre på kontoret och det kan uppstå osäkerhet 

kring vilken roll man egentligen har i den större gruppen (ibid).  

Även fast Elfversson är medveten om att krisen kommer uppkomma beskriver han den alltid 

som tuff och kräver mycket jobb med ledarskap och kommunikation. Utöver detta nämnde 

Elfversson att han under i princip hela sin tid på Netlight ägnat sig åt en omfattande 

omvärldsbevakning; han läser på mycket om nya trender, koncept, strategier och sätt att lösa 

problem.  
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4.2. Mynewsdesk 

Mynewsdesk är en webbaserad plattform för att underlätta organisationers PR och kontakt 

med viktiga opinionsbildare som till exempel journalister och bloggare (hädanefter 

journalister) (Mynewsdesk, 2015). Företaget grundades 2003 av Peter Ingman, Kristoffer 

Björkman och David Wennergren (Ingman, 2015) och har idag ca 25 000 registrerade 

företagskunder och kontor i Stockholm, Norge, Finland, Danmark, England och Singapore 

(Mynewsdesk, 2015). Företaget omsatte 2014 ca 123 MSEK (Alla Bolag, 2015b) och har idag 

ca 200 anställda (Ingman, 2015). Peter Ingman var VD från starten 2003 tills han i juni 2015 

valde att lämna posten (ibid). 

4.2.1. Mynewsdesk resa från nystart till etablerat företag 

Idén till Mynewsdesk kom av att Björkman ville använda internet för att skapa en ny 

plattform för att förändra journalisters sätt att arbeta samt genom plattformen erbjuda 

organisationer möjlighet att nå journalisterna (Ingman, 2015). Ingman, som kände Björkman 

väl sedan tidigare, fick frågan om han ville vara med och tackade snabbt ja (ibid). Efter det 

beskriver Ingman att Wennergren, med kompetens inom IT-utveckling rekryterades, varefter 

företaget startades. 

Ingman (2015) berättar hur alla till en början hade ett finger med i det mesta inom 

verksamheten, men att grundarna hade en tydlig uppdelning av arbete och ansvar baserat på 

deras respektive kompetensområden. Ingman, som är handelsekonom, ansvarade för det 

ekonomiska, juridiska, samt för kunder, kontor och utformning av tjänstens funktionalitet 

(ibid). Ingman beskriver att Björkman arbetade mer strategiskt genom val av 

samarbetspartners (främst mediehus) samt hur tjänsten skulle fungera för journalisterna och 

Wennergren skötte den tekniska utvecklingen av själva plattformen. Björkman och Ingman 

var tillsammans även ansvariga för företagets vision, finansiering och för försäljning (ibid). 

Mynewsdesk hade redan från starten en klar och tydlig affärsidé som genomgått väldigt få 

korrigeringar genom åren enligt Ingman. 

Ingman beskriver hur de gick igenom tre stadier med olika utmaningar från att de startade till 

att de uppnådde en första nivå av framgång. Det första handlade om att ta fram och testköra 

själva plattformen, att få en produkt som fungerar, vilket tog ungefär tre år enligt Ingman. Det 

andra stadiet handlade om att få tillräckligt många användare (främst journalister) för att göra 

plattformen intressant för organisationerna, vilka skulle bli de som betalade för tjänsten (ibid). 

Han beskriver problematiken med att bygga ett varumärke från grunden och hur hans arbete 
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till stor del bestod i att sälja in tjänsten och visa att den hade ett värde. Här började de även 

rekrytera personal, vilket Ingman beskriver som en stor utmaning. Ingman påpekar i detta 

stadie vikten av att bilda någon form av företagskultur för att säljarna skulle lära sig 

produkten och kunna presentera den på ett bra sätt. Organisationsstrukturen blev också en 

utmaning då Ingman menar på att många anställda behöver struktur, men att strukturen i sig 

kan ta död på kreativiteten som behövs i ett snabbt utvecklande entreprenörsföretag. I takt 

med att företaget växte gick Ingman från att arbeta med allt till att enbart arbeta med ekonomi, 

det legala, HR, företagsledning och försäljning (ibid).  

