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ABSTRACT 

Titel: Branson - Jobs; Entreprenör och/eller Ledare? 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Madeleine Nordin och Runa Claesson 

Handledare: Lars Ekstrand 

Datum: Maj 2012 

Syfte: Syftet är att belysa relationen, och studera sambandet, mellan rollerna entreprenör - 

ledare. Vad förenar dem, och vad skiljer dem åt? Finns det något motsatsförhållande mellan 

dessa båda roller? 

 Metod: Studien är en kvalitativ studie där ansatsen är en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats, så kallad abduktion. Information och material till vår studie har vi fått genom 

en intervju och i övrigt olika typer av sekundärinformation.   

Resultat & slutsats: Tidigare forskning talar om det komplexa i skärningspunkten mellan 

rollerna entreprenör och ledare. Det råder till viss del delade meningar om huruvida det finns 

ett behov av att, ur ett vetenskapligt perspektiv, göra en distinktion mellan dessa roller. 

Utifrån vilken kontext man definierar entreprenörsrollen kan den vara densamma som 

ledarrollen menar vissa. Det finns mycket som förenar rollerna som entreprenör och ledare, 

men det finns också en del som skiljer dem åt. Vår slutsats är att skillnaderna handlar mer om 

hur rollerna uppfattas och hur de utmärkande dragen beskrivs än vad det egentligen innebär 

att vara entreprenör och/eller ledare. Både Jobs och Branson stämmer väl in på de 

personlighetstyper som tidigare studier och forskning beskriver kring ledare och 

entreprenörer. Vi kan inte utifrån vår studie, se att det finns något motsatsförhållande mellan 

dessa båda roller. Vi kan inte heller säga att vi funnit något i entreprenörsrollen som utesluter 

alternativt förstärker något i ledarrollen, eller tvärtom. Det handlar mer om hur man som 

individ väljer att agera utifrån de båda rollerna och vad situationen kräver.   

Förslag till fortsatt forskning: Att utifrån en större pool av entreprenörer studera deras 

bakgrunder, roller och drivkrafter och kartlägga hur de hanterar rollen som entreprenör och 

ledare. Detta för att se vilka mönster som eventuellt går att hitta - finns det kopplingar mellan 

bakgrund och uppväxt i frågan om hur man hanterar rollen som ledare och/eller rollen som 

entreprenör? Finns det andra mönster att urskilja när det gäller dessa individers olika 

drivkrafter och förmåga att hantera rollen som entreprenör och/eller ledare? En annan vinkel 

vore att undersöka ett antal entreprenörer som lyckats och nått framgång (finansiellt) och som 

sedan ägnar sig åt välgörenhet i stor utsträckning. Vad driver den som redan lyckats? Vad 

ligger till grund för vilken typ av välgörenhet som lockar, och på vilket sätt ser engagemangen 

ut? 

Uppsatsens bidrag: Vår studie bidrar till en ökad förståelse för vad det innebär att vara 

entreprenör och/eller ledare. Studien visar också på likheter och skillnader mellan dessa 

roller, var rollerna överlappar varandra och vad som  kännetecknar respektive roll. 

Nyckelord: Entreprenörskap, Ledarskap, Drivkraft, Personliga egenskaper, Självkänsla, 

Vision 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Title: Branson - Jobs; Entrepreneur and/or Leader?  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Madeleine Nordin och Runa Claesson 

Supervisor: Lars Ekstrand 

Date: May 2012 

Aim: The aim is to illustrate the relation, and to study the connection between the roles of 

entrepreneurship – leadership.  What is common and what is different? Is there anything 

that is contradicting between these two roles? 

Method: This study is a qualitative study with a combination of an inductive and deductive 

approach, known as abduction. The information and material for our study have been 

collected through an interview and besides that by using different types of secondary 

information. 

Result & Conclusions:  Earlier research talks about the complex intersection between the 

roles of an entrepreneur and a leader.  There are disagreements about the need to make a 

distinction between the roles out of a scientific perspective. Some researchers suggest that the 

definition of entrepreneur or leader is formed by the context.  

There are many things in common between the roles as an entrepreneur and as a leader, but 

there are also things that differ. The differences are more about how the roles are interpreted 

and how the specific roles are described compared to what it really means to be an 

entrepreneur and/or leader. Both Branson and Jobs matches well what previous studies have 

defined in terms of the personalities of an entrepreneur and leader. Based on our studies we 

have not been able to shown any contradictions between these roles. Neither have we found 

anything in the role of an entrepreneur that contradicts or enhance the role of a leader, or vice 

versa. It´s more a matter of how one, as an individual, choose to act and what the situation 

demands.  

Suggestions for future research:  To use a larger pool of entrepreneurs and study their 

background, their roles and striving forces to be able to see if there are any patterns in terms 

of how they handling the role as an entrepreneur and leader. Are there any connection 

between background and upbringing when it comes to how to handle the role?  Are there any 

other patterns that can be defined regarding these individuals different way of handling their 

roles? Another angle would be to analyze a number of successful entrepreneurs (financially) 

who then moved on to focus on charity work.  What drives someone that has already 

succeeded? What is the foundation that determines the type of charity that appeals to them 

and what does the engagement look like? 

Contribution of the thesis:  The contribution of this study is a better understanding of what it 

means to be an entrepreneur and/or leader. The study also shows the differences between 

these roles, where they overlap each other and what the characteristics of each role are.   

Key words: Entrepreneurship, Leadership, Driving forces, Personal characteristics, Self-

esteem, Vision 
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1. Inledning 
I detta första kapitel förklarar vi bakgrunden till vårt val av ämne. Vilka de huvudsakliga 

frågeställningarna är, vilka avgränsningar vi gjort och syftet med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 
Affärsvärlden i dag tycks svämma över av entreprenörer inom olika områden. Vi läser nästan 

dagligdags om nystartade företag där människor startat ett företag utifrån en idé. Det finns 

många oerhört intressanta, fascinerande och fantastiska berättelser om företag som är 

sprungna ur de mest skiftande miljöer och idéer. De allra flesta av oss känner till Steve Jobs 

och Apple, Mark Zuckerberg och Facebook, få personer har undgått Bill Gates Microsoft. 

Som svensk är man stolt över Niklas Zennströms Skype. Samtliga de här är män som nått stor 

framgång när det gäller sina idéer och sitt företagande.  

Långt ifrån alla entreprenörer lyckas naturligtvis, och de namn som nämnts tillhör de vi hör 

talas om just därför att de lyckats så väl, beroende förstås på vilka kriterier man utgår från. 

Nya verksamheter startar världen över varje dag. Dr. Paul D. Reynolds, Director, Research 

Institute, Global Entrepreneurship Center säger följande (www.moyak.com/papers/business-

startups-entrepreneurs.html) ”… I think this means that with 472 million entrepreneurs 

worldwide attempting to start 305 million companies, approximately 100 million new 

businesses (or one third) will open each year around the world. I think we can safely say that 

this stat is the best we can find today…” 

För Sveriges del visar statistiken (www.ekonomifakta.se) att nyföretagandet låg stabilt under 

åren 1994-2003 då ca 34000-39000 nya företag startades varje år. För att därefter, med 

avbrott för lågkonjunkturen 2008-2009, öka kraftigt. Under 2011 startade drygt 73000 nya 

företag och det är då drygt dubbelt så många som bara 10 år tidigare.   

Entreprenörer är omtalade idag, och på nätet finns mängder med informationskanaler. Bara 

google.se ger 1.8 miljoner träffar på ordet “entreprenör”. För att ta några exempel; 

Enterprenör24 är en site vilken enbart riktar sig till entreprenörer, med tips och råd, 

nätverksmöjligheter, information och inspiration för befintliga och blivande entreprenörer 

(www.entreprenor24.se). Ung företagsamhet (UF), som många av oss säkert känner igen från 

gymnasietiden, har nyligen korat årets UF-företag och årets skola. Årets skola får priset med 

motiveringen att de har ett arbetssätt som sätter entreprenörskapet i centrum och tillsammans 

med det lokala näringslivet ger eleverna goda förutsättningar, och värdefulla erfarenheter av 

att starta och driva företag (www.ungforetagsamhet.se). Entreprenörskap är ett fenomen som 

vi möts av hela tiden oavsett om vi befinner oss i skolans värld, på någon arbetsplats eller 

hemma i tv-soffan. 

