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Sammandrag 

Entreprenörskap är av stor betydelse för dagens ekonomi och ett växande antal företag startas 

varje år. Utveckling av företag kan däremot vara problematiskt då entreprenörer behöver olika 

former av kompetens vid olika faser i tillväxt. Företag upplever under sin tillväxt ett ökat behov 

av formalisering för att effektivisera verksamheten vilket leder till  störningar i företagets tillväxt, 

en ledarskapskris enligt Greiner (1998). Företag är därmed i behov av en högre grad av chefskap 

med administrativ kompetens. Uppsatsen syftar till att förklara hur entreprenörer hanterar det 

ökade behovet av chefskap samt att identifiera vilka faktorer som påverkar dessa val. Studien 

använder en kvalitativ metod baserad på semistrukturerade intervjuer av anställda, chefer och 

entreprenörer inom tre företag i den svenska spelbranschen. Från datainsamling påvisades två 

valmöjligheter för att bemöta det ökade behovet av chefskap, att entreprenörerna tar en 

chefsposition med administrativt ansvar eller anställer en chef. Faktorer som påverkade 

entreprenörernas val var: deras kompetens, tidigare erfarenhet, intresse och medvetenhet om sin 

kompetens och företaget behov.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Entreprenörer har haft stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen genom uppstartande av 

nya företag. Näringsfriheten samt andra reformer har genom tiden ökat möjligheterna att driva 

företag (Svenskt näringsliv, 2009), mellan 2004 (41 792 st) och 2014 (71 688 st) ökade antal 

startade företag med 71,54 % (Ekonomifakta, 2015). Detta har skapat nya arbetsmöjligheter, 

produkter och tjänster samt leder till ökad konkurrens. Mycket talar för att entreprenörskap 

kommer att bli alltmer betydelsefullt i framtiden, då konkurrensfaktorer som tidigare varit viktiga 

mellan länder, exempelvis naturresurser och nationsgränser, kommer att minska i relativ 

betydelse (Svenskt näringsliv, 2009). 

 

Det finns många definitioner av entreprenörskap, som i denna studie definieras som en förmåga 

och vilja att utveckla, organisera och styra en företagssatsning vilket är karakteriserat av 

innovation och risktagande (Gartner, 1990). Mariotti & Glackin (2012, s. 515) påstår däremot att 

många framgångsrika entreprenörer är kreativa individer som tenderar att bli uttråkade med 

detaljer gällande den dagliga driften. Utöver detta är det möjligt att entreprenörer inte uppskattar 

en chefsposition eller anser att deras kunskaper bättre används inom ett annat område i företaget, 

exempelvis inom försäljning eller produktframställning. Att leda företag och utveckla idéer är en 

utmanade uppgift för entreprenörer, vilket kräver bred kunskap om ledarskap, teknik, strategier, 

processer, marknadsföring och finansiering för vidare utveckling (Gartner, 1990).  

 

En allmän uppfattning är att en av de viktigaste frågorna för företags framgång är chefskap 

(management) (Kempster & Cope, 2010). För att tydliggöra detta fenomen ser vi ledarskap och 

chefskap som två separata begrepp. Ledare och ledarskap definieras som den specifika förmågan 

att leda, kunna inspirera och motivera andra (Bennis, 2003, s. 42). Enligt Ensley m.fl. (2006) 

behöver entreprenörer inom nystartade företag kunna leda och sätta grundläggande mål för de 

anställda då det inte finns några standardiserade arbetssätt. Ledarskapet har därför stor betydelse i 

nystartade företag men övergår till en högre grad av chefskap när företagen växer för att kunna 

fungera effektivt.  
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Begreppen chef och chefskap definieras som en position som tilldelats med ett ansvar att leda, 

planera, organisera och koordinera inom ett företag (Bennis, 2003, s. 42). Detta kräver 

grundläggande kunskaper och färdigheter som exempelvis förmågan att öka företagets 

formalisering. Formalisering definieras i studien som; till vilken grad företag har dokumenterade 

standarder som används för att styra anställdas prestation och beteende (Bodewes, 2002).  

Entreprenörers agerande spelar en central roll gällande uppkomst och tillväxt i nystartade företag. 

En studie som skapar ytterligare insikt i hur entreprenörer agerar vid en tillväxt ger ett betydande 

bidrag till det ständigt växande området entreprenörskap. Flera tidigare studier bygger på 

specifika variabler och beteenden gällande exempelvis planering, resurser och hur företag startas, 

vilket leder till att fenomenet förblir fragmenterat (Mueller m.fl., 2012). Tidigare studier som har 

dokumenterats i managementlitteratur är nödvändigtvis inte tillämpbara inom 

entreprenörområdet, eftersom entreprenörers rutiner och kompetens skiljer sig från chefer inom 

väletablerade företag (ibid). När företag växer krävs ytterligare kompetens inom exempelvis en 

administrativa roll vilket kan komma att behövas delegeras till chefer (ibid).  

 

1.2 Problemformulering 

Tidigare studier visar att växande företag kommer att nå en punkt i sin tillväxt där entreprenörer 

och deras anställda inte längre hanterar verksamheten effektivt och behöver genomgå 

förändringar av exempelvis strukturell, operationell och kulturell art (Cope m.fl., 2011; Freeman 

& Siegfried, 2015; Greiner, 1998; Mariotti & Glackin, 2012, s. 515). Vi ser att när företag växer 

ökar behovet av chefskap, eftersom dess tidigare informella struktur och arbetssätt behöver 

formaliseras för att uppfylla företagets nya behov på ett effektivt sätt. 

Vid företagens start är verksamheten kreativ och individualistisk, vilket är avgörande för vidare 

utveckling men blir problematiskt i och med företagets tillväxt (Greiner, 1998). Vidare innebär 

detta att entreprenörer behöver ta ett administrativt chefsansvar som de kan vara ovilliga till, 

vilket leder till konflikter när de inte förändrar sitt sätt att styra företaget (ibid). Detta fenomen 

resulterar i vad Greiner (1998) kallar för en ledarskapskris (leadership crisis), där entreprenörerna 

behöver hitta någon som kan leda och bemöta företagets nya behov. Företaget behöver i detta 

stadie en chef med nödvändiga kunskaper och färdigheter (ibid). 
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Dessa kunskaper och färdigheter beskriver Adizes (1996) med hjälp av fyra roller: 

entreprenörsrollen, produktionsrollen, administrationsrollen och integrationsrollen som 

författaren menar måste uppfyllas för att tillgodose nödvändiga funktioner i företaget. Adizes 

(1996) ser även en problematik med att en enskild individ ska kunna utföra alla roller eftersom 

individer har olika styrkor och innehar sällan alla nödvändiga kunskaper och färdigheter. Detta 

kan ses som en anledning till att anställa en chef för att komplettera entreprenörens funktioner, 

vilket stöds av Cope m.fl. (2011) som argumenterar att det är viktigt att entreprenören förblir en 

huvudperson.  

 

En djupare förståelse för vad som sker vid ett ökat behov av formalisering samt hur företag väljer 

att hantera detta har en hög praktisk relevans då det bidrar till kunskap för entreprenörer. 

Kunskap om hur de kan hantera tillväxt och vilka konsekvenser olika handlingar kan resultera i 

beroende på valet av chef. Vårt teoretiska bidrag blir att applicera och vid behov komplettera 

delar av Greiners (1998) tillväxtmodell utifrån verkliga fall, med hjälp av Adizes (1979; 1996; 

2004) teorier. Detta gör vi genom att undersöka ifall studiens entreprenörer har nödvändiga 

kunskaper och färdigheter för en chefsposition då Greiner (1998) antyder att detta är en roll  

entreprenörer behöver lämna ifrån sig genom att anställa en mer kapabel chef. Då entreprenörer 

tar en roll med övergripande ansvar har de ett stort inflytande på företagets prestation och kan 

vara avgörande för företagets slutliga resultat. (Ling m.fl., 2007). Entreprenörernas påverkan på 

företaget utifrån en chefsposition har däremot fått lite empirisk uppmärksamhet (ibid). 

 

1.3 Syfte och frågeställning  

Genom att studera företag som i sin tillväxt upplever eller upplevt ett ökat behov av formalisering 

ämnar studien att undersöka hur entreprenörerna hanterar ett ökat behov av chefskap. Vidare är 

det av intresse att se vilka bakomliggande faktorer som påverkat hur entreprenörerna hanterat 

situationen. Detta leder till frågorna: 

 

Hur hanterar entreprenörer det ökade behovet av chefskap som uppstår vid ett företags 

tillväxt? Vilka faktorer har påverkat entreprenörernas val? 
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1.4 Studiens disposition 

Studien inleds (kap. 2) med en presentation av ett teoretiskt ramverket som består utav Greiners 

(1998) tillväxtmodell samt Adizes (1979, 1996, 2004) roller. Här presenteras ledarskapskrisen 

som ser till det problem som uppstår när företag behöver blir mer formaliserade. Adizes (1979) 

roller blir ett komplement till tillväxtmodellen för att identifiera vilka kunskaper och färdigheter 

entreprenörerna i studien besitter. Med hjälp av teorierna presenteras vår analysmodell som 

utvecklas från det teoretiska ramverket och en förstudie, vilket visar hur företag kan lösa en 

ledarskapskris med hjälp av ett ökat chefskap. Därefter beskriver metoden studiens 

forskningsdesign och diskuterar samt motiverar de beslut som tagits för att uppnå studiens 

resultat och hur vi har gått tillväga. Däribland att studieobjekten och informanterna är anonyma 

på grund av flera känsliga frågor gällande entreprenörernas kompetens. Studie använder en 

kvalitativ metod baserad på semistrukturerade intervjuer av anställda, chefer och entreprenörer 

från tre olika företag i spelbranschen. Resultatet av fallstudien presenteras entreprenörernas olika 

åtgärder för att bemöta det ökade behovet chefskap där entreprenörerna har olika kompetens. 

Detta leder till en analys där Adizes (1979; 1996; 2004) roller appliceras på entreprenörerna och 

de anställda cheferna för att se om de besitter rätt kompetens för att ta företaget vidare i 

utvecklingen. Analysmodellen används för att förklara hur entreprenörer hanterar det ökade 

behovet av chefskap i och med tillväxt i företaget. Därefter presenteras slutsatsen där vi bland 

annat ser att entreprenörerna kan välja att ta en chefsposition eller anställa en chef för att bemöta 

ett ökat behov av chefskap. Vidare kan vi se att Greiners (1998) modell kan kompletteras genom 

att se ytterligare en dimension då modellen även kan appliceras på avdelningar och inte bara på 

företaget i dess helhet. Avslutningsvis presenteras idéer till vidare forskning, exempelvis en 

kvantitativ undersökning som testar resultatet generella giltighet.  
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2. Teoretiskt ramverk 

För att undersöka hur entreprenörer hanterar det ökade behovet av chefskap som uppstår vid 

tillväxt har vi valt att sammanfoga två modeller. Dessa är Greiners (1998) tillväxtmodell som 

grund vilket kompletteras med Adizes (1979, 1996, 2004) roller som chefskapet behöver 

uppfylla. Vi har valt att använda oss av centrala delar ur modellerna som är relevanta för studien 

och berör det första stadiet av ett ökat behov av chefskap. Dessa delar berör övergången till en 

högre grad av formalisering under den period där en ledarskapskris existerar inom företaget.  