Det tredje stadiet benämner Ingman som professionalisering och det nåddes efter ca sex till 

sju år då de anställde specialistchefer inom bland annat ekonomi och HR. Det är också här 

som Ingman beskriver hur hans arbetsuppgifter blev än mer smala och specialiserade. Ingman 

gick mer in i en VD-roll som chef över områdescheferna inom ekonomi, HR och så 

småningom juridik och försäljning (ibid). Ingman beskriver även hur organisationen i det här 

skedet blev mer komplex och att beslut tog längre tid. Delegeringen av ansvar och 

arbetsuppgifter beskriver han som positiv då det ändå var uppgifter han inte riktigt brann för 

som andra tog över. Han nämner dock ett område som var känsligt att överlämna; kontakt 

med kunder. Ingman beskriver hur han ett tag kände sig som ett ”administrativt höns” som 

bara höll möten och tog emot allas rapporter om alla roliga saker de arbetade med, men han 

menar samtidigt på att det kändes nödvändigt då tillväxten var i fokus:  

 

”Hade jag inte känt att jag ville göra det hade jag klivit av. Start up måste gå över till ett 

affärsdrivet företag om man ska få tillväxt.” (Ingman, 2015). 

I det här skedet började Ingman arbeta mer med organisationsstruktur och utveckling av 

företagskultur samtidigt som han reste runt för att starta nya kontor internationellt (Ingman, 

2015). Utmaningen med att starta kontor i andra länder var enligt Ingman att finna duktig 

personal som har lokal kännedom om den nya marknaden samtidigt som personen måste 

kunna företagets kultur och varumärke. Ingman menar att hans arbete med 

internationalisering underlättades av att en Sverigechef rekryterades, följt av lokala 

kontorschefer. Övergången till att bli verkställande direktör, med den formella beslutsrätt det 

innebär, var inte helt smärtfri enligt Ingman. Han beskriver hur grundarna emellan delade upp 

arbete och ansvar relativt sent. Han förklarar det som en sorts grundardemokrati, där de tre 

bestämde ihop, och det var inte förrän de nya ägarna krävde en mer formell ledning som 

Ingman kunde bli VD fullt ut.  
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Ingman (2015) beskriver Mynewsdesk som en framgångssaga. Företagets omsättning har ökat 

markant för varje år sedan 2005 (Alla Bolag, 2015b). De har haft sin beskärda del av 

utmaningar under resans gång men de har enligt Ingman hanterats väl. En anledning till detta 

menar han är erfarenheten från tidigare arbete med bland annat företaget Spray på 90-talet, 

samt att han känt sig väl förberedd på vad rollen som VD skulle komma att innebära, något 

som han även nämner i en tidigare intervju (Founders Alliance, 2013). En av dessa lärdomar 

menar han är att personalen är viktigast av allt (Ingman, 20015). Genom att personalen är bra 

får man bra kunder och då får man bra lönsamhet (ibid). En annan anledning till att de klarat 

kriserna så pass väl tror Ingman är för att grundarna har utvecklats väldigt mycket under 

loppets gång med ökad personkännedom och omvärldsbevakning av exempelvis trender och 

marknad.  

4.3. Academic Work 

Academic Work jobbar med personaluthyrning och rekrytering av studenter och akademiker i 

början av sina karriärer (Academic Work, 2015). Företaget grundades 1998 av Johan 

Skarborg, Jeremias Andersson och Patrik Melin (Skarborg, 2015) och är idag ett av Sveriges 

största bemanningsföretag och finns även i Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Schweiz 

(Academic Work, 2015). Koncernen hade i slutet av år 2014 över 3200 anställda och omsatte 

nästan 1,9 miljarder SEK (Alla Bolag, 2015c). 

4.3.1. Academic Works resa från nystart till etablerat företag 

Under 90-talet rådde det brist på duktig IT-personal (Skarborg, 2015). De tre vännerna Johan, 

Jeremias och Patrik kände ett flertal duktiga IT-studenter och insåg att de kunde sammanföra 

dessa med företagen som sökte personal - och så föddes idén till Academic Work (ibid). 