1.2 Problemformulering 
Flera stora välkända företag drivs och leds av entreprenörer. Som ledare, tycks flera av dem 

agera utifrån okonventionella metoder men på olika sätt. Ett exempel på en något 

“okonventionell metod” är när Virgin Mobile lanserade sitt samarbete med MTV 2002 

(Branson, 2008, s 18). Grundaren Richard Branson intog då Times Square i New York endast 

skyld av en mobiltelefon. Ett annat exempel på en känd entreprenör är Steve Jobs, vilken vi 

redan nämnt. Både Jobs och Branson är, som vi uppfattar dem, väldigt karismatiska personer 

http://www.entrepren/
http://www.ungforetagsamhet.se/


 

2 

och det har troligen haft betydelse för deras status som just entreprenörer. Vi väljer därför att 

ta upp ett antal till stora entreprenörer utöver Branson och Jobs, dock bara kortfattat för att se 

om det finns någon koppling även där. 

Många entreprenörsägda/drivna företag förefaller drivas med okonventionella metoder, som i 

exemplet ovan från Virgin Mobil, eller är det så att det egentligen bara handlar om branding?   

Finns det en koppling mellan företagens utvecklingstakt och på de sätt de drivs av sina 

respektive ledare? Kan man påvisa några negativa effekter av sättet man leder sitt företag, 

som entreprenör? Att starta upp en verksamhet utifrån en idé är en sak, men att driva och 

framförallt leda en verksamhet kanske är något annat, och kanske kräver det andra 

kvalifikationer? Är den som är startar ett företag också den som är bäst lämpad att leda 

företaget? Dessa frågor bildar bakgrunden till de frågeställningar som vi önskar få svar på 

med den här uppsatsen. 

 – Finns det något motsats förhållande mellan rollen som entreprenör och rollen som ledare? 

– Finns det något i det ena rollen som utesluter, alternativt förstärker, den andra 

(entreprenörskap - ledarskap)? 

1.3 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att belysa relationen och studera sambanden mellan rollerna 

entreprenör - ledare.  

– Vad förenar dessa båda roller, och vad skiljer dem åt? 

– Finns det något motsatsförhållande mellan dem? 

Med utgångspunkt från Richard Branson och Steve Jobs är vår avsikt att studera entreprenör- 

och ledarrollen. Den litteratur som finns kring Branson och Jobs, artiklar, anställdas 

vittnesmål och deras egna utsagor men också medias “generella bild” av dessa båda 

entreprenörer är vår utgångspunkt.  Vad skiljer sig åt mellan dessa mäns sätt att utöva de båda 

rollerna?    

1.4 Avgränsningar 
Den teoretiska ramen utgår från definitionen kring entreprenörer och ledare och relationen 

mellan dessa båda roller.  

Avgränsningen är att utgångspunkten för studien handlar om rollen ”entreprenör/ledare”.  Vår 

studie går inte in på frågor kring hur man som företag lyckats rent finansiellt eller hur de 

företag vi studerar är positionerade på sina respektive marknader.  

Den viktigaste begränsningen som finns i vårt arbete kan orsakas av att vårt underlag 

huvudsakligen består av sekundära informationskällor. Ytterligare en begränsning är att det 

material som finns inom ämnesområdet är oerhört omfattande och det innebär att vi tvingas 

att kraftigt begränsa vårt urval av källor. Den risk vi då tar är att vi gör fel val vid 

urvalsprocessen och väljer bort material som skulle kunnat ge ytterligare värdefulla 

infallsvinklar för analysen.  
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Vi har vi valt att använda begreppet chef och ledare under samma betydelse.  I vissa fall har 

vi använt ordet ledare och i andra fall chef. Huvudsakligen har vi använt det begrepp som 

aktuell källa angivit och vi har inte gjort någon skillnad däremellan. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskriver vi de metoder vi nyttjat för att uppnå vårt syfte, vilken typ av studie vi 

gjort samt en beskrivning av hur vi ser på frågor kring trovärdighet och källkritik kopplat till 

denna studie.  

2.1 Metodbeskrivning 
För att nå vårt syfte, som handlar om relationen ledarskap och entreprenörskap har vi valt att 

huvudsakligen utgå från två kända personer. De är, som vi nämnt, Richard Branson och Steve 

Jobs. Orsaken till att vi valt just dessa är att vi anser att de på något sätt personifierar 

”urtypen” av entreprenörer, och de är dessutom företagsledare/VD/chefer. Om man 

generaliserar något kan man säga att “alla” vet vilka dessa båda män är. Det kan underlätta i 

arbetet att hitta en generell bild av vem en entreprenör är, hur han är, vad som är drivkraften 

och hur han agerar i den kombinerade rollen som entreprenör och ledare. Å andra sidan är vi 

väl medvetna om det faktum att vi inte har någon möjlighet att ge en egen upplevd 

beskrivning av Branson/Jobs som personer kan påverka trovärdigheten i vår uppsats. Jobs 

lever ju inte och att komma nära Branson är en omöjlighet så vår möjlighet är att utgå från hur 

andra, som träffat och känner dessa män, har upplevt dem. Det finns oerhört mycket material 

som beskriver Jobs och Branson som personer; memoarer, böcker skrivna om dem, intervjuer, 

artiklar och filmer. Det gör det möjligt, som vi ser det, att hitta en objektiv bild av dem båda 

då vi har tillgång till en mängd av varandra oberoende källor. Detta faktum väger upp den 

nackdel och tveksamhet som kan råda då majoriteten av våra källor är så kallade sekundära 

källor. 

Alternativet är att utgå från personer vi själva har möjlighet att träffa, intervjua och bilda oss 

en uppfattning om. Vi har avstått från det alternativet då vi inte har någon praktisk möjlighet 

att studera personer som är så extrema
1
 i sina roller, som Branson och Jobs är/har varit. Att 

studera en urtyp som verkligen har drivit begreppet entreprenör, i kombination med att vara 

ledare, till sin spets ger oss en mer trovärdig bild att utgå från.  Vi anser att trovärdigheten i 

arbetet blir högre med det som utgångspunkt för den generella slutsats vi kommer att göra. 

2.2 Vetenskaplig inriktning och ansats 
Den inriktning vi har i vår studie är vad som brukar kallas en kvalitativ inriktning. Bryman 

(1997, s 77) menar att det grundläggande draget för en kvalitativ forskning är den uttalade 

viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån de studerade 

personernas eget perspektiv. Bryman menar vidare (1997, s 115-116) att skillnaden mellan 

den kvalitativa och den kvantitativa forskningen är att den forskare vilken har ett kvantitativt 

förhållningssätt tillämpar en förutbestämd referensram på sina undersökningspersoner och 

engagerar sig så lite som möjligt i deras värld. Den kvalitativa forskaren vill istället komma så 

nära sina undersökningspersoner det går, bli en så kallad “insider”. Den kvalitativa forskaren 

menar, hävdar Bryman (1997, s 116), att det bara är genom att komma sina 

undersökningspersoner riktigt nära som man kan se världen som aktörerna i miljön upplever 

den.  

                                                 
1 Extrem i bemärkelsen, enligt Svenska Akademiens ordbok, “driven till ytterlighet”/”måttlös” 

(www.svenskaakademien.se) 

http://www.svenskaakademien.se/
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Enligt Bryman (1997, s 123) kan skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning också 

förklaras utifrån att det ena förhållningssättet (det kvantitativa) tenderar att skildra den sociala 

verkligheten som statisk medan det andra (det kvalitativa) skildrar densamma som 

föränderlig. En annan förklaring kring skillnaden mellan dessa båda förhållningssätt ger Trost 

(2007, s 23) som beskriver att om intresset är att försöka förstå människors sätt att resonera 

eller av att särskilja varierande handlingsmönster då handlar det om en kvalitativ studie. Om 

frågeställningen istället handlar om hur ofta, hur många eller hur vanligt då är det en 

kvantitativ studie.  

När det gäller ett dra slutsatser brukar man tala om två huvudsakliga sätt; induktion och 

deduktion (Thurén, 1991, s 19). Att utgå från empiri är ett induktivt angreppssätt men om man 

utgår från befintliga begrepp och teorier har man istället ett deduktivt angreppssätt (Eriksson 

& Wiedersheim-Paul, 2011, s 83). Om man har ett induktivt angreppssätt så börjar man sin 

studie utan att ha förankrat undersökningen i någon vedertagen teori (Patel & Davidsson, 

2003, s 24) och istället formulerar man teorin utifrån den insamlade informationen. Fördelen 

med den metoden är att man, vid informationsinsamlingen, inte låser sitt tankesätt vid någon 

specifik teori. Trots det har man ju ändå med sig sina egna föreställningar som med stor 

sannolikhet kommer att färga och påverka de teorier som man så småningom producerar.  