 

2.1 Tillväxtmodell 

Greiner (1998) menar att företagsledningen ofta förbiser viktiga frågor rörande företagets 

utveckling då de har ett externt och framtida fokus som förhindrar dem att reflektera över den 

interna verksamheten. Detta leder till att många problem på företag har sin grund i tidigare beslut 

gällande hantering av verksamheten snarare än nuvarande händelser. Författaren identifierar fem 

faser av tillväxt som företag tenderar att genomgå, vilket inkluderar en period av evolution med 

stadig tillväxt och stabilitet, som avslutas i en period av revolution med avsevärd tumult och 

förändring i organisationen. Detta blir tydligt i tillväxtmodellen (figur 1) där perioder av 

evolution presenteras som en linjär uppgång i tillväxten samtidigt som revolutionen blir en 

störning av den linjära tillväxten. Greiner (1998) betonar att dessa evolutioner inte sker 

automatiskt utan kräver att företagen tar medvetna beslut om att strukturera företaget på ett sätt 

som både löser den nuvarande krisen och passar nästa tillväxtfas. Studien fokuserar på 

övergången från modellens första fas, tillväxt genom kreativitet till dess nästkommande fas, 

tillväxt genom direktiv.  
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Figur 1: Greiners (1998) fem tillväxtfaser som beskriver hur tillväxt (evolution) sker genom olika faser och 

de kriser (revolution) varje fas upplever. 

 

2.1.1 Tillväxt genom kreativitet  

Greiner (1998) beskriver att fas 1 i modellen utmärker en period av kreativ evolution (creative 

evolution) där företag fokuserar på skapandet av både produkt och marknad. Vidare definieras en 

evolution som en förlängd period av tillväxt. I denna period behöver mycket små förändringar 

göras för att bibehålla tillväxten med samma generella mönster av chefskap, som i denna fas har 

en kreativ inriktning. Ägarna av företaget i denna evolution är oftast entreprenörsorienterade, då 

deras energi absorberas av produktionen och försäljningen av produkten och lite fokus läggs på 

chefskap (ibid). Typiskt för denna period enligt Greiner (1998) är även att kommunikation mellan 

anställda är informell och långa arbetsdagar belönas ofta med blygsamma löner och löften om 

ägarförmåner. Detta fenomen beskriver även Adizes (1996) och att företaget genomgår snabba 

förändringar då entreprenörer har svårt att prioritera då de försöker täcka alla uppgifter, vilket gör 

att de fattar beslut intuitivt. Författaren menar även att det finns en viss arrogans hos 

entreprenörer som kan göra företaget sårbart, då de anser att de inte kan misslyckas eller göra fel. 

(Adizes, 1979). 
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Greiner (1998) och Adizes (1979) anser att individualistiska och kreativa aktiviteter är 

nödvändiga och karakteristiska i fas 1 men blir ett problem när företaget växer eftersom de inte 

uppfyller de nya behov företaget ställs inför. Greiner (1998) menar att ökad produktion som 

kommer med företagets tillväxt kräver kunskap om effektivitet av tillverkning samtidigt som det 

ökade antalet anställda inte längre kan ledas genom enbart informell kommunikation. Tillväxten 

gör att hierarkin växer vertikalt och arbetsuppgifter blir mer beroende av varandra och utöver 

detta behövs exempelvis nya redovisningsprocedurer för finansiell kontroll (ibid). Författaren 

menar att entreprenörer blir belastade med ett oönskat chefskap men förändrar inte sitt sätt att 

styra företaget vilket resulterar i växande konflikter inom företaget.  

 

2.1.2 Ledarskapskrisen 

Den kreativa evolutionen menar Greiner (1998) övergår till fasens revolution, ledarskapskrisen 

(leadership crisis). Revolutionerna i modellen resulterar ofta i en omvälvande förändring av 

chefskapet då evolutionens chefskap inte längre är lämpligt. Författaren påstår att företaget är i 

behov av en kapabel chef som kan lösa eventuella problem och leda företaget framåt. 

Entreprenörer är ofta ovilliga att överlämna ansvaret, även om de inte besitter rätt kunskaper och 

färdigheter för den nya positionen som chef (ibid). Företagen behöver därmed anställa en chef 

som accepteras av grundarna och som kan samordna företaget, en person med nödvändiga 

kunskaper och färdigheter för att öka företagets formalisering och göra företaget mer effektivt 

(ibid). 

 

Adizes (1979) identifierar samma problem som Greiner (1998) beskriver ovan genom att förklara 

att entreprenörers starka engagemang som varit viktig vid uppstarten, blir dysfunktionellt då det 

personliga engagemanget övergår till ett järngrepp. Entreprenörer vill ofta inte släppa den 

personliga aspekten och institutionalisera sitt ledarskap (Adizes, 1979). Vidare menar författaren 

att växande företag behöver en viss grad av formalisering. Likt Greiner (1998) menar Adizes 

(1979) att detta sker genom att anställa en chef med rätt kunskaper och färdigheter som kan ta 

företaget vidare.  
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2.1.3 Tillväxt genom direktiv 

Lösningen av ledarskapskrisen menar Greiner (1998) leder till en evolution av direktiv 

(direction). De företag som lämnat revolutionen genom att tillsätta en chef kommer kunna 

bemöta behovet av formalisering och uppleva tillväxt med hjälp av ökat chefskap. Detta kan 

exempelvis ske genom en funktionsbaserad organisationsstruktur, mer formell kommunikation, 

centralisering och arbetsstandarder (ibid). Vi ser därmed att formaliseringen som inte uppfyller 

sin funktion att effektivisera företaget innebär att företaget inte kan ha lämnat ledarskapskrisen. 

Greiner (1998) menar att de åtgärder som varit framgångsrika angående formaliseringen och 

effektiviserat verksamheten därefter orsakar andra problem. De anställda begränsas av företagets 

centraliserade struktur och processer när så småningom besitter mer kunskap om marknaden än 

företagsledningen (ibid).1  

 

2.2 Kunskaper och färdigheter för att uppnå företagets behov 

Enligt Greiner (1998) karakteriseras varje period av evolution av en specifik sätt att styra för att 

uppnå tillväxt. Besluten om vilken form av chefskap som ska adopteras vid varje period av 

revolution avgör om företaget kommer att utvecklas till nästa stadie av tillväxt (ibid).  

 

För att vidareutveckla detta används Adizes (2004, s. 26) roller: entreprenörsrollen 

(entrepreneurial role), produktionsrollen (producing role), administrationsrollen (administering 

role) och integrationsrollen (integrating role) som uppfyller viktiga funktioner inom företaget. 

Beroende på vilken eller vilka roller som prioriteras påverkar detta hur entreprenörer och chefer 

agerar (ibid). Rollerna visar styrkor och svagheter hos entreprenörer, vilket ger oss möjligheten 

att se om de uppfyller de kunskaper och färdigheter som behövs för att bemöta nya behov 

företaget upplever.  

 

Entreprenörsrollen handlar om en visionär som kan förutse riktningen företaget bör ta, och som 

kan naturligt bemöta ständiga förändringar genom nya idéer och innovationer, samt kombinerar 

kreativitet med viljan att ta risker (Adizes, 2004, s. 26). Denna roll är grunden till företagets 

                                                             
1 För Greiners resterande tillväxtfaser se: Greiner, L.E., 1998, ”Evolution and revolution as organizations grow”, 
Harvard Business Review, vol. 76, nr. 3, s. 55-68. 
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existens och är dominant tills företaget upplever ett ökat behov av formalisering och struktur 

enligt författaren. 

 

Adizes (2004, s. 26) menar att om företagen ska uppnå ett stadie av tillväxt krävs även 

produktionsrollen. Detta innebär att kunna skapa ett positivt resultat för företaget, genom att 

tillfredsställa kundernas behov med varor eller tjänster som är bättre eller likvärdig 

konkurrenternas (ibid). Adizes (1996) menar att entreprenörsrollen och produktionsrollen är 

avgörande i företagets uppstart, då företaget behöver ha en utvecklad vision och vara 

resultatorienterade.  

 

Utöver entreprenörsrollen och produktionsrollen menar Adizes (2004, s. 26) att företagsledningen 

bör även uppfylla andra roller för ytterligare tillväxt. Administrationsrollen får därmed en större 

betydelse, vilket innebär att göra företaget effektivt med hjälp av formalisering genom 

exempelvis organisationsprocesser och systematisering. När denna roll blir av större vikt läggs 

mer tid ner på att exempelvis planera och koordinera möten, träningsprogram utvecklas och 

bestämmelser kring arbetsprocesser införs (ibid). Författaren menar att alla dessa interna åtgärder 

är kostsamma och tidskrävande vilket på kort sikt motverkar företagets möjligheter att producera 

de resultat som tidigare varit i fokus. Adizes (1996) konstaterar att förutom administrationsrollen 

finns det fortfarande ett fokus på entreprenörskapet, då denna roll är viktig för företagets vidare 

framgång.  

 

Adizes (2004, s. 26) fjärde och sista roll, integrationsrollen, existerar till en viss grad i alla 

stadier men blir viktig först senare i företagets utveckling. Denna roll innebär att företaget 

behöver kunna skapa rätt klimat och ett system av värderingar som motiverar de anställda att 

samarbeta (ibid). Adizes (2004, s. 17) poängterar att alla roller är nödvändiga för företaget, då det 

annars kan resultera i exempelvis hög omsättning av personal, förlust av marknadsandelar samt 

lägre vinster. Vidare menar författaren att ingen enskild chef uppfyller alla roller fullt ut, utan det 

beror på vad individen har för grundläggande kunskaper och färdigheter. 
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2.3 Sammanfattning av teori 

Både Greiner (1998) och Adizes (1979; 1996; 2004) ser samma fenomen av ett ökat behov av 

formalisering i företagens tillväxt där liknande krav på administration och effektivisering behövs. 

Företag är vid sin uppstart kreativa och informella i sitt arbetssätt vilket leder till en kris då 

företagets tillväxt kräver en högre grad av formalisering, och därmed ett ökat chefskap. Vi ser att 

Adizes (1979; 1996; 2004) skapar ett komplement till Greiner (1998) genom att specificera roller 

som vi kan använda för att identifiera vad som krävs för ytterligare tillväxt. Detta kan hjälpa oss 

avgöra om entreprenören har kunskaper och färdigheter att ta företaget in i nästa fas, där den 

administrativa rollen är avgörande för att entreprenören ska kunna ta en chefsposition med 

administrativ ansvar. Detta skapar ett verktyg för att kunna undersöka vad som sker i 

ledarskapskrisen samt hur det påverkar företagets utveckling.  