Skarborg beskriver att grundarna vid sidan av studierna ansvarade för varsin stad, Uppsala, 

Ronneby och Linköping.  

I ett tidigt stadie utförde grundarna personlighetstester för att ta reda på varandras styrkor och 

underlätta framtida samarbete och kommunikation (Skarborg, 2015). Snart startade de fler 

kontor i Sverige som drevs av en projektledare i varje stad enligt Skarborg. Skarborg nämner 

att projektledarna var studenter som drev det hela vid sidan av studierna och de utgick enbart 

från provision. Snart upptäckte dock grundarna att engagemang och prestation var lägre än 

vad de förväntat sig (ibid). Även fast kostnaden för dessa projektledare var låga så var 

intäkterna generellt ännu lägre enligt Skarborg. 



Axel Bohlin & Carl Lucas Löfgren 

Kandidatuppsats HT-15 

27 
 

Den största utmaningen de första två åren var enligt Skarborg grundarnas brist på kunskap 

och erfarenhet. Skarborg menar på att de flesta arbetsuppgifterna utfördes för första gången, 

och de gjorde allt från försäljning och rekrytering till att koka kaffe och städa på kontoret. 

Vidare beskriver han att de hade ytterst lite kunskap om bemanning, försäljning, rekrytering, 

IT och ekonomi. Allt fick läras från grunden och de var som Skarborg beskriver det 

"medvetna om att alla andra var bättre". 

År 2000 valde grundarna att lämna sina orter och lägga ner samtliga verksamheter runt om i 

landet för att tillsammans starta ett kontor i Stockholm med mål att få en bättre struktur på 

företaget (Skarborg, 2015). Nu började de specialisera sina arbetsuppgifter i högre grad där 

varje grundare enligt Skarborg fick inrikta sig på sina personliga styrkor. Andersson fick 

ansvaret för försäljningen, Melin blev rekryteringsansvarig och Skarborg hade övergripande 

ansvar samt var kontorschef med arbetsuppgifter inom försäljning (ibid). I samband med 

starten i Stockholm beskriver Skarborg att företaget fick åtta miljoner i riskkapital vilket 

möjliggjorde rekrytering av heltidsanställda. Kort efter nystarten i Stockholm berättar 

Skarborg om att de öppnade kontor med heltidsanställda först i Göteborg och sedan i Lund. 

Skarborgs arbetsroll gick över till att ansvara för fler kontor (ibid). Många felrekryteringar 

gjordes i detta skede och Skarborg menade på att bolagets absolut största utmaning var att 

finna passande personal. Samtidigt saknades kunskap över hur en säljkår skulle bedrivas och 

Skarborg menar på att vägledning och stöd inte fanns i tillräckligt stor utsträckning, problem 

som Skarborg även tagit upp tidigare (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014). 

2000 och 2001 gick företaget med fyra respektive en och en halv miljon i förlust (Skarborg, 

2015). Riskkapitalet höll precis på att ta slut innan vändningen kom 2002 då företaget 

genererade fem miljoner i vinst (ibid). ”Vi sålde dåligt och det gjorde att pengarna började ta 

slut. Jag minns att vi som värst var cirka ett kvartal från konkurs” (Kungl. 

Ingenjörsvetenskapsakademien, 2014). Skarborg menar på att det främst var tack vare 