Det deduktiva angreppssättet handlar istället om att dra slutsatser om enskilda företeelser i sin 

undersökning utifrån befintliga teorier och allmänna principer. Patel & Davidsson (2003, s 

23) menar att ett sådant angreppssätt anses stärka objektiviteten i en undersökning då 

processen blir mindre färgad av den enskilde forskarens subjektiva uppfattningar.  

Det finns också ett tredje sätt, och som kan benämnas som en kombination av induktion och 

deduktion. Abduktion innebär, enligt Patel & Davidsson (2003, s 24-25) att man utifrån ett 

enskilt fall formulerar ett hypotetiskt mönster vilket kan förklara fallet. Det är i första skedet 

ett induktivt arbetssätt, i nästa steg prövas hypotesen eller teorin mot nya fall och man har då 

ett deduktivt arbetssätt. Den ursprungliga hypotesen eller teorin kan sedan utvidgas och 

utvecklas. Fördelen med ett abduktivt arbetssätt är att man som forskare inte “låser in sig” i 

något fack (induktivt/deduktivt), men det finns enligt Patel & Davisson (2003, s 24) andra 

uppenbara risker. Man är alltid formad av tidigare erfarenheter vilket betyder att man som 

forskare aldrig är helt förutsättningslös i sina handlingar. Risken är att man omedvetet väljer 

sina studieobjekt utifrån tidigare erfarenheter och forskning och formulerar en teori som 

utesluter alternativa tolkningar. Det gäller, vid ett abduktivt arbetssätt, att vara öppen, vidsynt 

och medveten om de risker som finns.  

Vår studie har ett abduktivt angreppssätt då vi har utgått från befintliga teorier kring ledarskap 

och entreprenörskap, i första hand för att öka vår egen kunskap inom det område som ligger 

till grund för att nå syftet med vår undersökning. Den här teoretiska kunskapen har vi haft 

med oss när vi samlat in fakta, i vissa fall på ett högst medvetet sätt men säkerligen också i 

flera avseenden omedvetet. I nästa steg så har vi prövat teorierna mot den insamlade 

informationen och på så vis kopplat ihop empirin med en teoretisk referensram. Vi har då, 

som vi ser det, jobbat utifrån en kombination av induktion och deduktion, det vill säga 

abduktion. 
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2.3 Tillvägagångssätt 
Det material och den information vilken använts som underlag för vår uppsats är 

huvudsakligen hämtad från litteratur, artiklar, olika typer av uppsatser och avhandlingar men 

även via andra former av internetbaserade källor, exempelvis webbföreläsningar, filmer och 

youtubeklipp. Vi har alltså nyttjat det som beskrivs som sekundärdata i flertalet skepnader 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006, s 120). 

Vi har intervjuat en person, Jeremy Norberg, kring hans upplevelse av Steve Jobs. Intervjun 

genomfördes i Seattle, WA USA, 2012-05-03. Jeremy är själv entreprenör och är idag CEO i 

ett av de företag inom IT-branschen, vilket han varit med och startat under de senaste tre åren. 

Jeremy jobbade på Apple under perioden 1995-2005, huvudsakligen med försäljningsansvar 

(inom det som kallas Business Development).     

Intervjun har genomförts som en öppen intervju, d v s inga förutbestämda frågor har ställts. 

Jeremy har ombetts beskriva hur han upplevde det att jobba på Apple med Steve Jobs i 

ledningen, vilka egna erfarenheter han har av Jobs och hur han uppfattades som person av 

sina anställda. Jeremy har gett oss en rad exempel på vad som hände vid olika tillfällen och 

hur Jobs kunde agera och också vilka konsekvenser det fick. Intervjun kan benämnas som det 

som Patel & Davidsson (2003, s 78) beskriver som en kvalitativ intervju med syfte att “... 

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, till exempel den 

intervjuades livsvärld eller uppfattningar...”.    

Vi har valt att lägga den empiriska delen före teoriavsnittet. Vi tror att det underlättar för 

läsaren att redan i inledningen ha en bild av och möjlighet att själva skapa sig en uppfattning 

om de båda personer vi utgått ifrån, Branson och Jobs.  Detta för att i nästa skede kunna 

relatera deras beteenden och roller mot teorin. Avsnitten om både Branson och Jobs innehåller 

mycket fakta och information, med början från deras respektive barndom och uppväxt. Vi har 

velat ta med alla dessa delar då vi tror det har betydelse för vad som präglat dem som 

personer, och också haft inverkan på hur de agerat i rollerna som entreprenörer och ledare.  

2.4 Informationsinsamling 
Den information vi använt oss av i vår studie har vi fått fram genom olika typer av 

sökmetoder. 

När det gäller den tryckta litteraturen har vi främst lånat på biblioteken i Bollnäs, Sundsvall 

och Seattle, WA USA. Genom bibliotekariernas kunskaper har vi fått hjälp att leta fram 

relevant litteratur utifrån sökkriterier som “ledarskap” och “entreprenörskap”. Vi har även fått 

bra tips på relevanta artiklar och litteratur av vår handledare. Andra källor för information är 

kurslitteratur som vi har sedan tidigare kurser och utbildningar främst inom Ledarskap och 

Management.  

De elektroniska källorna har vi fått fram genom att söka på, i första hand, google.se. Den 

fjärde april 2012 kom det upp 5970000 resultat på 0,20 sekunder på sökordet “ledarskap”. 

Genom att kombinera ord som “ledarskap” och “entreprenörskap” med relevanta ord som 

“egenskaper” har sökträffarna blivit många. Även hela fraser så som “vad är entreprenörskap” 

har gett stora mängder med träffar med varierande avsändare. En stor mängd av resultaten 
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kommer från olika typer av utbildningsföretag som säljer utbildning inom områden som 

ledarskap och försäljning. Dessa resultat har vi uteslutande avstått från att använda.   

De vetenskapliga artiklarna har vi fått fram genom att använda Högskolan i Gävles databas 

Discovery. Databassökningen har avgränsats till vetenskapliga artiklar men 

tillvägagångssättet har varit detsamma som vid sökning av övriga elektroniska källor. 

Exempelvis har sökning med hjälp av frasen “what is leadership” lett till en av de 

vetenskapliga artiklar som vi använt i arbetet, den med rubriken “What do we mean when we 

talk about leadership?” 

Slutligen har vi även nyttjat andra Högskolors och Universitets material och information. 

Dessa har vi i första hand nått genom www.google.se. Vi har dock noterat och undersökt 

skolornas hemsidor ytterligare för att undersöka och hitta relevant information som kan vara 

till hjälp för oss.  

2.5 Trovärdighet och källkritik 
Att ha hög validitet i ett arbete innebär att författarna bakom arbetet har undersökt vad de 

avsett att undersöka. Innebörden av en hög reliabilitet handlar om huruvida 

författaren/forskaren fått fram informationen på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 2011, s 

102).  Trost menar dock att (2007, s 65) när det gäller kvalitativa studier så handlar det 

snarare att säkerställa en hög trovärdighet. Patel & Davidsson (2003, s 103) hävdar att i 

kvalitativa studier handlar validiteten om hela undersökningsprocessen. Vidare menar Patel & 

Davidsson (2003, s 103) att trovärdigheten i en kvalitativ undersökning handlar om huruvida 

forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld.  

Vi har huvudsakligen använt oss av andrahandskällor i den här studien. När det är den 

primära informationskällan är det viktigt att säkerställa källornas trovärdighet och att vara 

kritisk till den information man hittar och använder sig av. För att säkerställa trovärdigheten 

har vi därför använt flera, av varandra oberoende, källor. Det vill säga vi har inte använt bara 

en källa kring en specifik frågeställning eller teori, utan lagt vikt vid att i varje fall där det 

varit möjligt jämföra flera källor med varandra.  

En del i källkritiken handlar om som Patel & Davidsson uttrycker det (2003, s 64), att ta reda 

på vem som är upphovsman till en källa, varför ett dokument tillkommit och vilket syfte det 

har. Vi har exempelvis uteslutit all information som förefaller ha försäljning som 

huvudsakligt syfte. Säljtexter, beskrivningar av teorier och referensbeskrivningar som skrivits 

av ett utbildningsföretag i försäljningssyfte har vi inte använt oss av.  Att också ta hänsyn till 

varför ett dokument skrivits och för vem är annan sida av den källkritik vi använt oss av.  

Vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter och tryckt litteratur inom specifika teoretiska 

områden, som litteratur vilken används som studiematerial, anser vi har en hög trovärdighet. 

Memoarer och annan skönlitteratur vilka är utgivna av etablerade bokförlag har vi också 

bedömt som trovärdig information.  

Bloggposter av enskilda individer är information som vi anser har en lägre trovärdighet, då 

det kan spegla en enskild individs subjektiva åsikter. I övrigt när det gäller information vilken 
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hämtas via internet gäller, utifrån vårt sätt att se det samma kriterier som i övrigt. Vikten av 

att säkerställa vem som står bakom informationen, varför den skrivits och för vem i vilket 

syfte är frågor vi har tagit ställning till i de fall vi använt oss av elektroniska källor. 

Vi anser att Jeremy Norberg, som vi intervjuat, har en hög trovärdighet. Detta då han själv 

med egna ord beskriver sin upplevelse av tiden på Apple med Steve Jobs som ledare. Jeremy 

tillför en förståelse för hur man som anställd kunde uppleva Jobs, vad man hade att förhålla 

sig till och det ger också en bild av arbetsmiljön på Apple, under Jobs ledning.  
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3. Empiri 
I detta kapitel beskriver vi huvudsakligen två kända entreprenörer och ledare - Steve Jobs och 

Richard Branson. Detta utifrån litteraturstudier, memoarer och olika mediabilder. Hur Steve 

Jobs upplevdes och uppfattades av de anställda inom Apple har vi fått beskrivet för oss via en 

person som vi intervjuat, som jobbat på Apple i många år och kan beskriva sin bild av Jobs. 

Ytterligare ett antal entreprenörer beskrivs kortfattat som ledare och entreprenörer.  
 

3.1 Intervju om att arbeta för Jobs 
Jeremy Norberg är idag CEO (VD) i ett av de företag han själv varit med och startat inom 

mjukvaruutveckling. Inkstone Inc i Seattle, WA USA. Jeremy pluggade Business 

Administration vid Washington University och började jobba på Apple 1995 när han tagit sin 

examen. Under perioden 1992-1995 var han Universitetets representant mot Apple, så kallad 

Student Market Representative. Apple hade representanter på varje Universitet och College 

runt om i USA och det var via dessa personer som man hade sin försäljningskanal in på 

skolorna då studenter var (och är) en viktig målgrupp. Jeremys första kontakt med Apple 

skedde på det här sättet och när han sedan 1995 anställdes på Apple jobbade han själv med 

försäljning, bland annat med Universiteten som ansvarsområde.  

 Jeremy hade erfarenhet av Apple och var oerhört fascinerad av företaget som han snarare såg 

som en filosofi (han använder till och med ordet religion) än “bara” som ett vanligt företag. 

Apple var (och kanske är) nästan som en religion, och han ville vara en del av det. Det var 

orsaken till att han sökte sig dit. När han började där 1995 var ju inte Steve Jobs chef utan han 

kom ett par år senare. Jeremy kommer ihåg när Jobs återkomst annonserades. Det var under 

en julledighet och alla anställda fick ett mail med besked om vad som var på gång i ledningen, 

och det skedde med kort varsel.   

Jeremy säger att alla insåg direkt att det skulle bli kaos i ledningen.  Jeremy använder inte 

ordet “kaos”, han säger “shit-storm”.  Jobs visste vad han ville göra, han fick styrelsen att 

avskeda Vd:n för att sedan själva avgå. Jobs själv ville inte ha någon direktrapporterande till 

sig. Han såg till att bara ha CFOn (Chief Finance Officer) direktrapporterande till sig och alla 

övriga i ledningen rapporterade till denna. Jobs stående uttryck till sina chefer var “...don´t 

come to me with your problems...”... och “...I´m not signing expense reports and that kind of 

shit...” 

När jag ber Jeremy beskriva Jobs mest framträdande egenskaper säger han driven, 

passionerad och narcissistisk
2
.  På frågan om man vågade ta en diskussion eller argumentation 

med Jobs svarar Jeremy - Ja - men, för att göra det skulle du vara oerhört säker på din sak och 

ha mycket goda och väl underbyggda argument. Jobs erkände aldrig att han hade fel i en 

sakfråga men hade någon mycket goda argument och kunde övertyga honom tog han det med 

sig (utan att säga något). Alla visste att han senare, vid något annat tillfälle, kunde lägga fram 

dessa argument som sina egna.  

                                                 
2 Narcissism betyder enligt nationalencyklopedin (www.ne.se): självbeundran, överdriven självupptagenhet 
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Jeremy säger också att Jobs kunde som få andra människor få folk omkring sig att känna sig 

speciella och utvalda. Han kunde ge beröm och verkligen lyfta människor, men kunde också 

som få verkligen såga folk vid fotknölarna utan att blinka.  

På Apples kontor fanns alltid, hos alla, en rädsla att hamna ensam i en hiss tillsammans med 

Jobs; “Never get caught in an elevator with Steve”. Jobs sa aldrig hej utan frågade direkt 

“What are you doing for Apple?”. Var svaret inte till belåtenhet kunde han (enligt ryktet) 

direkt säga...”you´re fired” Att folk fick sparken på grund av, ibland kanske, tvivelaktiga 

orsaker säger Jeremy sig veta, men om Jobs verkligen sparkade folk på det här sättet kan han 

inte med säkerhet säga. Kanske var det bara ett rykte. Säkert är dock att alla alltid hade koll på 

vad man skulle svara i den händelse man skulle hamna i ett sådant här läge. Jeremy säger att 

han själv visste ordagrant vilket svar han skulle ge, han formulerad det svaret för sig själv 

hela tiden för att alltid vara beredd.  

Steve Jobs tolerans för allt som var mediokert var oerhört låg. Han utmanade folk hela tiden 

under möten. Även om en fråga var utredd och klar kunde han fortsätta ifrågasätta och 

”puscha” (Jeremy säger här “just to f..k with people”). Alla visste det här och konsekvensen 

blev att alla alltid var oerhört väl förberedda inför ett möte, man hade sina argument klara och 

kunde stå för sin åsikt.    

Jobs drev en kultur att Apple var allt, det var en “livsfilosofi och en religion” och han krävde 

att alla skulle se det på det sättet. Det var helt naturligt för honom att Apple var allt dygnet om 

och av de anställda förväntades att man var - mer outtalat än uttalat - “on the ship or not”. 

Jobs hade ett oerhört kontrollbehov och petade i allt. Jeremy berättar en historia om när Steve 

parkerar sin bil utan för Apples egen butik och gick in i butiken, för första gången. Det var en 

personalbutik med olika typer av reklamprodukter som t-shirts, pennor, väskor etc. Grejer 

som personalen kunde köpa och som man också lämnade till kunder i rent 

marknadsföringssyfte. Steve gick in i butiken, gick omkring och tittade på allt och gick sedan 

ut utan att ha sagt ett ord. Inom 40 minuter var butiken tömd på allt. Jobs gillade inte det han 

såg, och beordrade genast att allt skulle bort. När det gällde exempelvis pennorna, som fanns i 

ett antal olika färger så menade Steve att kvalitén var ojämn och varierade för mycket. 

Följden blev att man under relativt lång tid hade en butik som var helt tom, och alla som 

jobbade med försäljning var oerhört frustrerade då det inte fanns en enda pryl att lämna till 

kunderna. Allt nytt som skulle in i butiken skulle godkännas av Steve därefter. Ett exempel på 

Steves kontrollbehov, och strävan efter perfektionism. 

En annan historia Jeremy berättar om är ett säljmöte där ett stort antal säljare och säljchefer 

deltog, tillsammans med Steve. En av säljarna - en god vän till Jeremy - tog mod till sig, reste 

sig upp, harklade sig och sa “You know these cars we have as company cars, they don´t really 

show a good view of Apple as a company. The quality is bad and....” varpå Steve avbröt, 

tittade på den högst ansvarige inom försäljning och sa “...what the f..., do these guys have 

company cars?” Man fick fortsätta ha företagsbilar, men ingen sa någonsin något mer om 

kvalitén och/eller att man önskade få byta ut bilarna. 