 

2.4 Analysmodell 

Med utvalda delar ur Greiner (1998) och Adizes (1979; 1996; 2004) teorier har en analysmodell 

tagits fram för att undersöka hur entreprenörer hanterar det ökade behovet av chefskap i och med 

tillväxt i företag. Tidigare nämnda författare argumenterar att företag behöver anställa en chef vid 

ett ökat behov av formalisering i och med deras tillväxt. Analysmodellen (Figur 2) tar hänsyn till 

att anställningen av en chef inte alltid sker utan att entreprenören kan välja att ta en chefsposition 

med administrativt ansvar inom företaget. Tidigare nämnda kunskaper och färdigheter för att 

bemöta det ökade behovet av formalisering kommer härifrån att presenteras som rätt eller fel 

kompetens. 
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Figur 2: Den process företag genomgår i dess tidiga utveckling, och de val entreprenörer har att tillgå för 

att bemöta det ökade behovet av formalisering och chefskap.  

 

Uppstart av företag beskriver den period då företag är i starkt behov av entreprenörers specifika 

grundläggande kunskaper och färdigheter, för att kunna utvecklas från idé till fungerande företag. 

Dessa kunskaper innebär en förmåga och vilja att utveckla, organisera och styra en 

företagssatsning som karakteriseras av innovation och risktagande, samt besitta förmågan att 

kunna leverera en attraktiv produkt eller tjänst. 

 

När företaget växer uppstår ett ökat behov av formalisering vilket startar en ledarskapskris där 

konflikter och störningsmoment uppstår. Detta pågår tills företaget tillsatt en chef med rätt 

kompetens som kan lösa behovet formalisering genom exempelvis utarbetade arbetsrutiner och 

beslutsprocesser, funktionsindelning av arbete, rapporter, officiella kommunikationskanaler och 

olika typer av kontrollmekanismer.  

 

När detta behov ökar finns möjligheten för entreprenörer att bemöta problemet med att ta en 

chefsposition. För att detta ska vara effektivt och företaget ska kunna fortsätta utvecklas kräver 

detta att entreprenören har rätt kompetens för att uppfylla det ökade behovet av formalisering. 

Om entreprenören inte utvecklar de kompetenser som är avgörande för att bemöta detta finns 
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möjligheten att anställda en chef som innehar rätt kompetens. Dessa två valmöjligheter blir 

lösningen på ledarskapskrisen och företaget kan därmed uppnå fas 2. 

 

Vi kan även se att det finns andra möjliga utgångar vid ett ökat behov av formalisering, som att 

en anställd chefs prestation inte är tillfredsställande eller att entreprenören väljer att sälja 

företaget när en ledarskapskris uppstår. Vi har valt att inte undersöka detta då studien syftar att 

vidare undersöka hur entreprenörer bemöter förändringen i företaget vid en tillväxt i ett tidigt 

stadie. 
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3. Metod 

3.1 Forskningsmetod 

Studien använder en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer då detta 

tillvägagångssätt är passande för att undersöka deskriptiva och förklarande aspekter (Saunders 

m.fl., 2012, s. 171). Metoden som erbjuder en möjlighet till följdfrågor är därmed lämplig för att 

undersöka individers upplevelser och tankar kring en specifik situation, som i sin tur kan förklara 

relationen mellan olika faktorer. En kvalitativ metod ger oss en djupare bild av den situation 

företag befinner sig i på grund av valet av chef. Slutsatsen av en kvalitativ studie kan i allmänhet 

inte generaliseras till andra fall då detta kräver data från fler respondenter, men kan skapa en 

grund till hypoteser (ibid, s. 384). Dessa hypotesers generella giltighet kan därefter prövas och 

styrkas för ett större antal fall genom en kvantitativ metod. 

 

Studien baseras på en fallstudie som utforskar fenomenet inom tre verkliga fall, då det ger en god 

förståelse för forskningskontexten och de processer som företagen genomgått ihop med ett ökat 

behov av chefskap (ibid, s. 179). En fallstudie används ofta i deskriptiva studier och ger oss 

möjligheten att få ett svar på hur och varför processen har skett (ibid). I fallstudien används fallen 

för att se om samma resultat går att se i fler instanser och se vilka skillnader som kan uppstå 

(ibid, s. 180). Studien har en induktiv ansats då empirisk data används för att dra slutsatser kring 

fenomenet för att utveckla en ökad förståelse för samma situation i andra fall (ibid, s. 144). En 

mer omfattande studie hade gett den en högre grad av reliabilitet, dock är forskningsdesignen 

vald med hänsyn till tid och omfång.  

 

3.2 Val av litteratur 

Studien avser att förklara den förändring som sker när ett företag växer, vilket ledde oss till att 

granska relevanta teorier om tillväxt där modeller som beskriver de faser företag genomgår 

används flitigt. Litteraturen samlades genom att söka efter vetenskapliga artiklar i Uppsala 

Universitets databas, främst från Business Source Premier med nyckelord som: entreprenörskap, 

tillväxt, formalisering, management och ledarskap. Genom detta erhölls relevanta artiklar i 

etablerade tidskrifter såsom Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research och Journal of 

Management Development samt böcker vars källor sedan fördjupats i. Denna inledande 

litteraturstudie var av stor vikt för att skapa djupare förståelse för fenomenet då artiklarna och 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotes
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hypotespr%C3%B6vning
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böckerna kompletterade, nyanserade och kritiserade varandra. Utgångspunkten blev att granska 

Greiners (1998) tillväxtmodell då den beskriver det fenomen som vi identifierat i verkligheten 

och som ämnades att undersökas. Eftersom artikeln är mångciterad kan det argumenteras att 

modellen har relevans inom forskningsområdet.  

 

Adizes (1979; 1996; 2004) artiklar beskriver samma fenomen som Greiner (1998) men 

identifierar även viktiga roller inom chefskap i de olika stadier av tillväxt. Även Adizes teorier 

visade sig vara erkända då författaren mottagit flera utmärkelser för sitt arbete. Båda författarens 

teorier anses därav ha en hög relevans för forskningsfrågan. 

 

Det finns viss kritik mot tillväxtmodeller som vi granskat för bibehålla en objektivitet inför 

fallstudien. Tillväxtmodeller har brister då fördelningen in i separata faser är onaturligt då tillväxt 

är en kontinuerlig process (Baron & Shane, 2008, s. 46). Vidare förutsätter de att företag måste 

växa och genomgå alla faser eller avveckla vilket kan ifrågasättas (Churchill & Lewis, 1983). 

Utöver detta används främst försäljning eller antal anställda som huvudfaktorer i modeller utan 

hänsyn till komplexitet och förändringstakt av produkter eller produktionsteknologin (Churchill 

& Lewis, 1983). Baron & Shane (2008, s. 46) anser att tillväxtmodeller fortfarande av vikt trots 

detta då experter anser det behändigt att diskutera tillväxt i form av faser. Vi anser därmed att 

Greiners (1998) tillväxtmodell med komplement av Adizes (1979; 1996; 2004) fyller sitt syfte 

som teoretiskt ramverk i denna studie.  

 

3.3 Primärdata 

Efter litteratursökningen utfördes en förstudie för att undersöka hur entreprenörer i verkliga fall 

hanterade dessa nya behov genom en öppen diskussion med en informant med lång erfarenhet 

och kunskap inom spelbranschen. Därefter undersöktes flera företag som framkommit i 

förstudien genom insamlingen av primärdata. Detta skedde genom semistrukturerade intervjuer, 

som baseras på frågeområden snarare än specifika frågor (Saunders m.fl., 2012, s. 378). Samma 

frågeområden användes oavsett vilken position informanterna hade i företagen. Denna metod 

skapade möjligheter att öppna upp för vidare diskussioner med syftet att skapa en mer konkret 

syn på företagets situation (ibid). Alla intervjuer förutom en utfördes i person, vilket gav tillfälle 

att utveckla en personlig kontakt vilket ansågs öka reliabiliteten. Detta gav oss även möjligheten 
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att läsa av kroppsspråk och tonläge som påverkat vår tolkning av intervjuerna (ibid, s. 381). Den 

informant som inte hade möjlighet till en intervju i person, ansåg dock besitta ett perspektiv som 

var av stor betydelse för studiens validitet vilket gjorde att informanten inte ersattes. Detta 

resulterade i att intervjun genomfördes genom mailkontakt. Insamlingsmetoden försvårade en 

öppen diskussion som rådde under de personliga intervjuerna, då vi märkte att svaren blev mer 

direkta utan att personen vidare utvecklade sin tankegång till större grad. Genom att ställa fler 

följdfrågor syftade vi att motverka detta till största möjliga grad. 

 

För att tillförlitlighet i intervjuerna skulle bibehållas var det av vikt att vara medveten om bias 

som kan uppstå vid intervjutillfällena. Detta kan ta form i bias hos den som intervjuar 

(interviewer bias) där informantens svar blir snedvridna genom intervjuarens kommentarer eller 

beteende, som medvetet eller omedvetet syftar att genomdriva egna tankar och personens egna 

referensram (Saunders m.fl., 2012, s. 381). Utöver detta finns det eventuellt bias hos informanten 

(interviewee bias) vilket kan bero på en uppfattning om personen som intervjuar eller om det är 

information som informanten inte vill eller får återberätta (ibid). Djupgående och 

semistrukturerade intervjuer kan uppfattas som en påträngande process vilket kan leda till att 

informanterna endast återberättar en del av situationen (ibid). Detta hoppas vi att motverka 

genom att ge alla informanter anonymitetsskydd för att förhindra ett upplevt behov av att vidhålla 

viktig information. Vidare har vi försökt använda åtgärder som Saunders m.fl., (2012, s. 383) 

påstår kan undvika bias och därmed höja studiens reliabilitet, exempelvis genom att undvika 

ledande frågor samt använda lämplig plats och klädsel för intervjuerna. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades för att minska risken för informationsbortfall (ibid, s. 550). 

 

3.3.1 Operationalisering av teorin 

Vid operationaliseringen har Greiner (1998) och Adizes (1979; 1996; 2004) teorier använts för att 

formulera studiens intervjufrågor som återfinns i bilaga 1. Observera att bilagan inte kan ses som 

uttömmande eller fullständiga då intervjuerna gav informanterna möjligheten att utveckla 

diskussionerna som resulterade i följdfrågor. Intervjuerna inleddes med frågor som var av mer 

grundläggande betydelse och utvecklades vidare till frågor som fångade delar som kompetens, 

ledarskapskrisen och behovet av ökat chefskap.  
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Inför intervjuerna presenterades studiens ämne endast i korta drag för att klargöra ämnet och 

öppna upp för informanternas egna tankar och funderingar men samtidigt undvika ledande 

diskussioner. Genom att utesluta teoretiska begrepp och formulera intervjufrågor med allmänna 

begrepp var målet att skapa samma grundförutsättningar för samtliga informanter men samtidigt 

kunna koppla frågorna till teorin. Inför intervjuerna användes sekundärdata som information på 

företagens hemsidor, pressmeddelanden och artiklar de varit delaktiga i för att skapa en bild av 

företaget och utforma frågorna.  