Anderssons säljförmåga som företaget överlevde. En annan anledning menar han var för att 

de studerade andra företag, läste på och lärde sig hur man lyckas med försäljning och 

rekrytering. Skarborg beskriver en konstant nyfikenhet, en vilja att bli bättre och att ständigt 

jobba med att förbättra processer. Runt 2004-2005 blev de enligt Skarborg tillslut tillräckligt 

duktiga på vad de gjorde, vilket bidrog till företaget började gå med vinst och fortsatte att öka 

såväl omsättning som lönsamhet i snabb takt varje år. Han menar på att tillväxten i princip 

gått smärtfritt sedan dess. Grundaren Patrik Melin valde dock att lämna företaget i det här 

skedet då han insåg att projektet inte passande honom enligt Skarborg. 
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Skarborg beskriver hur hans arbetsuppgifter successivt förändrades och blev smalare och 

smalare. I början var han VD och kontorschef och när nya kontor startades blev han chef över 

kontorscheferna (ibid). Så småningom lämnade han ansvaret för kontoret i Stockholm och 

blev ansvarig VD för Sverige. År 2007 påbörjades den internationella satsningen med Norge 

som det första av de idag sex länder som Academic Work bedriver sin verksamhet i 

(Skarborg, 2015; Academic Work, 2015). I samband med att det anställdes en chef för varje 

land lämnar Skarborg den svenska ledningsgruppen för den nya koncernledningen (ibid). Som 

koncernchef beskriver Skarborg att blev han ansvarig för de olika landscheferna, som i sin tur 

ansvarade för kontorscheferna. Arbetsuppgifterna började handla mer om byggande av 

organisationsstruktur samt att se till att varje land hade rätt förutsättningar för att bli 

framgångsrika (ibid). Skarborg beskriver hur perspektivet förändrats från operativa 

frågeställningar till långsiktiga strategiska frågeställningar: Vad innebär det här om en, två, 

fem eller tio år? 

Skarborg betonar att en av de mest avgörande aspekterna av verksamheten är personalen: 

”bäst personal vinner”. Han menar att hantering av personal genom åren varit en av hans 

viktigaste och mest utmanande arbetsuppgifter: från början handlade det om rekrytering, men 

med tiden har fokus flyttats mot att ta fram processer för hur de anställda ska utvecklas. 

Skarborg påvisar att en av hans största uppgifter idag är att säkerställa att rätt personal finns 

på de högsta chefspositionerna.  

Vid ett tidigt skede märkte ledningen att deras affärsmodell fungerade väl i andra länder, och 

de olika nationella kulturerna beskrivs inte som någon stor utmaning (Skarborg, 2015). 

Skarborg menar att internationaliseringen är en export av företagskultur snarare än affärsidé. 

Utmaningen vid internationalisering handlar enligt Skarborg om att ha kompetent intern 

personal som förstår företagets kultur och är villiga att starta upp och arbeta i ett annat land 

under en längre period.  

Skarborg menar att rollförändringen kom naturligt och han har aldrig känt att han inte 

behärskar uppgiften. Det har för honom alltid varit självklart att vara VD (Dahlqvist, 2013; 

Skarborg, 2015). Skarborg berättar om vikten att behålla den drivkraft han alltid haft som 

grundare och hur han hade svårt att se någon annan brinna för företaget och uppdraget på 

samma sätt som han själv gör. Den ökade tillväxten gjorde att även Andersson fick ta ett 

större ansvar vilket inte föll honom lika naturligt (ibid). Detta orsakade enligt Skarborg att 

Andersson år 2009 lämnade verksamheten (Dahlqvist, 2013; Skarborg, 2015). Skarborg 

beskriver dock att Andersson är kvar som ägare och styrelseledamot. 
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Som koncernchef betonar Skarborg vikten av ett helikopterperspektiv, att se helheten och 

kunna hantera alla frågeställningar, men att också kunna förstå alla delar och fördjupa sig i 

dessa. Det enda negativa med uppdraget som koncernchef menar Skarborg är att han idag är 

längre ifrån verksamheten. Vidare påpekar Skarborg att han i rollen som kontorschef var 

inblandad i diskussionerna på ett annat sätt och att han ibland saknar adrenalinet som 

exempelvis försäljning medför. 
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5. Analys 

Analysen av de tre informanternas förändring i arbetsuppgifter och ansvarsfördelning under 

tillväxtfasen kommer inledas med en kronologisk jämförelse med de teoretiska 

förväntningarna från analysmodellen. Därefter kommer förändringar och utmaningar som föll 

utanför analysmodellens ramverk presenteras slutligen följt av en avslutande diskussion. 