Jeremy beskriver sin bild av Steve, berättar de här historierna och säger själv att Jobs 

verkligen på många plan var en riktig “skitstövel”, men att han var också lika mycket geni. 
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Jeremy hyser en oerhörd stor beundran för honom och säger att Steve Jobs var en väldigt 

speciell människa. Det var “heaven and hell” att jobba för honom - just därför att han 

verkligen kunde få en att känna sig så speciell samtidigt som han hade en förmåga att 

verkligen se människors svagheter och utnyttja det.  

Jeremy jobbade under cirka ett år under studietiden även på Microsoft, och gör en spontan 

jämförelse kring vilken, som han uppfattade, var ledningens drivkraft. Han säger att på 

Microsoft var det oerhört tydligt att ledningens drivkraft var att tjäna mycket pengar. På 

Apple var det aldrig något man kände av som anställd (hur läget är nu, när Apple verkligen 

tjänar oerhört mycket pengar, kan han ju inte uttala sig om), där var alltid drivkraften att göra 

nya och bättre produkter, bättre och smartare lösningar osv. Jeremy är uppvuxen i Seattle 

vilket ju är Microsofts hemort, och av naturliga skäl är Seattle för många liktydigt med 

Microsoft. Han gör en jämförelse mellan Bill Gates och Steve Jobs och säger att de är/var helt 

olika som personer. Bill Gates är en teknik ”nörd” medan Steve Jobs egentligen inte ens 

uppfattades som speciellt teknik intresserad. Jobs styrkor låg i hans förmåga att få folk att 

göra saker, att ha en känsla för design och marknadsföring. Jobs kunde säga “This is what we 

do. If we do our job well enough people will not care about the technology behind it” medan 

Gates i samma situation troligen (enligt Jeremy) skulle sagt “This is the technology behind 

it...”   

3.2 Steve Jobs 
När man söker på namnet Steve Jobs på google.se kommer ungefär 1130000000 resultat upp 

(https://www.google.se/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=Steve+Jobs). 

En av de första träffarna som kommer upp är Apples hemsida, vilket har en stark koppling till 

Steve Jobs. Företaget tackar honom och över en miljon människor har här delat med sig av sin 

sorg över hans bortgång.  

3.2.1 Barndom och uppväxt 
Steve Jobs biologiska föräldrar var inte gifta då Steves biologiska mor blev gravid. Orsaken 

till att de inte var gifta berodde på att hennes far ogillande den man hon valt och det är också 

bakgrunden till att barnet adopterades bort. Hennes far var döende varför hon in i det längsta 

väntade med att underteckna adoptionshandlingarna, men till slut kunde hon inte vänta längre 

och Steve Jobs blev bortadopterad (Isaacson W, 2012 s 23-24). Adoptivföräldrarna var Paul 

och Clara Jobs. De träffades efter andra världskriget då Paul slog vad om att han på endast två 

veckor skulle kunna träffa en flicka att gifta sig med. Han träffade Clara och äktenskapet höll 

i över 40 år, tills döden skiljde dem åt (Isaacson W, 2012 s 21). Clara kunde inte få barn på 

naturlig väg och på så sätt blev adoptionen av Steve ett alternativ (Isaacson W, 2012 s 22). 

När Steve var två år adopterade familjen ännu ett barn, Patty. I övrigt hade Steve en, vad man 

skulle beskriva som, typisk uppväxt för ett barn på 50-talet i USA. (Isaacson W, 2012 s 26). 

 I och med adoptionen såg Steve Jobs på sig själv redan från tidig ålder som övergiven, utvald 

och speciell (Isaacson W, 2012 s 25). 

Steve Jobs skulle gå på college trots att familjen egentligen inte hade råd. Collegestudierna 

finansierades genom att Paul Jobs på fritiden köpte bilar, renoverade och sedan sålde med 
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vinst. Grundplåten till collegekontot kom främst från en Ford Falcon som köptes för 50 dollar 

och så småningom såldes för 250 dollar, utan skattemyndighetens inblandning (Isaacson W, 

2012 s 27).  

Det var under den här tiden som Jobs såg sin allra första datorterminal på Ames Center, på 

50-talet. Han beskriver mötet som “jag blev alldeles kär” (Isaacson W, 2012 s 29). 

När Jobs var barn såg han upp till sina föräldrar. Efter en händelse med en kolmikrofon, ett 

batteri och en högtalare förändrades den bilden. Paul menade att man måste ha en förstärkare 

för att ljud ska kunna höras, vilket deras granne och Steve motbevisade. Efter detta började 

Jobs tänka tankar som “jag är smartare än mina föräldrar” (Isaacson W, 2012 s 31-32). 

På grund av sin personlighet och uppväxt hade Jobs svårt för auktoriteter. I grundskolan 

lyckades de nästintill knäcka honom och hans nyfikenhet, men inte helt och hållet. Han 

började redan här visa prov på den blandning av känslighet och okänslighet, lättretlighet och 

känslokyla som sedan fortsatte att prägla hans liv. Det här var redan i tredje klass i 

grundskolan (Isaacson W, 2012 s 33). I slutet av fyran fick Jobs skriva ett diagnostiskt prov 

som visade att hans intelligens redan låg på samma nivå som en 14-15 årings. Han blev då 

erbjuden att hoppa över två klasser, hans föräldrar tillät dock bara att han hoppade över en 

klass (Isaacson W, 2012 s 34). 

 I sjuan blev han så mobbad att han till slut gav sina föräldrar ett ultimatum; antingen får jag 

byta till en bättre skola eller så hoppar jag av helt. Föräldrarna letade upp den allra bästa 

skolan och flyttade dit trots sin dåliga ekonomi (Isaacson W, 2012 s 35). 

Sommaren 1974 var Jobs med i Hewlett-Packards-Explorer club. Han tjatade sig till att få 

följa med en ingenjör till dennes labb och fick där se sin allra första handdator - en 9100A 

som vägde minst 20 kg.  Jobs sa själv att kärlek uppstod. Egentligen var handdatorn inte något 

mer än en förbättrad miniräknare men Jobs var ändå mäkta imponerad. I gruppen fick de i 

uppdrag att bygga något som hade med elektronik att göra och Steve valde att bygga en 

frekvensräknare. Det fattades dock vissa delar som han behövde från HP. Sagt och gjort, Jobs 

ringde till HP:s chef Bill Hewlett som genast skickade de delar som behövdes samt gav Jobs 

ett sommarjobb på den avdelning där de byggde frekvensräknare (Isaacson W, 2012 s 31). 

 Stephen Woznak, kallad Woz, träffade Jobs genom att en bekant introducerade dem för 

varandra. Deras gemensamma intresse för datorer och musik förde dem genast nära varandra. 

Tillsammans byggde de vad de kom att benämna som ”blue box”. Apparaten gjorde att de 

kunde ringa telefonsamtal till hela världen gratis. Blue box var början på ett mycket större 

samarbete och med hjälp av den lärde de sig att arbeta tillsammans på ett sätt de förmodligen 

aldrig annars skulle ha gjort, ansåg både Jobs och Woz (Isaacson W, 2012 s 47-53). 

Steve började på college, men gav återigen sina föräldrar ett ultimatum, inget college alls eller 

en av landets dyraste skolor, Reed College. Han fick sin vilja igenom och började på Reeds 

(Isaacson W, 2012 s 56). Steve läste böcker om andlighet och upplysning vilka han blev 

väldigt påverkade av. Framförallt boken Be here now av Baba Rom Dass som handlar om 

meditation och underliggande droger (Isaacson W, 2012 s 57). 
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Jobs klarade inte av college i längden, att vara tvingad att gå vissa kurser passade inte honom 

så han hoppade av. Han lyckades dock prata sig till att slippa betala terminsavgift, men att 

samtidigt få bo kvar ett tag och läsa de kurser han faktiskt var intresserad av innan han 

flyttade hem till sin mor och far igen (Blumenthal K, 2012 s39). 

3.2.2 Jobs väg till entreprenörskapet 
Första jobbet som Steve fick var på Atari. Han kom dock inte överens med sina kollegor, på 

grund av sin frispråkighet och dåliga hygien. Han fick därför börja arbeta nattskift då Ataris 

chef ändå såg “det” i Jobs. Jobs egen kommentar kring det här var att anledningen till att han 

utmärkte sig var för att de övriga var så dåliga (Isaacson W, 2012 s 66-38). Erfarenheterna 

från Atari bidrog till att forma hans inställning till affärer och design. Han uppskattade 

enkelheten och användarvänligheten i Ataris arkadespel (Isaacson W, 2012 s 79). 