 

Intervjuerna inleddes med mer generella frågor för att skapa en bild av informanternas syn på 

företaget i kategorin bakgrund och övergripande mål (bilaga 1; frågor 1-10). Här behandlades 

analysmodellens fas 1 och ökat behov av formalisering. Frågorna undersöker informanterna 

position på och relation till företagen samt om de upplevt ett formaliseringsbehov. Därefter 

behandlas rollen som chef (bilaga 1; frågor 11-17) som behövs för att kunna bemöta det ökade 

behovet av chefskap och berör analysmodellens ökat behov av formalisering. Detta utmynnade i 

frågor som berör entreprenörers relation till en chefsposition samt styrkor och svagheter hos 

personen i relation till rollen. Entreprenör som chef (bilaga 1; frågor 18-25) behandlar den 

situation där entreprenörerna har chefsroller på företaget. Detta utmynnade i frågor som berörde 

entreprenörers val att vara eller inte vara chef med administrativ kompetens. Anställd chef (bilaga 

1; frågor 26-29) behandlar den situation som uppstår när entreprenörer anställer en chef. Detta 

utmynnade i frågor som berörde varför detta val gjorts och om det hade någon koppling till den 

kompetens som krävs för en administrativ chefsposition. Alla kategorierna berör parallellt 

analysmodellens ledarskapskris, lösning och övergången till fas 2. 

 

3.4 Sekundärdata 

Utöver primärdata från informanterna erhölls tillgång till flera perspektiv genom sekundärdata, 

som främst använts för att bekräfta att informationen från informanterna var korrekt. Detta 

syftade till att göra studien mer tillförlitlig. På rekryteringshemsidan Glasdoor erhölls flera 

perspektiv där personer bland annat har möjlighet att lämna recensioner av deras arbetsgivare. 

Med denna information skapades en djupare förståelse för ett av företagens chefskap som var 

problematisk att finna i annan sekundärdata då det berör företagets interna verksamhet. På 

hemsidan fanns 15 recensioner av tidigare anställda som lyfter fram för- och nackdelar med 
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företaget. Fler perspektiv på de andra företagen hade också varit fördelaktiga, däremot var det 

endast ett av företagen som recenserats. 

 

Recensionerna kan ifrågasättas eftersom de har ett annat syfte än studien vilket kan påverka hur 

data presenterats (Saunders m.fl., 2012, s. 320). Syftet med en recension är ofta att skapa en 

positiv eller negativ bild av det som diskuteras och är ofta känslomässigt laddade och subjektiva. 

Det är därmed möjligt att informationen är överdriven för att uppnå syftet. Det fanns en 

medvetenhet om denna risk vilket gjorde att informationen betraktades därefter. Vidare anser vi 

att när flera recensenter beskriver samma fenomen, som dessutom stödjer informanternas 

redogörelser är det användbara för studien. 

 

Utöver Glasdoor används andra internetkällor som företagens egna hemsidor, Game Developer 

Index som analyserar svenska spelutvecklares verksamheter och internationella trender samt 

hemsidor om mjukvarubranschen som IDG.se och FZ. Företagets hemsidor användes främst för 

att få en initial förståelse för företagen. Det finns en risk för att informationen företagen 

presenterar är förskönande. Informationen från hemsidorna användes därför sparsamt då andra 

källor var mer utförliga och ansågs ge en mer korrekt bild av företagen. Game Developer Index 

och hemsidorna IDG.se och FZ, har syftet att informera om branschen och företagen vilket 

överensstämmer med hur vi ville använda informationen. 

 

3.5 Val av studieobjekt 

De tre valda studieobjekten arbetar antingen direkt med spel eller med produkter som är kopplade 

till spelbranschen. Denna bransch valdes då den svenska spelbranschen har kommit att bli viktig 

för både nationalekonomin och den svenska kulturen (The Game Developer Index, 2015). Mellan 

2012 och 2014 ökade omsättningen för den svenska spelbranschen med 800% (ibid). Tusentals 

personer är involverade i spelutveckling och ännu fler i relaterade produkter (ibid). 2014 

exporterades svenska spel med 930 miljoner euro i vinst, en ökning på 35% från förgående år. 

Sveriges spelbranschen har blivit landets största kulturexport och har ett stort inflytande på 

Sveriges ekonomi (ibid). År 2014 ökade branschens sysselsättningsgrad med 23 procent, vilket 

innebar 583 nya heltidstjänster och 40 nya företag (ibid).  
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Då branschen är av stor vikt för Sverige anser vi att det är av extra stort intresse att studera 

entreprenörskap inom just denna typ av företag. Ett kriterium för studien var att företagen har 

haft möjligheten att anställa en chef, då detta innebär höga kostnader. Detta är essentiellt för att få 

en likvärdig bild av företagen och ett rättvist resultat för studien. Företagen behövde även ha 

genomgått eller genomgå en process där behovet av ökat formalisering uppstått.  

 

En förstudie genomfördes med en av informanterna som är väl insatt i spelbranschen. 

Informantens erfarenhet och kontakter möjliggjorde att personen kunde berätta om flera företags 

interna verksamhet. Utifrån denna förstudie valdes företagen på grund av att tre olika situationer 

hade uppstått ihop med behovet av en chef vid företagets tillväxt:  

1. Entreprenör med en administrativ chefsposition2, utan rätt kompetens (Företag X). 

2. Entreprenör med rätt kompetens för en administrativ chefsposition, har anstäl lt en chef 

(Företag Y). 

3. Entreprenör med fel kompetens för en administrativ chefsposition, har anställt en chef  

(Företag Z). 

 

3.5.1 Urvalsprocess och informanter 

Valet av informanter är grundat i förstudien där både entreprenörer, chefer och anställda i de 

utvalda företagens perspektiv ansågs vara av vikt för studiens syfte. Då det inte funnits möjlighet 

att observera processen av valet av chef i företagen har informanterna fått återkoppla och 

beskriva denna process i retroperspektiv. Denna metod kan skapa en missvisande bild vilket 

studien ämnar att motverka genom att låta flera informanter i olika positioner på företagen 

återberätta samma situation. Intervjuerna genomfördes med både entreprenörer och anställda 

(som sammanställs i tabell 1) då deras olika perspektiv stärker reliabiliteten och tillsammans har 

möjligheten att ge oss en mer korrekt bild av situationen.  

 

De anställdas perspektiv anses extra viktiga i den situation där företagets entreprenörer valt att ta 

en administrativ chefsposition men har fel kompetens. Det genomfördes inga intervjuer med 

entreprenörerna på företag X då förstudien antydde på att entreprenören hade bristande 

                                                             
2 En chefsposition som innefattar ett ansvar för företagets formalisering. 
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kompetens, vilket kunde uppfattas som ett känsligt ämne och riskerade att göra intervjun 

missvisande (Saunders m.fl., 2012, s. 381). Då de anställdas perspektiv på företag X kunde anses 

vara ett känsligt ämne, särskilt om det fanns missnöje, hålls företagen och dess anställda 

anonyma. Detta med avsikten att få mer korrekt data där intervjuobjekten som annars skulle 

anpassa svaren med hänsyn till sina arbetsgivare. Detta syftade till att göra intervjuerna mer 

transparenta. Förhoppningen var även att entreprenörerna inte skulle känna samma behov av att 

försköna sitt företag. 

 

Tabell 1: Sammanställning av informanter och deras arbetspositioner på företagen, samt hur de hänvisas 

till i texten.  

Företag Roll Benämning Datum Tillvägagångssätt Tid 

X Anställd - Projektledare 

Anställd - Kvalitetssäkrare 

Inf. A 

Inf. B3 

2015-12-03 

2015-12-01 

Intervju 

Intervju 

52 min 

50 min 

Y Entreprenör - Kreativ chef 

Anställd - Projektledare 

Inf. C 

Inf. B 

2015-12-02 

2015-12-01 

Intervju 

Intervju 

69 min 

X4 

Z Entreprenör - Utvecklare 

Anställd - Chef 

Inf. D 

Inf. E 

2015-12-15 

2015-12-15 

Intervju 

Kontakt via mail 

42 min 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

                                                             
3 Observera att Inf. B har arbetat på både företag X och företag Y. 
4 Det har skett en intervju med Inf. B, se tidslängd på intervjun ovan.  
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4. Fallstudie: Att möta ett behov av ökad formalisering 

Under följande avsnitt presenteras studiens primärdata (intervjuer) och sekundärdata. På grund av 

anonymitetsskyddet kommer korrekt hänvisning av de sekundära källorna inte att används då vi 

inte kan säkra informanternas anonymitet (Formaliahandbok, 2010, s. 18). Företagen presenteras 

som tre olika fall för att tydliggöra de olika situationerna som undersöks. 

 

4.1 Företag X: Entreprenör med en administrativ chefsposition, utan rätt kompetens  

Företag X är ett företag som grundades för cirka tio år sedan och säljer enligt sin hemsida 

mjukvarulicenser till programvaror som de utvecklat för att hjälpa den växande spelbranschen 

och består av drygt 30 anställda. Företag X:s tre entreprenörerna har i dagsläget olika 

chefspositioner som; verkställande direktör (VD), designchef och teknisk chef. Trots detta är det 

endast VD:n som har ett administrativt ansvar och hanterar den formalisering som sker på 

företaget (Inf. A), vilket gör att det är endast denna position som undersöks. Entreprenören har 

enligt informant A inga tidigare erfarenheter gällande entreprenörskap.  

 

Trots att företaget varit aktivt i många år lyfter företagsrecensionerna från hemsidan Glassdoor 

fram att företaget har en uppstart-atmosfär där entreprenören är involverade i varje beslut. En 

recension beskriver att företaget inte har mognat trots att det har lämnat uppstartsfasen för länge 

sedan. Som svar på denna kritik skriver företagets VD att branschen snabbt förändras vilket gör 

det även nödvändigt med snabba förändringar inom företaget. Vidare förstår VD:n att anställda 

därmed kan uppfatta miljön som nästintill kaotiskt. 

 

4.1.1 Entreprenör som chef  

För att påbörja en företagssatsning behöver entreprenörer vara självsäkra, vilket även tycks få 

dem att tro att det kan hantera en chefsposition (Inf. A). Entreprenören i detta fall valde 

chefsrollen till stor del utifrån att personen inte vågade överlämna ansvaret för företaget till 

någon annan (Inf. A; Inf. B).  