5.1. Entreprenörens rollförändring under tillväxtfasen 

Under det första steget existens väntas organisationen vara simpel och entreprenören väntas 

arbeta och ansvara för i princip allt. I det här fallet överensstämmer de teoretiska 

förväntningarna med beskrivningen från samtliga informanter. De hade alla ett liknande 

upplägg för ansvar och arbete och utmaningarna handlade om att hitta kunder samt etablera en 

affärsmodell och affärsidé. 

Det första steget väntas enligt teorin följas av en ledarskapskris där företagets riktning och 

ledning är entreprenörens största utmaning. Entreprenörerna på Academic Work tvingades 

tidigt omorganisera genom flytten till Stockholm samt byta såväl strategi som affärsmodell 

vilket kan liknas vid de förväntade utmaningarna. Netlight upplevde inte denna kris under de 

första åren, delvis på grund av rådande marknadsförhållanden samt att de tidigt fick in 

riskkapital. På grund av IT-kraschen, och den lågkonjunktur som följde, tvingades 

entreprenörerna starta om och byta riktning. Lönsamhet skulle prioriteras och 

inkubatorverksamheten lades ner, en förändring som följer de teoretiska förväntningarna. Då 

Mynewsdesk redan från början hade en tydlig affärsidé som korrigerats minimalt under årens 

lopp blev riktning aldrig någon utmaning enligt Ingman, vilket skiljer sig från teorin. 

Nästa förväntade steg, överlevnad, väntas innebära bland annat ökad specialisering och 

rekrytering samt att entreprenören delegerar vissa arbetsuppgifter men behåller ansvar för allt. 

Denna beskrivning stämmer överens med samtliga informanters redogörelse då deras roller 

blev mer specialiserade och rekrytering utfördes samtidigt som entreprenörerna fortsatt var 

delaktig i de flesta besluten. Rekryteringen förväntas leda till en autonomikris där 

entreprenörerna ska ha svårt med delegering av främst ansvar vilket leder till att de anställda 

blir omotiverade. Visserligen påpekade Skarborg att det fanns ett problem med ledningen av 

de nyanställda, men både han och Ingman påpekar hur delegeringen snarare sågs som en 

välkommen avlastning, som nödvändig och eftersträvansvärd, och inte som en stor utmaning i 

sig. Netlight hade i det här skedet implementerat sin nya organisationsmodell med fokus på 
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Self-management, vilket innebär att delegering av såväl ansvar som arbete föll sig mer 

naturligt. I deras fall var utmaningen snarare att få de anställda att acceptera den ökade 

ansvarsfördelningen som följde med modellen. 

Under steget succé väntas delegering av ansvar och arbetsuppgifter öka. Entreprenören 

förväntas lägga större fokus på ledning av företaget och fördela ansvar till en ledningsgrupp. 

Detta stämmer väl överens med informanternas beskrivning av Mynewsdesk och Academic 

Work. Då Netlight saknade ledningsgrupp är delegeringen inte lika tydlig, men man skulle 

kunna likna utvecklingen av konsultutvecklingsplanen vid förväntningarna i detta steg, och 

Elfversson arbetade i det här skedet mer och mer med ledning av företaget. Den kontrollkris 

som väntas följa efter succé upplevdes inte av någon av informanterna. Detta kan innebära att 

entreprenörerna redan hade rätt förutsättningar för att undvika krisen.  

Den ökade formaliseringen och effektiviseringen under steget avstamp liknar informanternas 

beskrivning av hur företagens fortsatta tillväxt såg ut. Ingman och Skarborg gick över till att i 

princip enbart arbeta med ledning och även om Elfversson fortsatt arbetade med försäljning 

gick han över till att i större utsträckning hjälpa nya kontorschefer. Att öka effektiviseringen 

menar dock samtliga informanter är något som alltid genomsyrat deras arbetsuppgifter, även 

om det blev mer påtagligt med tiden. Den ökade formaliseringen väntas leda till en 

byråkratikris där drivkraften som kännetecknar entreprenörsföretag riskerar försvinna. Varken 