 År 1975 köpte Job och Wozniak en byggsats till en persondator. Köparen fick själv bygga 

ihop datorn och när den väl var klar kunde den knappt göra något ändå. Efter detta började 

Jobs och Woz gå på möten för teknik intresserade och fick information om en 

mikroprocessor. En kväll ritade Woz vad som skulle komma att bli första datorn - Apple 1 

(Isaacson W, 2012 s 84-85). Senare samma år kunde Woz trycka på en tangent och detta 

visade genast på skärmen.  Jobs nyfikenhet var väckt. Han kom med fler idéer och började 

hjälpa Woz bland annat med att samla ihop delar till datorn (Isaacson W, 2012 s 86). Woz 

ville först dela ut sin idé gratis, men Jobs ville försöka tjäna pengar på detta och fick Woz 

med på det. De startade därför ett företag tillsammans. Det var svårt att komma på ett namn 

och Jobs föreslog Apple Computer, han gick nämligen återigen på en diet och denna gång 

äpplen. Apple skulle då dessutom stå framför Atari i telefonkatalogen. Om de inte skulle 

komma på något annat namn under dagen skulle det förbli Apple Computer vilket det ju blev 

(Isaacson W, 2012 s 88-89). 

I februari 1977 var Apple ett stort aktiebolag och en VD anställdes. Jobs våndades över att 

släppa taget över sitt företag, men hade samtidigt förståelse då han endast var 22 år vid detta 

tillfälle (Isaacson W, 2012 s 110). 

Steve hade till och från en flickvän vid namn Chrisann. Hon blev gravid och Jobs förnekade 

att han skulle vara fadern. Då han väl engagerade sig försökte han trycka på för abort men 

avrådde från bortadoption. Chrisann valde ändå att föda barnet och då ville Jobs absolut vara 

med och bestämma barnets namn, som blev Lisa. Efter detta ville han inte ha något att göra 

med barnet. Efter påtryckningar från domstol valde han så småningom att acceptera 

faderskapet och började därefter betala (Isaacson W, 2012 s 116-118). 

Då en ny dator skulle framställas döpte Jobs projektet till Lisa, efter sin dotter. Steve blev 

dock osams med en av ingenjörerna i projektet och blev själv avstängd. Jobs fick då upp 

ögonen för Macintosh projektet och blev så intresserad att han helt enkelt tog kommandot 

över hela projektet och petade den sittande projektledaren (Isaacson W, 2012 s 140-141). I 

samma veva som dessa händelser fick Apples chef ett mail av en anställd gällande Jobs dåliga 

ledarskap. Jobs tålde inte att någon sa emot honom och skulle hela tiden ha allt på sitt eget 

sätt. Vd:n konfronterade båda samtidigt, varvid Steve gjorde som han brukade i pressade 

situationer, nämligen gråta. Den som skickat mailet fick tjänstledigt och Jobs fick återigen sin 
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vilja igenom och kunde fortsätta med projektet på det sätt han ville (Isaacson W, 2012 s 142-

143).  

De anställda som jobbade under Jobs pratade om att han hade ett förvrängningsfält. Oavsett 

om man var medveten om detta eller ej trollbands man av honom. Han hade ett speciellt sätt 

att tala, förvränga saker och övertyga människor till att få dem göra saker som de inte ens 

själva egentligen trodde var möjligt (Isaacson W, 2012 s 147-148). Jobs var extremt 

manipulerande och duktig på att läsa folks starka respektive svaga sidor. Resultatet blev att 

människor inte ville bli nedtryckta och trampade på utan bli accepterade och hyllade och man 

gjorde allt för att verkligen nå dit (Isaacson W, 2012 s 151). Jobs var dessutom övertygad om 

att kunden inte alltid hade rätt. Ett exempel på detta är när han 1982 bestämde att 

piltangenterna skulle försvinna från Machintosen och människor därmed skulle bli tvungen att 

lära sig använda en mus och klicka sig fram istället för piltangenter som de hittills hållit fast 

vid (Isaacson W, 2012 s 170). 

Den 23 Maj 1985 fick Jobs sparken från Apple då han under lång tid försökt sätta sig upp mot 

den dåvarande Vd:n, samtidigt som han varit riktigt otrevlig gentemot sina medarbetare 

(Isaacson W, 2012 s 246). Steve var en ung man med driv och han var dessutom rik. Han 

hittade snabbt ett nytt segment där han trodde det fanns ett behov av datorer - forskningslabb 

(Isaacson W, 2012 s 252-253). Namnet på det nya företaget blev NeXT. Inte heller på det nya 

företaget var Jobs hövligare mot sina anställda, han använde en blandning av charm och 

offentlig förnedring för att få de anställda att arbeta mer effektivt och det fungerade (Isaacson 

W, 2012 s 268-269). 

År 1996 började Apple få ekonomiska problem och man såg sig därför om efter en partner att 

samarbeta med. Jobs var där och sålde in NeXT och var därmed tillbaka på Apple. Den 

dåvarande Vd:n var smärtsamt medveten om att Jobs ville komma åt och påverka dennes 

position på företaget (Isaacson W, 2012 s 346-347). Officiellt började dock Jobs att arbeta 

som informell rådgivare på Apple, det här var i januari 1997 (Isaacson W, 2012 s 353). I juli 

samma år visade Jobs upp ett exempel på sitt temperament när han tog tag i Apple genom att 

skrika åt de anställda. “Vad är felet på Apple?” - svaret blev ett mummel från de anställda. 

Jobs besvarande själv frågan genom att skrika “produkterna! Och varför det? Jo för att de 

suger, de har blivit helt sexbefriade!” (Isaacson W, 2012 s 366). 

Ett pressmeddelande gick ut om att Jobs gått med på ett kraftigt ökat engagemang i Apple. 

Detta under tre månader tills man hittat en ny VD, på grund av att den sittande Vd:n fått 

sparken då Jobs kom tillbaka (Isaacson W, 2012 s 366-367). Jobs var bara tillförordnad VD, 

så under denna tid försökte ledningen att hitta en ordinarie. Ingen ville dock ta posten då alla 

var medvetna om att det skulle innebära att ha Jobs flåsandes i nacken hela tiden. Jobs förblev 

därför Apples VD (Isaacson W, 2012 s 383). 

År 2003 genomgick Jobs en vanlig läkarundersökning på grund av sina tidigare problem med 

njursten. Allt såg bra ut förutom en skugga på bukspottkörteln något som Jobs, efter ständigt 

tjat under ett par dagar, kollade upp. Det var cancer. En cancer som växte långsamt och 

förmodligen skulle gå att operera bort. Jobs var emot att bli uppskuren och försökte med 

alternativmedicin under ett år tills dess hans nära och kära samlades för att förmå honom att 



 

15 

ändå operera sig. Nya undersökningar visade att tumören både växt och spridit sig så han gick 

med på en operation (Isaacson W, 2012 s 511-514). 2009 var cancern tillbaka och Jobs hade 

genomgått cellgiftsbehandlingar. Han försökte hålla sin hälsa hemlig men tvingades ändå göra 

något han aldrig tidigare gjort, sjukskriva sig en period (Isaacson W, 2012 s 540). Trots att 

Jobs var sjuk jobbade han intensivt. Ett exempel på detta är då iPad 2 lanserades och han höll 

i presentationen, trots att han för tillfället var sjukskriven (Isaacson W, 2012 s 544). 

I juli 2011 hade cancern spridit sig ytterligare.  Jobs bestämde sig för att hålla ett löfte han 

gett tidigare om att första av alla meddela Apples styrelse i det fall han inte kunde leda Apple 

längre.  Han gjorde så och gav också förslag om vem som skulle ta över efter honom 

(Isaacson W, 2012 s 621). Den 5 oktober 2011 vann cancern över Jobs och han avled 

(Blumenthal K, 2012 s 261). 

Under hela sitt liv som entreprenör utgick Jobs från samma strategi. Han accepterade aldrig 

ett nej eller att något bara var “okey”. Han utgick ifrån vad han älskade. Älskade han inte 

produkten, till exempel, fick de anställda läsa på och försöka igen. Hans motto var “stay 

hungry, stay foolish” vilket betyder ungefär: “förbli hungrig, förbli dåraktig” (Blumenthal K, 

2012 s 267). 