 

Det finns både för- och nackdelar med att entreprenörer väljer att vara chefer i det egna företaget. 

Fördelen är främst att de bidrar med mycket kunskap och insikt om produkten och marknaden 

(Inf. A). Entreprenörerna har även en vision och passion som påverkar både anställda och 
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investerare positivt (ibid). En nackdel är att entreprenörer ofta anser sig veta vad som är rätt och 

tar inte hänsyn till andra perspektiv som kan vara avgörande i beslutsfattanden (ibid). Företagets 

VD har fått stark kritik från tidigare anställda i företagsrecensioner på Glassdoor som beskriver 

att personen inte är lyhörd för de anställdas behov och förslag på förbättringar, trots att personen 

inte har rätt kompetens för att formalisera företaget och infört processer som inte fungerat.  

 

En nackdel med att entreprenörer väljer att vara chefer i företaget är om de tar en chefsposition 

utan att besitta den kompetens som kommer med tidigare erfarenheter som chef. VD:n har inte 

denna erfarenhet även om informant A tror att personen anser sig ha det. Detta har resulterat i att 

beslut tagits som skapat problem för anställda då de blev tvungna att skydda företagets produkter 

och kunder. Denna bristande erfarenhet visas då företagets agerande varit av reaktiv snarare än 

proaktiv karaktär, då flera företagsrecensioner från Glassdoor konstaterar att interna och externa 

förändringar ledde till stressade beslut. Detta resulterade i ständigt förändrade direktiv som var 

problematiska för de anställda att förstå (ibid). 

 

Ett exempel på VD:ns bristande kompetens var att personen hade problem att kommunicera med 

alla grupper av anställda, vilket ledde till frustration hos vissa arbetsgrupper (Inf. B). Vidare 

behöver företaget utveckla sin kommunikation i allmänhet enligt företagsrecensionerna på 

Glasdoor kring mål, strategier och feedback. Detta tyder på att VD:n hade fel kompetens för att 

kunna hantera formaliseringen då kommunikation är en viktig del i processen. Rollen som 

entreprenör och en administrativ chefsposition är baserade på olika kompetenser, en chef 

ansvarar för struktur och mallar och entreprenörer för kreativitet (Inf. B). Detta tyder på att det 

vart svårt att balansera båda sidorna. 

 

En grundförutsättning för att en entreprenör ska lyckas som chef är att personen kan se helheten 

och har tillit till sina anställda (Inf. A). I företagets gick VD:n ofta in och detaljstyrde redan 

fungerande processer vilket störde de anställdas arbete samtidigt som personen ofta tappade 

fokus på företagets prioriteringar (ibid). VD anses däremot ha en förmåga att förutspå företagets 

riktning genom en kundbemötande roll och vet hur företaget bör närma sig marknaden (ibid). 

Personen har en position som innefattar ansvaret att organisera och administrera men detta 
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prioriterades inte i lika hög grad som andra ansvarsområden (ibid). Informant B anser att VD:n 

inte uppfyller en administrativ roll eller har rätt kompetens att organisera företaget.  

 

4.1.2 Ett ökat behov av formalisering 

I början av 2014 fick företaget en stor investering enligt IDG.se, vilket ledde ti ll ett behov av 

ytterligare formalisering då företaget sedan innan exempelvis innehar en funktionsindelad 

organisationsstruktur. Detta förändrade hur VD:n hanterade företagets budget och mål då det 

externa kapitalet ökade pressen på företaget att leverera till investerarnas förväntningar (Inf. B). 

Företaget behövde med investeringen växa exponentiellt trots att det tidigare växt långsamt men 

stabilt (Inf. A). Brister i den tidigare formaliseringen av VD:n blev nu synliga på grund av 

behovet av effektivisering (ibid). Detta visade sig i att de nedskrivna arbetsprocesserna inte 

motsvarade de som ägde rum i verkligheten då de var obrukbara (ibid). Detta tyder på att 

formaliseringen som tidigare ägt rum inte uppfyllde sin funktion. Detta visar på att företaget 

tidigare genomgått en ledarskapskris i samband med ett ökat behov av formalisering, som de inte 

tagit sig ur.  

 

Ihop med de förändrade förhållandena uppstod konflikter som ledde till att flera valde att lämna 

företaget eller avskedades (Inf. A). Detta resulterade i en förlust av kunder då företaget inte 

längre kunde leva upp till deras förväntningar och förtroende för företaget minskade. Företaget 

genomgick flera omorganisationer för att införa en fungerande formalisering och stressnivån 

höjdes ytterligare när företaget inte levererade enligt investerarnas förväntningarna (ibid). VD:n 

började därmed kräva rapporteringar vilket skapade en press som ledde till mindre frihet för de 

anställda att påverka deras arbetsmetoder då de behövde anpassas efter rapporteringen (Inf. A). 

Detta tyder på att personen insåg att formaliseringen var ett problem och behövde förändras för 

att kunna komma ur den ledarskapskris de upplevde. Detta visar på en högre medvetenhet om 

företagets behov från VD:ns sida jämfört med tidigare och en utveckling som bekräftas av 

informant A. VD:n chefskap har sen dess förbättrats och företaget har bland annat infört en 

tydligare hierarki. Även kommunikationen har förbättras och framförallt kommuniceras officiella 

beslut på ett bättre sätt. Då VD:n tog en chefsposition med ett administrativt ansvar kan det 

uppfattas som om företaget redan då borde övergått till fas 2. Vi kan se att en formalisering som 
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faktiskt fyllde rätt funktion skedde först efter investeringen tillkom och den dåvarande situationen 

blev ohållbar.  

 

4.1.3 Anställa en chef 

Trots att företagets VD har en chefsposition har företaget tidigare försökt anställa chefer som 

efter en kort period valt att lämna företaget eller avskedats (Inf. A). Eftersom personen inte hade 

rekryterat chefer tidigare fanns det en brist på kunskap om vad företaget behövde för ny 

kompetens (ibid). Det finns även många svårigheter med rekrytering och är därmed troligt att 

många misslyckas i den initiala rekryteringen (ibid). Ur många entreprenörers perspektiv stödjer 

detta därmed en rådande uppfattning om att de är mest lämpliga för chefspositioner i företaget 

(ibid). Även om rekryteringen var lyckad, är det möjligt att de anställda chefernas tid på företaget 

blev kort på grund av att personen inte kunde släppa ansvaret och ge dem någon befogenhet 

(ibid). Företaget anställde en ekonomichef då VD:n som tidigare hanterat ekonomin inte längre 

hade tid (ibid). Informant B anser att den nya chefen inte fick tillräckligt med mandat inom 

företaget men har kunnat utöva en del formalisering inom sitt område. 

 

4.2 Företag Y: Entreprenör med rätt kompetens för en administrativ chefsposition, har 

anställt en chef 

Företag Y är en spelstudio som grundades för cirka två år sedan och har idag drygt 30 anställda. 

Grundidén är att använda andra företags immateriella tillgångar (intellectual property); filmer, 

leksaker, serier med mera som företagen har rättigheter till och utveckla spel utifrån dessa (Inf. 

C). Företaget börsnoterades för cirka ett halvår sedan vilket ökade behovet av formalisering. 

Grundarna till företaget är två entreprenörer med gedigen bakgrund inom entreprenörskap, och 

har chefspositioner som VD och kreativ chef på företaget. Entreprenörerna hanterar inte den 

formalisering företaget har upplevt ett behov av utan anställde en operativ chef (COO) och senare 

en vice VD för detta.  

 

Den kreativa chefen (även Inf. C) anser sig en strukturerad och kreativ problemlösare och VD:n 

en affärsman med ett gediget kontaktnät. På grund av lång erfarenhet har entreprenörerna 

utvecklat ytterligare kompetens då de tidigare hanterat uppgifter som berör organisering och 

formalisering (ibid). Detta tyder på att de har rätt kompetens för att kunna hantera ett ökat behov 
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av formalisering i denna fas av tillväxten. Företagets kreativa chef har förmågan att förutse 

riktningen företaget bör ta och kan naturligt bemöta ständiga förändringar genom nya idéer och 

innovationer (Inf. B). Personen kan även tillfredsställa kundernas behov genom att producera 

konkurrenskraftiga produkter (ibid).  

 

4.2.1 Ett ökat behov av formalisering 

Ihop med börsnoteringen tillkom nya regelverk, vilket innebar införandet av nya rutiner i och 

med ett ökat behov av struktur och kontroll. Då flera externa parter fick ett intresse i företaget 

behövde de utöka sin rapportering internt och externt men endast presentera kurspåverkande 

information genom offentliga pressmeddelanden. Utöver detta har företaget alltid arbetat med att 

utveckla arbetsprocesser och policys då det är viktigt att hitta modeller som passar företaget, 

vilket kräver både anpassning och förändring (Inf. C).  

 

Då informant C har lång erfarenhet av entreprenörskap har personen upplevt att det är vanligt att 

ett ökat behov av formalisering uppstår när företaget växer över 5-10 personer. Detta leder i sin 

tur till ett problem om vem som ska styra och formalisera företaget (ibid). Informant C anser även 

att det är viktigt att entreprenörer analyserar om de har rätt kompetens vid en tillväxt eller om de 

behöver söka hjälp utifrån. Att förstå om en entreprenör behöver lämna över ansvaret till någon 

annan är en mogenhet i entreprenörskap som utvecklas med erfarenhet (ibid). 

 

4.2.2 Anställa en chef 

Redan tidigt i företagets historia anställdes en operativ chef (COO) för att driva, organisera och 

utöka formaliseringen av företaget samt ta hand om den ekonomiska planeringen (Inf. C). Detta 

visar på en förståelse hos entreprenörerna om vikten av formalisering redan i ett tidigt skede i 

företaget. Kravet på rollen som COO innebar kunskaper inom projektledning, att kunna driva ett 

börsnoterat företag och kunna kommunicera dessa kunskaper till andra personer på företaget på 

ett förståeligt sätt (ibid). Informant C förklarar att om entreprenörer besitter rätt kompetens 

behöver företaget inte anställa en chef, en anställning sker oftast när entreprenörer inser att 

tillväxten gjort att brister i företagets struktur och processer blir problematiska.  
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Vid börsnoteringen ökade det administrativa ansvaret ytterligare för företagets COO och 

entreprenörerna upplevde ett behov av att anställa en person som kunde ansvara för 

produktionen. Detta på grund av tidsbrist hos COO:ns och ett ökat behov av rätt kompetens för 

produktionsavdelningen (ibid). På Avanza kan man följa aktiekursen vilket visar att aktiens värde 

sjönk i samband med att företaget kände behovet av att anställa en till chef då den dåvarande 

produktens leveransdatum flyttades fram. Företaget anställde en vice VD med lång erfarenhet i 

spelbranschen för att hantera den administrativa chefspositionen för produktionsteamet genom att 

skapa mer struktur och rutiner för att effektivisera arbetet. På företagets hemsida framgår det 

även att vice VD:n tidigare arbetat på både Ubisoft och Electronic Arts (EA), vilket enligt 

hemsidan FZ är några av branschens största spelutvecklare. Vice VD:n har visat sig kunna guida 

både anställda och företagets styrelse i viktiga frågor vilket skapat förtroende hos det anställda 

(ibid).  