Skarborg, Ingman och Elfversson nämner något som liknar denna kris i detta stadie. Detta kan 

antyda på att de redan i det här skedet utvecklas från entreprenör till den företagsledare som 

Burns (2001, s. 251-252) beskriver då de successivt lagt större fokus på vision, strategi, 

företagskultur samt motivation och inspiration av anställda. Ingman beskriver hur företaget i 

ett tidigare skede gick igenom något som kan liknas vid byråkratikris. Han menar på att 

struktur i sig var en stor utmaning då företaget var i behov av en informell struktur för att 

gynna kreativitet och tillväxt samtidigt som de anställda behövde en mer formell struktur för 

ökad trygghet.  

Avslutningsvis väntas steget mognad uppnås där entreprenören främst arbetar med förvaltning 

och ansvarar för helheten, samtidigt som kollaborering, samarbete och självkontroll präglar 

organisationen. Skarborgs beskrivning av rollen som koncernchef, Ingmans betoning på just 

förvaltning och Elfverssons fortsatta arbete med utveckling av kultur och organisationsmodell 

stämmer väl överens med förväntningarna. Samtliga informanter beskriver hur de utvecklats 

till ledare och hur de samtidigt lyckats behålla drivkraften. Det enda som skiljer sig i det här 
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steget är att Elfversson till viss del fortfarande arbetare operativt med försäljning medan de 

andra helt övergått till strategiska arbetsuppgifter. 

5.2. Övriga gemensamma utmaningar 

Utöver de kriser som entreprenörerna enligt teorin förväntades gå igenom visade resultatet av 

undersökningen på några gemensamma utmaningar informanterna menade var minst lika 

krävande, om inte mer utmanande. Visserligen kan inga generella slutsatser dras, då endast tre 

fall har studerats, men resultatet kan ge en indikation på utmaningar att undersöka i framtiden. 

Delegering förväntades enligt teorin vara en stor utmaning, men här berättar såväl Elfversson, 

Ingman som Skarborg att det snarare var rekryteringen i sig som var svår. De menar att 

sökandet efter passande personal har varit en central utmaning sedan den första personalen 

anställdes, och Skarborg nämner problematiken med felrekrytering. Samtliga informanter har 

använt någon form av omvärldsbevakning för att klara utmaningen och beskriver under 

intervjuerna personalen som den kanske viktigaste framgångsfaktorn. 

Ett tillväxtsteg som informanterna genomgått, och som påverkat såväl arbetsuppgifter som 

ansvarsfördelning, är internationalisering. Steget lyfts inte fram i teorin men det skulle kunna 

bero på tillväxtmodellernas ålder och fokus på amerikanska företag, vars inhemska marknad 

är större. Internationaliseringen verkar dock ha varit ett självklart steg för entreprenörerna, 

och med den följde ett antal nya utmaningar. Skarborg nämner att det till stor del handlar om 

en export av företagskultur, snarare än affärsidé, och liknande resonemang förs av Ingman 

och Elfversson. Både Skarborg och Ingman menar att det är intern personal som tar 

företagskulturen med sig till den nya marknaden och förankrar den lokalt. Det krävs också att 

personal som är villig att arbeta i ett nytt land under en längre period. Att finna och utveckla 

personer som kan, och är beredda, att ta detta steg är något som både Ingman och Skarborg 

ser som utmanande. För Netlight handlade internationaliseringens utmaningar snarare om 

tillväxten i antal anställda på de nya kontoren utanför Sverige. 

5.3. Diskussion 

Enligt de teoretiska förväntningarna skulle de olika tillväxtstegen påverka såväl struktur som 

hur entreprenören fördelade ansvar och arbetsuppgifter. Varje steg har utmärkande 

karaktärsdrag och tillväxten leder så småningom till en kris som väntas överkommas av att 

entreprenören förändrar arbetsuppgifter och ansvarsfördelning. I jämförelsen med resultatet 

från undersökningen kan vi konstatera att entreprenörens arbetsuppgifter och 
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ansvarsfördelning under företagets tillväxtperiod förändrats på ett sätt som liknar teorin 

(Burns, 2001). Såväl stegen (Churchill & Lewis, 1983) som deras karaktärsdrag (Greiner, 

1972) följer även till stor del de teoretiska förväntningarna. Ett tillväxtsteg som inte nämndes i 

någon av tillväxtmodellerna men som samtliga företag genomgått, och som haft betydelse för 

entreprenörens roll, är internationalisering. 