3.2.3 Inspirationskällor för Steve Jobs 
En av de första inspirationskällorna som Jobs hade var Joseph Eichler. Han var också 

upphovet till Jobs ständiga nyfikenhet och utveckling. Eichler hade byggt huset som Jobs 

växte upp i, och drygt 11000 andra liknande hus. Grundidén till detta var billiga och bra hem 

som medelamerikanen skulle ha råd med. Här fick Jobs sin idé att det han skulle skapa var 

produkter åt massmarknaden som inte skulle kosta för mycket, och samtidigt ha både en 

snygg design och smarta lösningar (Isaacson W, 2012 s 27-28). 

Grundaren av Atari, Nolan Bushell, var en annan källa till inspiration för Steve Jobs. Bushell 

var en stor entreprenör och grundade bland annat arkadspelet pong år 1972 (Isaacson W, 2012 

s 66). Bushell var dessutom Jobs första och faktiskt enda arbetsgivare, vilken gav honom 

inspiration till att starta Apple (http://macworld.idg.se/2.1038/1.400029/har-ar-steve-jobs-

egna-hjaltar). 

En tredje stor inspirationskälla för Jobs var Walt Disney. Disney hade en gång sagt “det är rätt 

kul att göra det omöjliga”. Den inställningen tilltalade Jobs, och han hyste också stor 

beundran för Disney på grund av dennes fixering vid detaljer och form (Isaacson W, 2012 s 

329). Både Disney och Jobs hade dessutom samma inställning till hur saker skulle göras. Det 

var inte tillåtet att göra misstag och var det något som inte fungerade var det bara att tänka 

annorlunda och prova igen (http://www.orlandosentinel.com/the-daily-disney/os-steve-jobs-

and-walt-disney-valued-quality-and-innovation,0,7625059.story). 

3.3 Richard Branson 
En sökning på google.com (2012-05-02) på namnet Richard Branson ger 15 700 000 träffar. 

Företagsgruppen Virgin är Bransons professionella hemvist och träffar med anknytning till 

Virgin kommer högt upp. Men - det är också en stor andel av de sökträffar som kommer tidigt 

som handlar om Branson som person, event han deltagit i, listor över förmögenheter, bilder på 
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honom etc.  Branson är, tillsammans med mycket annat, känd för de många och 

okonventionella PR-event han deltagit i. Han säger själv (Den globale entreprenören, 2008, s 

74) att Virgins historia till stor del består i hans egen villighet att vara en central figur för 

företaget. Han har gjort allt från att raka av sig skägget och ta på sig brudklänning till att klä 

ut sig till indisk furste och hoppa från en byggnad i Bombay medan han slår på en trumma, 

under lanseringen av Virgins verksamhet i Indien (2008, s 74).  

3.3.1 Barndom och uppväxt 
Branson föddes i juli 1950 i Blackbeath, London, England. Så småningom fick han två systrar 

och familjen levde i Surrey, England under relativt knappa förhållanden till en början. Fadern 

var jurist och Branson beskriver i sin bok Losing My Virginity (2007, s 23) att han minns från 

sin barndom hur de, barnen, diskuterade sin fars mål och argumenterade om pornografi och 

om droger skulle legaliseras eller ej långt innan någon av dem visste vad de egentligen 

pratade om. Föräldrarna uppmuntrande alltid syskonen Branson att ha sin egen uppfattning 

om saker och ting och gav väldigt sällan råd, om barnen inte uttryckligen bad om det.  

Fadern kom från en bakgrund av tre generationer jurister, men hade själv en önskan om att bli 

arkeolog. Han blev ändå jurist på sin fars önskan (Richard Bransons farfar, som var domare i 

Högsta Domstolen). Richards mor var intresserad av, och duktig på, sport och dans. Hon 

dansade i shower på West End, men började leta efter ett annat jobb när dansandet skulle 

innebära att hon tvingades strippa. Hon tog sig till en klubb för segelflyg där RAF rekryter 

lärde sig segelflyga innan de blev piloter. Hon, Eve som hon heter, ville gärna bli pilot men 

fick till svar att det var ett jobb som enbart män kunde ha. Hon lyckades prata till sig ett jobb 

som pilot på villkor att hon utgav sig för att vara man. Så iförd läderjacka, en läderhjälm för 

att skyla sitt hår och en inövad djup röst lärde hon sig segelflyga och så småningom blev hon 

instruktör för de nya piloterna (2007, s 21).  

Bransons mamma hade två saker som upptog hennes tankar hela tiden - det ena var att hon 

alltid såg till att generera arbete för sina barn och det andra var att fundera kring olika sätt att 

tjäna pengar. Hon arbetade i ett skjul i trädgården med att tillverka näsduksboxar och 

papperskorgar i trä, som hon sedan sålde till olika butiker. Så småningom blev det här en liten 

industri och hennes boxar såldes på Harrods (2007, s 24).  

Branson beskriver sin familj med stark kärlek och säger att han inte kan minnas att han 

någonsin känt annat än kärlek till och från sin familj. “...We were a family that would have 

killed for each other - and we still are...” säger han (2007, s 18). Så småningom blev Richard 

sänd till internatskola, precis som sin pappa före honom, där fick han det tufft och det blev ett 

antal skolbyten. Han var närsynt och visade sig ha dyslexi. Siffror och bokstäver var helt 

obegripbara för honom, även efter det att han fått hjälp med närsyntheten. Dyslexin fortsatte 

vara ett problem för honom genom hela skoltiden. Det som räddade honom var det faktum att 

han var bra på sport, riktigt bra (2007, s 31). Tyvärr skadade han sitt knä när han var i 11-

årsåldern och han säger själv att det värsta med den skadan var det att det återigen blev tydligt 

hur usel han var inne i klassrummet (2007, s 33).  Ett av hans betyg löd “He tries hard but has 

very great difficulty in understanding even the simplest mathematical process and in retaining 

any new topic” (2007, s 37).  
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Richard kunde inte hänga med i klassrummet och på idrottsplanen hade han heller ingen plats 

efter skadan och tog sin tillflykt till biblioteket där han skrev drömmande erotiska noveller. På 

biblioteket träffade han Jonathan Holland-Gems som kom från en familj av journalister och 

författare, Jonathans mamma var en framgångsrik pjäsförfattare. Genom den här vänskapen 

kom tanken på att bli journalist fram. Han startade sin affärsbana med att plantera och sälja 

julgranar, och när han räknade på kostnader och intäkter insåg han att han greppade det här 

med matematiken, om det sattes in i ett “verkligt sammanhang”. I början av 1966 (vid 16 års 

ålder) började Richard och Jonathan fundera över hur de skulle kunde bidra till att ändra de 

regler som förekom på skolan och han skrev brev till rektorn med förslag på förändringar. De 

fick till svar att de kunde ta en diskussion kring detta i skoltidningen. Idéerna de hade var 

alldeles för revolutionerande för att tas in i den här tidningen (som hette The Stoic), varpå 

idén att starta en egen tidning kom. Richard skulle stå för att ordna annonsörer och Jonathans 

kontaktnät kunde hjälpa till med de praktiska bitarna. Där föddes”Student - the magazine for 

Britain´s youth” (2007, s 35-43). All fokus hamnade på tidningen och Jonathan och Richard 

jobbade hårt och tidningen gick bra, skolarbetet ägnade Richard inte mycket energi åt. När 

han, vid 17-års ålder, lämnade skolan var avskedsorden från rektorn “Congratulations, 

Branson. I predict that you will either go to prison or become a millionaire” (2007, s 49).  

3.3.2 Affärsman och Entreprenör  
Tidningen Student var Bransons start till livet som affärsman. Han jagade annonsörer och 

intervjuade människor som Vanessa Redgrave, Mick Jagger och John Lennon. Han fick Peter 

Blake, känd för att designat Beatles Sergeant Pepper skivomslag, att rita en bild som omslag 

till Students första utgåva (2007, s 51). Allt fokus handlade om att dra in pengar på annonser 

så att man hade råd att trycka tidningen. För Richards del gled tanken om att bli journalist allt 

längre bort. De som jobbade med tidningen, och deras köpare, var musikintresserade och 

Richard noterade att hans kompisar var av åsikten att man aldrig skulle drömma om att lägga 

40 shilling på ett mål mat men utan att tveka kunde lägga samma summa på en skiva. Han 

insåg att här fanns en affärsmöjlighet och bestämde sig för att starta en verksamhet för att 

distribuera skivor. Ett gäng kompisar diskuterade vad namnet skulle vara och “Virgin” dök 

upp som förslag, “We´re complete virgins at business” (2007, s 77) “... and there aren´t many 

virgins left around here laughed one of the other girls. It would be nice to have one here in 

name of nothing else...” Så föddes Virgin. 