 

Då produktionsavdelningen blev bemötta med nya regelverk och tydligare strukturer skapade en 

stark reaktion (Inf. B). Förändringen ansågs av många som negativ, då den fria och lekfulla 

arbetsmiljön som är specifik för branschen påverkades. Företaget har haft en mycket kraftigare 

utvecklingskurva än företag X konstaterar informant B som arbetat på båda företagen. Detta då 

företag Y har kunnat lösa problemen som uppstått tidigt och anställt den kompetens som fattades. 

 

När företag genomgår ytterligare tillväxt blir behovet av integration större inom företag, som 

företaget har bemött genom att anställa en projektledare (Inf. C). Företaget har även en HR-

ansvarig som ansvarar för personalfrågor och en marknadsansvarig som sköter information och 

pressmeddelanden (ibid).  

 

4.3 Företag Z: Entreprenör med fel kompetens för en administrativ chefsposition, har 

anställt en chef  

Företag Z är en kreativ digital produktionsbyrå som gör hemsidor och appar, främst för 

reklambyråer som behöver hjälp med produktionen av dessa. Företaget har funnits i cirka ett år 

och består utav sex anställda inkluderat företagets tre entreprenörer (varav en är Inf. D). 

Entreprenörerna, som har roller som programmerare och utvecklare på företaget, har 14 års 

erfarenhet av branschen men ingen tidigare erfarenheter som entreprenörer (Inf. D). Företaget är i 
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en tidig tillväxtfas och precis i starten av en ledarskapskris då de upplever att de inom kort 

kommer att behöva öka formaliseringen. 

 

4.3.1 Anställa en chef 

Entreprenörerna valde att ta in ytterligare en delägare tidigt i företagets utveckling för en position 

som VD (även Inf. E) då behovet av personens kompetens fanns för vidare utveckling (ibid). 

Detta kan leda till att ledarskapskrisen kan komma att lösas relativt fort då rätt kompetens redan 

finns på företaget. VD:n har tidigare erfarenhet som chef som innefattat att guida och hjälpa 

medarbetare hitta lösningar på eventuella utmaningar och problem (Inf. E). Arbetet har även 

inkluderat att sätta upp, definiera och utveckla kortsiktiga och långsiktiga mål (ibid). 

 

Entreprenörerna hade inte några konkreta visioner eller mål med företaget vid företagets start då 

det till stor del grundades för att underlätta entreprenörernas tidigare samarbete (Inf. D). Detta är 

ett av de främsta områdena som utvecklats ihop med att VD:n tillsatts och det finns numera 

planer om att bland annat öka antalet anställa till 20 personer (ibid). Detta är en pågående process 

och på företagets hemsida söks personal för en kommande expandering. VD:n sköter delar som 

företaget inte tidigare haft och har exempelvis implementerat en försäljningsstrategi vilket har lett 

till ytterligare tillväxt (ibid). Personen är även mån om att företaget ska gå i samma riktning som 

entreprenörerna vill (Inf. E).  

 

4.3.2 Entreprenörernas kompetens 

Alternativet att en av entreprenörerna skulle ta en administrativ chefsposition var inte av intresse 

för någon av entreprenörerna då de inte anser sig ha rätt kompetens (Inf. D). 

 

”Jag har inte det huvudet, jag är oorganiserad, har lätt för att glömma saker och jobbar 

på kreativ inspiration. Jag är inte skapad för det och jag vet att jag inte är skapad för det. 

Det är inget för mig helt enkelt.” (Inf. D) 

 

Entreprenörerna upplevde därmed behovet av en annan person på företaget som besitter rätt 

kompetens för att fortsättningsvis kunna växa (ibid). Entreprenörerna har erfarenhet av att arbeta 

med produktionen, men har inte arbetat med en position som krävt kunskaper om formalisering 
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tidigare (ibid). Ihop med att företaget växer ytterligare förväntas det att entreprenörernas roller 

kommer att förändras (Inf. E). Med fler anställda förväntas entreprenören ta roller med mer 

övergripande ansvar, då det blir mer naturligt med en chefsposition vid ytterligare tillväxt (ibid). 

Entreprenörerna vill att deras nya roller fortfarande ska vara baserade på deras individuella 

styrkor (Inf. D). Entreprenörerna har en förmåga att producera konkurrenskraftiga produkter och 

skapa nya idéer och innovationer (Inf D; Inf. E). VD:n har en bred kunskapsbas genom en 

förståelse för att se vilka produkter som är konkurrenskraftiga på marknaden och kan organisera 

och strukturera verksamheten (Inf. D). 

 

4.3.3 Ökat behov av formalisering 

I dagsläget är de anställda på företaget relativt självständiga men företaget kommer att behöva 

mer formalisering när flera personer anställts (Inf. D). Ansvaret för den ekonomiska 

redovisningen har både utökats och förflyttats från entreprenörerna till VD:n och även antalet 

formella möten har ökat (Inf. E). Företag har ytterligare ambitioner om att bli mer formaliserade 

men ser det som ett framtida mål (ibid). De har inte några klara policys men har pratat om 

riktlinjer för företaget, som att skapa glädje, ha en inkluderande miljö och använda öppna kort 

(Inf. D). Anledningen till att företaget inte har regler och stadgar i dagsläget är då de arbetar på 

ett informellt sätt i en decentraliserad organisation (ibid). Detta tyder på en uppstartsmiljö där 

entreprenörskapet dominerar sättet att arbeta. 
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5. Analys 

Syftet med studien är att studera hur entreprenörer hanterar ett ökat behov av chefskap när 

företaget upplever ett ökat behov av formalisering, samt om det finns bakomliggande faktorer 

som påverkar dessa val. Analysen ämnar att undersöka detta utifrån studieobjekten och grundar 

sig i studiens analysmodell. 

 

5.1 Tillväxt och ökat behov av formalisering 

Den första delen av analysmodellen beskriver hur företag går från uppstart till att uppleva ett ökat 

behov av formalisering i och med att företaget växer. I studien besitter majoriteten av 

entreprenörerna entreprenörsrollen och produktionsrollen vilket innebär att de kan se företagets 

riktning, komma på nya idéer som överensstämmer med dessa visioner och producera 

konkurrenskraftiga produkter. Detta stödjs av Adizes (1979) som konstaterar att dessa kunskaper 

och färdigheter är avgörande vid företagets uppstart. Företag X:s VD anses inte besitta 

produktionsrollen vilket kan vara ett resultat av att personen har förväntats ta 

administrationsrollen och att produktionsrollen uppfylls av de andra entreprenörerna. 

Administrationsrollen som behövs för att bemöta det ökade behovet av formalisering fanns 

endast hos entreprenörerna i företag Y vid uppstarten men har även utvecklats hos entreprenören 

i företag X.  

 

Vi kan se ett ökat behov av formalisering och chefskap hos både företag X och Y i och med att 

externt kapital ställde högre krav på företagen genom specifika regelverk eller behov av 

effektivisering. Företagen hade inte den informella struktur som Greiner (1998) antyder ska råda 

när detta behov uppstår, då en viss formalisering skett tidigare genom exempelvis en 

funktionsindelad struktur på företagen. Företagen tycks även kunna uppleva behovet av 

formalisering vid flera tillfällen och att detta inte är en engångsföreteelse som modellen antyder. 

 

Detta talar även för att företag kan uppleva flera ledarskapskriser under sin utveckling då den 

exempelvis kan vara avgränsad till en specifik avdelning. Ett exempel på detta är företag Y där en 

ledarskapskris löstes och formaliseringen för företaget i helhet genomfördes genom COO:ns 

chefskap medans formaliseringsbehovet för produktionsavdelningen utlöste en ny ledarskapskris 

specifikt för avdelningen.  
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5.2 Att hantera en ledarskapskris 

Vidare i analysmodellen uppstår en ledarskapskris då företagen upplever ett ökat behov av 

formalisering. I sin tur skapar detta ett ökat behov av chefskap som innefattar ett behov av 

administrationsrollen för att kunna uppnå fas 2. Både företag X och Y har genomgått 

ledarskapskriser nyligen även om de har hanterats på olika sätt. Anledningen tycks vara grundat i 

den medvetenhet entreprenörerna har om problemen som företagen genomgår och hur de valt att 

lösa dem. Företag X påverkades negativt till en större grad då krisen pågick under en längre tid 

på företaget.  

 

Anledningen tycks vara att företagets VD inte hade rätt kompetens för denna typ av chefskap och 

inte löste de problem som uppstod. Detta orsakade större skador på företaget då den interna 

verksamheten inte kunde uppnå det som förväntades i och med den nya investeringen. Resultatet 

av detta blev förlust av effektivitet, anställda med viktiga kunskaper5 och kunder samt ett minskat 

förtroende för företaget. Förlusten av anställda ökade även behovet av rekrytering vilket är både 

tidskrävande och kostsamt. 

 

Börsnoteringen i företag Y krävde ytterligare formalisering av företaget för att möta nya regler 

och krav som följde. Företagets COO kunde inte hantera formaliseringen till fullo på grund av 

dess omfång samt bristande kompetens gällande det chefskap som krävdes för spelutvecklingen. 

Detta resulterade i att företaget upplevde en ledarskapskris. Denna störning resulterade i att 

företaget gick miste om eventuella intäkter då de förlorade kunder och aktiens värde sjönk vilket 

kan spegla ett minskat förtroende för företaget. Företaget insåg relativt fort problemen och mötte 

det ökade kraven med att anställa ytterligare en chef med ansvar för produktionen. Detta ledde i 

sin tur till att företaget kunde fortsätta växa och lämna ledarskapskrisen. Entreprenörerna har 

även kompletterat administrationsrollen med en HR-ansvarig som bland annat ansvarar för 

personalfrågor och processer som exempelvis löner, vårdbidrag och anställningar. Detta visar på 

en medvetenhet om betydelse av dessa kunskaper inom företaget.  

 

                                                             
5 För vidare läsning se: Stein, E. W., 1995. “Organizational memory: Review of concepts and recommendations for 
management.” International Journal of Information Management, vol. 15, nr. 1, s. 17-32. 
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Företag Y har ökat formaliseringen och även utvecklat och arbetat med den kontinuerligt. Företag 

X hade tidigare enbart infört rutiner och processer men inte genomfört dessa då de inte fyllt sin 

funktion att effektivisera verksamheten. Detta resulterade i stora problem som företaget kunnat 

undvika om de genomfört formaliseringen på rätt sätt när de först upplevde detta behov. Företag 

X har därefter lämnat denna ledarskapskris då problemen åtgärdats med chefskapet genom nya 

rutiner och riktlinjer som med tiden kom att utvecklas och uppnått fas 2.  