Samtliga entreprenörer genomgick något som liknade Greiners (1972) ledarskapskris, men de 

upplevde ingen av de andra förväntade kriserna. Enligt Burns (2001, s. 240–249) förväntas 

entreprenörer under steget överlevnad ha svårt för att delegera och släppa vissa 

arbetsuppgifter då de vill vara inblandade i allt. Skarborg och Ingman nämner visserligen att 

de saknar vissa arbetsuppgifter, framförallt närheten till kunderna, men båda valde att 

acceptera förändringen. De såg det som nödvändigt för företagets utveckling och menar att 

förändringen kändes självklar. Denna acceptans för att släppa taget om såväl arbetsuppgifter 

som ansvar var anmärkningsvärd, med tanke på de många teorier som beskriver hur 

entreprenörer inte vill göra detta och hur det kan hämma tillväxten (Beaver & Jennings, 2005; 

Gundry & Welsch, 2001; Kets de Vries, 1985). 

I Burns (2001, s. 249) kritik mot tillväxtmodellerna nämner han att företag inte alltid följer 

förväntningarna, vilket stämmer överens med resultaten från vår studie. Samtidigt hävdar han 

att modellerna visar en process som många företag följer, vilket kan ifrågasättas då ingen av 

företagen i fallstudien gick igenom tre av Greiners (1972) fyra studerade kriser. Burns (2001, 

s. 249) förklarar dock att modellerna inte bygger på empiriskt underlag, varför vi med den här 

undersökningen ämnat pröva deras giltighet. Studiens begränsade omfång gör att inga 

generella slutsatser kan dras, men resultatet indikerar att tillväxtsteg och faser inte är kopplade 

till kriser. 

Entreprenörens rollförändring från entreprenör till företagsledare överensstämde med de 

teoretiska förväntningarna, men utmaningarna som förändringen skulle innebära uteblev i 

princip helt. Överlag tyder resultaten på att entreprenörerna var medvetna om vad för typ av 

utmaningar som skulle uppstå, något de själva också påpekar. De nämner alla hur 

omvärldsbevakning och observation av hur andra företag agerat i liknande situationer legat till 

grund för en ökad förståelse för vad som krävs för att lyckas. Ett exempel är hur samtliga 

entreprenörer i ett tidigt skede fokuserat på utvecklingen av både företagskultur och 

organisationsstruktur, något som enligt Greiners (1972) modell sker först i en senare 

tillväxtfas. Den tidiga utvecklingen av dessa skulle kunna vara en orsak till att kontrollkrisen 

och byråkratikrisen aldrig identifierades. Vidare forskning krävs dock för att avgöra om 
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entreprenörens arbete med företagskultur och organisationsstruktur tidigt under 

tillväxtperioden underlättar för fortsatt tillväxt. 
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6. Slutsats 

Syftet med den här studien var att utveckla förståelsen för entreprenörens rollförändring under 

företagets tillväxtperiod. Detta möjliggjordes genom en teoretisk diskussion kring 

entreprenören, och dennes roll och karaktär, samt en presentation av tre modeller för tillväxt 

(Burns, 2001; Churchill & Lewis, 1983; Greiner, 1972). Utifrån det teoretiska ramverket 

formulerades tre teoretiska förväntningar rörande entreprenörens rollförändring och vad som 

orsakar denna. 

Resultatet visar på att entreprenörerna genomgick den enligt Burns (2001) förväntade 

förändringen från entreprenör till företagsledare. Från att vid uppstart arbeta med allt, 

delegerades arbetsuppgifter succesivt, tills entreprenörerna så småningom i princip endast 

arbetade med vision, strategi, utformande av företagskultur samt motivation och inspiration av 

anställda. Även ansvar fördelades successivt till medarbetare och ledningsgrupp. 

Under tillväxtfasen genomgick entreprenörerna samtliga av Churchill och Lewis (1983) 

tillväxtsteg men bara en av Greiners (1972) fyra kriser identifierades, ledarskapskrisen. 

Entreprenörerna var till stor del förberedda på de teoretiskt förväntade kriserna såväl som 

rollförändringen, som de såg som nödvändig och därför accepterade den. De största 

gemensamma utmaningarna under tillväxtperioden var snarare rekrytering, utformning av 

organisation och företagskultur samt internationalisering, och dessa var inte kopplade till 

specifika faser i tillväxten.   

6.1 Förslag på vidare forskning. 

På grund av studiens utformning kan inga slutsatser dras med säkerhet. Denna undersökning 

ämnar dock väcka frågan om de kriser och utmaningar, och dess påverkan på entreprenörens 

rollförändring, som lyfts fram i teorin fortfarande är aktuella. Greiners (1972) tillväxtmodell 

är nästan 40 år gammal, och Churchill och Lewis (1983) modell publicerades några år senare. 

Modellerna kan således inte förväntas ta hänsyn till hur världen har förändrats sedan dess 

genom exempelvis ökad globalisering. Vi anser att ytterligare studier behövs för att vidare 

undersöka om modellerna fortfarande är aktuella. 

Det finns möjligen även ett behov av vidare forskning, såväl kvalitativ som kvantitativ, med 

ambitionen att utveckla nya tillväxtmodeller som inkluderar nya utmaningar, både för 

företaget och för entreprenören. Exempelvis nämner Elfversson att en av deras kanske största 

utmaningar för fortsatt tillväxt var marknadensförhållandet efter IT-kraschen, vilket väcker 
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frågan om externa faktorer har större betydelse idag än när modellerna togs fram. Samtliga 

entreprenörer har genomfört en internationalisering, men företagen är svenska och det är inte 

säkert att exempelvis ett amerikanskt företag i samma utsträckning strävar efter att nå en 

internationell marknad. Vidare forskning skulle kunna visa på om detta är ett generellt 

tillväxtsteg och mål för svenska företag, om det skiljer sig mellan länder och hur det påverkar 

entreprenörens roll som företagsledare. 

Utöver de mer generella och övergripande modellerna skulle forskning om entreprenörens 

rollförändring under tillväxt i olika typer av organisationer bidra till förståelsen för 

fenomenet. Detta då det fanns tydliga skillnader mellan företagsledarens roll i Academic 

Works mer traditionellt hierarkiska organisationsstruktur, jämfört med i Netlights mer platta 

nätverksorganisation. Skarborg blev med tiden koncernchef medan Elversson fortfarande är 

aktiv i den operativa verksamheten. I Netlights fall sker ledning och styrning istället genom 

Self-Management, konsultutvecklingsplanen och en stark företagskultur. Det skulle kunna 

innebära att den typen av organisationsmodell är ett sätt att undvika att entreprenörer tappar 

den kontakt med kunder som exempelvis Gundry och Welsch (2001) menar är så 

tillfredställande. För detta behövs eventuellt nya tillväxtmodeller att utgå ifrån.  

6.2. Rekommendationer till praktiker 

Studiens resultat visar på vikten av att entreprenörer ägnar sig åt omvärldsbevakning, och att 

studera andra företag och hur dessa har agerat, då det ökar medvetenheten om de kriser som 

kan komma att uppstå. Dessutom betonas vikten av att vara förberedd på rollförändringen från 

entreprenör till företagsledare samt att acceptera den förändringen som nödvändig för 

företagets framgång. Studiens praktiska bidrag är således att visa på att entreprenörer genom 

ökad förståelse för teoretiskt förväntade utmaningar, och för denna rollförändring, kan 

undvika annars potentiellt problematiska kriser. 
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