 

Företag Z är i starten av deras första ledarskapskris, behovet av formalisering är inte lika 

framträdande då företaget är relativt ungt och har få anställda vilket bland annat underlättar 

informell kommunikation. Vi kan se att företaget har tillväxtmål som kräver ett ökat behov av 

formalisering genom utökat chefskap, vilket de till viss del redan bemött med hjälp av deras VD. 

Deras framtida behov av formalisering och situation överensstämmer med det Greiner (1998) 

beskriver i sin modell, där den initiala formaliseringen är i fokus. Greiners (1998) tillväxtmodell 

bekräftar att en kris kommer att uppstå men tar inte hänsyn till att krisen därefter kan uppstå igen, 

vilket tyder på att det finns en ytterligare dimension till modellen då detta skett på företag Y. 

 

Tillväxten i studiens företag skiljer sig främst i en tidsaspekt då vi kan se att företag X har haft en 

låg tillväxt medan det befunnit sig i en ledarskapskris under en längre period. Först när företaget 

fick en investering vilket krävde en högre effektivisering blev krisen uppenbar. Detta visar på att 

företaget befunnit sig i krisen under en längre tid men upplevde ett mer akut behov av att lösa den 

när företaget behövde genomgå stora förändringar. Vi ser att företag Y har haft en högre tillväxt 

på grund av att de hanterat kriser och konflikter på ett effektivare sätt vilket gjort att 

ledarskapskrisen blev kortvarig. Det finns dock andra faktorer som har inflytande på 

tillväxttakten, som exempelvis affärsstrategier, marknaden och produktframställningen. 

 

5.2.1 Entreprenörens kompetens 

När företag upplever ett ökat behov av formalisering finns valet att anställa en chef eller att en 

entreprenör tar en administrativ chefsposition. Om detta är fallet är det avgörande att 

entreprenören har rätt kompetens för att detta ska vara en lösning på ledarskapskrisen enligt 

analysmodellen. Då olika former av beslutsfattande är viktigt genom hela företagets tillväxt, 

kräver detta även att entreprenören kan ta rätt beslut för företaget. Om personen inte besitter rätt 
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kompetens tenderar dess beslut att vara baserade på personens åsikter utan större grund i verkliga 

förhållanden, vilket kan vara skadligt för utvecklingen. Detta kan resultera i minskad tillväxt och 

problem att uppnå utsatta mål, vilket många gånger leder till konflikter och problematik på 

arbetsplatsen. Detta kan i sin tur leda till höga kostnader och förlust av personal med viktig 

kompetens.  

 

VD:n på företag X hade en administrationsroll på företaget men uppnådde inte rollens funktion 

genom sitt chefskap till en början. Det ökade behovet av chefskap som behövs för att lösa 

ledarskapskrisen kan däremot inte uppnås utan att personen uppfyller administrationsrollen, 

vilket även stöds av Adizes (1979). Detta resulterade i att företag X fastnade i ledarskapskrisen 

och företaget slutade växa på grund av att interna konflikter uppstod. VD:n ansågs agera med en 

omedvetenhet om sin kompetens och baserade prioriteringar utifrån personliga intressen snarare 

än företagets välbefinnande.  

 

Personen har även vid flera tillfällen fått kritik riktad mot sig vilket besvarats med att företaget 

har en entreprenörsanda och är dynamiskt. Detta motsäger finansiärernas krav på tillväxt då 

företaget måste blir mer strukturerade för att inte stanna i tillväxten. Detta tyder igen på en 

omedvetenhet hos entreprenören, i detta fall om företagets behov för att utvecklas men som har 

förbättrats med mer erfarenhet. Det är möjligt att VD:n gjort andra val om personen objektivt 

kunnat granska situationen men det känslomässiga engagemanget tycktes vara starkt vilket kan 

ha motverkat detta. En av anledningarna till detta kan tänkas vara att det är första företaget 

personen startat. Detta skiljer sig från företag Y där vi inte ser samma typ av engagemang, 

sannolikt för entreprenörerna har tidigare erfarenhet av att starta företag. Vi kan se att företag X:s 

VD utvecklats med den erfarenhet personen fått ihop med krisen och de problem som uppstått.  

 

5. 3 Lösning 

Det ökade behovet av chefskap som krävs för att formalisera företaget definieras som lösning i 

analysmodellen, vilket innebär att företag antingen anställer en chef6 eller att entreprenören tar en 

chefsposition om personen besitter rätt kompetens. När entreprenörerna väljer vem som ska styra 

företaget behöver de granska sig själva och förstå om de är redo för den förändring företaget 

                                                             
6 I studien förutsätts det att en anställd chef besitter rätt kompetens.  
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behöver genomgå och om de kan uppfylla de krav som ställs ihop med formaliseringen. Om 

entreprenörerna gör sitt val baserat på personens kompetens visar det på hög medvetenhet om 

företagets behov och sannolikt om entreprenörens egna kompetens. I företagen där chefer har 

anställts anses cheferna inneha rätt kompetens för att ta företaget ur en ledarskapskris genom sin 

förmåga att organisera och administrera företaget samt införa regler och bestämmelser kring 

bland annat hur arbetet ska utföras, vilket beskriver administrationsrollen. Vidare kan den 

kompetens som behövs för administrationsrollen skilja sig mellan avdelningar då det framstår 

som att rollen kräver grundläggande kunskaper inom det område individen ska administrera. 

Detta blev tydligt i företag Y, där COO:ns besitter administrativ kompetens men hade problem att 

formalisera produktionsavdelningens arbete. 

 

Då en entreprenör har rätt kompetens för att bemöta kraven på ökad formalisering skulle 

företaget teoretiskt kunna lösa ledarskapskrisen och även undvika en komplicerad och 

tidskrävande rekryteringsprocess. Vi har inte kunnat se detta i företag Y, då entreprenörerna som 

anses besitta rätt kompetens har valt att överlämna administrationsrollen. En anledning är att 

deras personliga intresse inte överensstämmer med uppgiften och att det inte känner ett behov av 

ett övergripande ansvar. Eftersom entreprenören har kunskap om vad rollen innefattar från 

tidigare erfarenhet kan de avgöra om rollen uppfyller vad de personligen ämnar att göra inom 

företaget. Detta innebär även en medvetenhet om att de inte har möjlighet att ta på sig flera roller 

på grund av tidsbrist och deras egna begränsningar. Vidare har entreprenörernas erfarenhet och 

medvetenhet om företag Y:s behov visat sig i hur företaget arbetar med att uppfylla 

integrationsrollen genom både en HR-ansvarig och projektledare, vilket blir av större vikt först 

när alla andra rollerna är uppfyllda.  

 

Även om vi ser att det ökade behovet av formalisering är viktigt för tillväxten, bör företagen vara 

tydliga mot deras anställda, varför de väljer att formalisera och standardisera vissa processer. 

Formaliseringen kan leda till nya typer av utmaningar, som en ovilja att förändras vilket vi har 

kunnat se på företag Y. När företagen funnit en lösning på ledarskapskrisen uppnår de fas 2 vilket 

innebär att ytterligare tillväxt fortsättningsvis sker genom direktiv. Vi kan se att både företag Y 

och X har nyligen nått denna fas som karakteriseras av tillväxt genom direktivt chefskap, men 

efter olika svårigheter och intensitet. 
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5.4 Entreprenörskrisen 

Under studiens har det framkommit att entreprenörerna anser sig ha en naturlig plats som chef 

inom företagen. Detta ingick inte analysmodellen utan har kommit att bli en komplettering vid de 

situationer då entreprenörer med fel kompetens väljer att styra företaget utan större framgång. 

Detta sker då entreprenörer försöker ta olika roller som krävs vid företagets utveckling utan att 

besitta rätt kompetens för att uppfylla behoven. Studien visade att entreprenörer ofta har problem 

att släppa ansvar i sin verksamhet vilket leder till att de undviker att anställa en chef som har rätt 

kompetens för att bemöta nya krav och eventuella problem.  

 

Detta leder till en ny form av kris som vi valt att definiera som entreprenörskrisen. Denna kris 

uppstår när entreprenörer väljer att bemöta problem som de inte har kompetens för att lösa. 

Resultatet blir ökade problem för företagen på grund av avstannad tillväxt som exempelvis kan 

innebära stora förluster av både anställda och finansiella medel. Detta kan i sin tur leda till 

trovärdigheten för företaget minskar bland kunder och externa finansiärer. 

 

Ett exempel på entreprenörskrisen kan ses på företag X där entreprenören valt att styra men under 

en längre tid misslyckades med att uppfylla formaliseringsbehovet på grund av bristande 

kompetens i chefskapet. Då entreprenören inte velat lämna över rollen har nya problem uppstått, 

som splittrade team, dålig stämning på arbetsplatsen och förlorade kunder. För att lösa detta 

försökte företaget att anställa chefer som antingen lämnade arbetsplatsen kort därefter eller 

avskedades då entreprenörerna även i detta skede inte kunde lämna över ansvaret. 

 

Entreprenörskrisen har en grund i att entreprenörer ofta väljer en titel som chef för att belysa 

deras betydelse i företaget. Ett exempel på detta är företag Z där entreprenörerna är medvetna om 

att de har fel kompetens och inget intresse av en chefsposition, däremot förväntas de ta 

chefsroller när företaget växer. Även i företag X har entreprenören tagit en övergripande 

chefsposition fast VD:ns kompetens och huvudsakliga intresse inte överensstämmer med rollen.  
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6. Slutsats 

För att uppfylla studiens syfte besvaras frågorna; Hur hanterar entreprenörer det ökade behovet 

av chefskap som uppstår vid ett företags tillväxt? Vilka faktorer har påverkat entreprenörernas 

val?  

 

Studiens resultat visar att entreprenörer väljer att anställa en chef eller ta en chefsposition för att 

bemöta det ökade behovet av chefskapet vid tillväxt inom företaget. De faktorer som påverkar 

entreprenörernas val är deras; kompetens, tidigare erfarenhet, intresse och medvetenhet om sin 

kompetens och företagets behov. Problematiken med att gå från entreprenör till chef är att olika 

faser i företagets utveckling kräver olika kunskaper och färdigheter som utgör deras kompetens. 

Den kompetens inom chefskap som inte behövts tidigare och som krävs för att hantera det ökade 

behovet av formalisering, kan möjligtvis erhållas genom tidigare erfarenheter inom 

entreprenörskap och chefskap. Tidigare erfarenhet kan även vara av betydelse för entreprenörer 

att utveckla en medvetenhet om sin kompetens och företagets behov. Även entreprenörernas 

intresse har visat sig vara av betydelse för hur de väljer att hantera det ökade behovet av 

chefskap, då chefskapet inte alltid överensstämmer med deras intressen. Hur entreprenörer 

bemöter en ledarskapskris beroende på dessa faktorer blir direkt avgörande för hur företagets 

tillväxt ska fortlöpa. 

 

6.1 Studiens teoretiska bidrag 

Greiners (1998) tillväxtmodell beskriver att ett ökat behov av formalisering och att en 

ledarskapskris sker tidigt i företagets utveckling vilket antyder att dessa är engångsföreteelser. Vi 

ser att företag kan vid olika tillfällen i sin tillväxt uppleva ett ökat behov av formalisering som 

leder till störningar i tillväxten, vilket dessutom inte endast påverkas av modellens parametrar 

(organisationsstorlek och tid) utan i vårt fall på grund av externa faktorer. Vi argumenterar för att 

företag kan möta flera ledarskapskriser under sin utveckling då krisen kan vara avgränsad till en 

specifik avdelning. Resultaten av studien antyder att det finns ytterligare en dimension till 

Greiners (1998) modell som inte kartlagts. Denna dimension tar hänsyn till att företagets 

avdelningar kan genomgå modellens faser och att modellen inte begränsad till företaget i sin 

helhet såsom Greiner (1998) använder denna. Detta tyder dessutom att företag kan uppleva flera 

faser parallellt då de sker i olika delar av företaget.  
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Greiners (1998) tillväxtmodell beskriver att det ökade behovet av formalisering kan tolkas som 

en övergång till en byråkratisk verksamhet som förknippas med låg flexibilitet och kreativitet. 

Detta kan vara problematiskt inom exempelvis spelbranschen som symboliseras av flexibilitet 

och kreativitet, vilket förhindras i en alltför formaliserad och standardiserad verksamhet. 

Formalisering bör därmed anpassas till miljön7 företaget verkar i vilket antyder att Greiners 

(1998) tillväxtmodell bör appliceras med försiktighet beroende på bransch.  

 

De roller som Adizes (1979) har identifierat har i studien visat sig vara en bra beskrivning av de 

behov som behöver uppfyllas för att ett företag ska fungera effektivt. Vidare kan vi se att ingen 

enskild individ uppfyller alla roller på företaget vilket stödjer Adizes (2004, s. 17) teori. Både 

Greiner (1998) och Adizes (1979) antyder att en entreprenör inte bör ta en chefsposition med ett 

administrativt ansvar vid det ökade behovet av formalisering, studien visar däremot att detta är en 

möjlig lösningen om personen besitter rätt kompetens.  

 

6.2 Studiens praktiska bidrag 

Resultatet av studien tyder på att företag som möter ett ökat behov av chefskap bör först och 

främst avgöra vad det nya behovet innebär för att förstå vilken kompetens som krävs. Därefter 

bör entreprenörer avgöra om de har rätt kompetens för detta och om de är intresserade av en 

chefsposition med administrativt ansvar. De behöver kunna kritisera både sig själva och 

eventuella medgrundare för att få en korrekt bild av deras kunskaper och möjligheter. Detta är 

även viktigt för att undvika den entreprenörskris studien identifierat. Detta kan vara svårt då det 

kräver en enorm självinsikt men bör uppmuntras genom förståelsen att individer sällan innehar 

alla kunskaper som krävs vid företagets alla tillväxtfaser vilket stöds av Adizes (2004, s. 17). 

Greiner (1998) menar att anställningen av en chef behövs för att ta sig ur ledarskapskrisen, vilket 

har visat sig vara en god rekommendation enligt studien då en anställd chef som bör besitta rätt 

kompetens ger ett positiv utfall oavsett entreprenörens egna kompetens. Även om entreprenören 

besitter rätt kompetens finns sannolikt en fallenhet för en mer kreativ eller skapande roll som en 

chefsposition i detta scenario inte innefattar. Företaget kan då vidare utvecklas samtidigt som 

entreprenörerna kan ägna sig åt sina intresseområden. 

                                                             
7 För vidare läsning se Contingency Theory: Burns, T. & Stalker, G.M., 1994, The management of innovation, 
reviderad upplaga, Oxford University Press, Oxford. 
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Om företagen anställer en chef bör de vara medveten om att andra faktorer kan bromsa 

formaliseringen chefen ämnar att implementera, då det kräver en viss tid för de anställda att 

acceptera8 den nya auktoriteten och de förändringar som tillkommer. Studien visar på att 

formaliseringsmomentet i sig kan även skapa frustration kring den förändring som de anställda 

behöver anpassa sig till.  

 

Studien visar även att en vanlig förekommande uppfattning är att entreprenörer anser sig inneha 

rätten till en chefsposition. Gentemot företaget behöver detta inte alltid vara gynnsamt och det är 

viktigt att entreprenörerna inser sina begränsningar om de inte uppfyller de krav företaget ställer. 

Vi förstår att entreprenörerna ofta har ett känslomässigt engagemang till sina företag vilket kan 

leda till att de prioriterar deras inflytande på det kontinuerliga beslutsfattandet som en 

chefsposition innebär. Entreprenörerna kan fortsätta bidra till företagets utveckling från andra 

positioner eftersom entreprenörsrollen fortfarande är viktig i företaget och de ofta har en förmåga 

att inspirera andra.  

 

Entreprenörer kan motverka de problem som uppstod på grund av bristande kompetens i 

chefskapet genom olika former av bemyndigande, genom att ge ytterligare ansvar till anställda 

som besitter den kompetens som fattas. Genom att finna rätt kompetens i befintlig personal går 

det att komplettera entreprenörens brister. Även Greiner (1998) nämner delegering som en 

lösning till en senare kris i tillväxtmodellen. Vi ser att delegering även är ett sätt att hantera 

problem inom ledarskapskrisen och inte enbart senare i företagets utveckling. 

 

Studien hoppas att skapa förståelse i hur företagets tillväxt kan komma att utvecklas och de 

problem som kan uppstå och ge möjligheten för nya företag att utvecklas mer effektivt och 

undvika större störningar i tillväxten. 

 

 

                                                             
8 För vidare läsning se: Rafferty, A.E. & Griffin, M.A., 2006, "Perceptions of organizational change: A stress and 
coping perspective", Journal of Applied Psychology, vol. 91, nr. 5, s. 1154-1162. 
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7. Förslag på framtida forskning 

Med de begränsningar som en kvalitativ metod medför skulle vi vilja att resultatets generella 

giltighet prövas på ett större antal fall genom en kvantitativ studie. Det vore även intressant att 

studera om det är vanligt förekommande att företag upplever en ledarskapskris vid flera tillfällen, 

samt om det finns andra faktorer som påverkar entreprenörernas agerande. Då studien inte tar 

hänsyn till vad som händer när en felrekrytering sker och chefer inte har rätt kompetens är även 

detta intressant att undersöka. Under flera av intervjuerna uppmärksammades detta fenomen där 

felrekryteringar upplevdes vara en anledning till varför entreprenörer inte kunde lämna över 

ansvaret. Det finns även andra möjliga utgångar som att entreprenörerna säljer företaget när det 

växer. I denna situation vore det även av intresse att se om det är samma bakomliggande faktorer 

som identifierats i studien som påverkar entreprenörens beslut.  
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9. Bilaga 1 - Intervjufrågor  

Intervjufrågorna har delats in efter fyra kategorier; bakgrund & övergripande mål, rollen som 

chef, entreprenör som chef och anställd chef. Nedan följer en sammanfattning av dessa områden, 

dess innebörd för studien, samt exempel på frågor från intervjuerna för att utforska dessa 

områden. 

 

Bakgrund och övergripande mål 

Undertema Innebörd Exempel på frågor 

Bakgrund Information om företaget. 1. Vad gör ni på företaget? 

2. Vad är er affärsidé? 

Arbetsroll Information om arbetsrollen. 3. Hur länge har du arbetat på företaget? 

4. Vad är din arbetsuppgift på företaget? 

Relation till 

företag 

Information om informanternas 

relation till företaget. 

5. Vad betyder företaget för just dig? 

6. Hur kommer de sig att du jobbar just 

på detta företag?  

Tillväxt &  

formalisering 

Information om företaget vill 

ha en ökad tillväxt och om de finns 

ett behov av formalisering. 

7. Vad har ni för visioner med företaget?  

8. Vilka mål vill ni uppnå på kort sikt?  

9. Har ni några utarbetade 

arbetsprocesser? 

10. Är företaget mer strukturerat än från 

uppstarten? 
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Rollen som chef 

Undertema Innebörd Exempel på frågor 

Kompetens Information om vad som 

förväntas av en chef med 

administrativt ansvar. 

11. Vad anser du är viktiga egenskaper 

för en chef för företaget som hanterar 

administrativa delar? 

Adizes roller Information om det finns 

förutfattade meningar 

om rollerna entreprenör och 

chef. 

12. Hur skulle du beskriva en 

entreprenör? 

13. Hur skulle du beskriva en chef? 

14 Hur skulle du beskriva dig själv som 

entreprenör? 

15. Vilka likheter/skillnader kan de finnas 

mellan en entreprenör och en chef? 

Ledarskapskris Information om företaget 

genomgått/ genomgår en 

ledarskapskris. 

16. Hur kommer de sig att ni behövde 

tillsätta en person som tog hand om 

ytterligare administrativa delar? 

Val av 

chefskap 

Information om hur 

entreprenörerna hanterade 

behovet av en chef med 

administrativ kompetens 

17. Hur har ni valt att gå tillväga i valet 

av chef? 
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Entreprenör som chef   

Undertema Innebörd Exempel på frågor 

Entreprenör som 

chef 

Information om entreprenör 

som chef. 

18. Varför valde entreprenören att ta en 

chefsposition? 

19. Varför anställde ni inte en chef 

utifrån? 

Förändring av 

entreprenörens 

roll 

Information om hur 

entreprenören hanterade den 

administrativa chefsrollen. 

20. Var entreprenörens övergången till 

chef effektiv?  

21. Vad har varit lätt/svårt att hantera i 

och med tillväxten av företaget?  

22. Har företaget uppnått de som 

önskades?  

23. Vad skulle kunna gjorts annorlunda? 

Entreprenörens 

chefskap 

Information om hur anställda 

upplever att entreprenören 

hanterat rollen som chef med 

administrativt ansvar. 

24. Vad anser ni är hans/hennes/era 

styrkor och svagheter som chef? 

25. Har ni ytterligare någon på företaget 

som kompletterar de administrativa 

ansvaret? 
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Anställd chef 

Undertema Innebörd Exempel på frågor 

Anställa en 

chef 

Information om anledningen till 

varför att en chef anställdes. 

26. Hur har ni valt att gå tillväga i valet 

av chef? 

27. Varför valde ni att anställa en chef? 

Motivering Information om entreprenörerna 

gjorde ett medvetet val på grund 

av sin egen kompetens. 

28. Varför valde ni inte att ta 

chefspositionen själva?  

29. Vad ansåg ni en chef kunde tillföra till 

företaget? 

 