Det här är bakgrunden till Bransons företagsgrupp Virgin, och lite kort om hur allt startade. 

Av utrymmesskäl har vi inte möjlighet att i detalj beskriva bakgrunden till hur varje enskilt 

bolag startade. Många gånger har det handlat om tillfälligheter i kombination med Bransons 

förmåga att se möjligheter.  På Virgins hemsida (www.virgin.com) finns företagen listade bl a 

utifrån typ av verksamhet (affärsområde). Följande är några exempel på de olika bolagen 

inom respektive “affärsområde”:  

Lifestyle - Virgin Books, Virgin Care och Virgin Games 

Media & Mobile - Virgin Media och Virgin Mobile UK 

People & Planet - People Green Fund 
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Money - Virgin Money Giving 

Music - Virgin Festivals och Virgin Megastores 

Travel - Virgin Ameria och Virgin Galactic 

81 företagsnamn kommer upp om man listar alla företagen (www.virgin.com). 

På hemsidan kan man följa historien, där man listat de som man - förmodat - anser vara 

Virgins milstolpar från starten i slutet av 60-talet till 2012. På år 2012 står det “...We haven't 

invented Virgin Time Machines yet, so we don't know this. But be there - it'll be fun...” 

(http://www.virgin.com/history/2012).  

Det finns oerhört mycket material att läsa kring Bransons olika affärsverksamheter, hur allt 

startade och på vilket sätt man genomfört idéer, levererat, tjänat pengar, misslyckats och 

sedan tagit sig upp igen. Branson säger själv i sin bok “Den Globale Entreprenören” (2008. s 

134) att starten på Virgin Atlantic 1984 är ett av de mest klassiska exempel på hur man tagit 

vara på en möjlighet i samma sekund som den dykt upp, och sedan fått saker att hända. Han 

menar att den affären är en perfekt fallstudie på hur Virgin skött sina affärer, den visar på 

företagets djärvhet och säger emot allt man får lära sig på Handelshögskolan. 

Grunden till den affären kom ur Bransons egen frustration när han satt fast på Jungfruöarna 

och skulle flyga till Puerto Rico och American Airlines ställde in sitt flyg. Han ringde upp 

några charterbolag och gjorde upp att få chartra ett plan för två tusen dollar, sedan räknade 

han på vad det skulle innebära om alla de strandsatta delade på kostnaden. Alla flögs till 

Puerto Rico för 39 dollar per skalle (2008, s 134). Så småningom, efter att ha lärt sig så 

mycket det gick om att starta flygbolag, sökt rättigheter mm fick Branson tag på 

telefonnumret till Boeing i det internationella telefonregistret. Branson beskriver följande 

(2008, s 136) “...Jag minns att jag ringde till Seattle, och bad att få bli kopplad till högsta 

försäljningschefen. “Hej, det här är Richard Branson på Virgin och jag skulle vilja köpa en 

begagnad 747:a...” Vad gör ditt företag frågade killen i andra änden. “...Ja, alltså, vi ger ut 

skivor med band som Sex Pistols, Boy George och Rolling Stones...”. Boeing hade problem 

att få sina 747:or sålda och en säljare från dem kom till Branson för att diskutera affären. Efter 

4 månaders diskussioner kring ett avtal fick till slut Virgin löftet om att Boeing skulle ta 

tillbaka planet efter ett år om flygbolaget inte fungerade.  Branson säger “jag bär alltid med 

mig ett affärsmantra; gardera dig mot problem”.  Det man riskerade med den här affären, att 

starta ett flygbolag, var endast (i sammanhanget) sex månaders förlust av Virgin Records. Att 

gardera sig mot problem är en av ytterst få lärosatser i affärslivet som Virgin, enligt Branson 

(2008, s 137), verkligen försöker anamma.  

I Den globale entreprenören (2008, s 172) säger Branson att för honom handlar affärer om 

“magkänsla”. Med magkänsla menar han sig ha utvecklat en talang som regleras av en massa 

erfarenhet och oftast leder honom i rätt riktning.  

Det gäller att komma ihåg vad det handlar om, säger Branson, när man pratar om att göra 

affärer: Den handlar om människorna. Det viktiga är att lyssna, motivera och ha förmågan att 

http://www.virgin.com/history/2012).
http://www.virgin.com/history/2012).
http://www.virgin.com/history/2012).
http://www.virgin.com/history/2012).
http://www.virgin.com/history/2012).
http://www.virgin.com/history/2012).
http://www.virgin.com/history/2012).
http://www.virgin.com/history/2012).
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http://www.virgin.com/history/2012).
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se det bästa i medarbetarna 

(http://www.youtube.com/watch?feature=fvwp&v=VH35Iz9veM0&NR=1). 

I en intervju hos Mc Gill University i februari 2010 

(http://www.youtube.com/watch?v=DCXOnloZyYk) säger Branson att huvudsyftet för 

honom (och Virgin) när de startat nya verksamheter har aldrig varit primärt att tjäna pengar. 

Det har alltid handlat om att täcka ett “hål” på marknaden. Den affärsmässiga delen, kunna 

betala sina räkningar, har man lärt sig därefter. Man vill “göra skillnad” och, som han säger 

“shake up an industry”. Affärer måste göras med hjärtat, med passion och kännas som en 

hobby. Vikten av att ha kul återkommer i alla Bransons böcker och intervjuer. Han menar att 

fester borde vara avdragsgilla. Fester är ett sätt att stimulera sina medarbetare och få dem att 

slappna av. De ska vara inkluderande och uppmuntrande, då är de ett utmärkt sätt att skapa 

sammanhållning i ett företag (2008, s 255-256). 

3.3.3 Branson och Ledarskap 
Under intervjun på Mc Gill Universitetet får Branson frågan varför man vill jobba för honom 

och Virgin. Han säger att det handlar om att han omger sig med folk som tror på vad de gör, 

tror på Virgin. Att man gör något för kunden som man i företaget kan vara stolt över. Det är 

människorna i ett företag som gör skillnaden mellan att vara utmärkt och medelmåttig. Han 

menar att Virgin kör samma typ av flygplan som både United och American Airlines men det 

som gör, och ska göra, skillnad är allt annat runtomkring. Själva upplevelsen av att flyga med 

Virgin istället för United. Det är människorna i bolaget som gör den skillnaden. 

Han säger vidare att när han letar ledare till Virgin handlar det om att få människor som är 

motiverade och som älskar människor, som har förmågan att ta fram det bästa hos andra och 

som aldrig kritiserar andra människor. Människor som behandlar alla i ett bolag på samma 

grunder, oavsett om det är juniorer eller executives 

(http://www.youtube.com/watch?v=DCXOnloZyYk).  

Är han mer riskbenägen än andra? Han svarar själv på frågan i ovan nämnda intervju och 

säger att visst, man måste vara beredd att satsa och det kanske ter sig som om Virgin är 

ovanligt riskbenägna. Men, man har alltid sett till att skydda sina affärer (t ex när man startade 

Virgin Airlines). Branson säger också att “Ett bra ledarskap måste även omfatta förmågan att 

skilja på verklig och skenbara fara” och fortsätter “Man måste förstå de utmaningar som ens 

verksamhet innebär, och möta dem. Samtidigt måste man kunna motstå frestelsen att 

överreagera vid minsta tecken på problem” (Den globale entreprenören, 2008, s 253).   

Branson betonar att det är “två vitt skilda saker att vara entreprenör och att vara chef”. Han 

säger “Dessa personer står oftast i kontrast till varandra och det ska man vara väl medveten 

om. Jag är övertygad o att det finns entreprenörer som också skulle fungera som chefer, men 

mitt råd är likväl: försök inte att göra båda saker samtidigt. Entreprenörer har den dynamiska 

kraft som krävs för att sätta igång något. De ser på världen ur ett annat perspektiv än andra. 

De skapar möjligheter som andra människor inte alltid ser och är modiga nog att göra ett 

försök. Men en entreprenör har inte nödvändigtvis de bästa egenskaperna för att driva ett 

företag”. Han fortsätter “Bra chefer är värda sin vikt i guld. Människor som har förmågan att 

på ett smidigt sätt kunna organisera en pågående verksamhet och hantera pressen som det 
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innebär, det är de som håller ihop affärsvärlden”. “Så snart entreprenören har satt sitt företag i 

rullning är det ofta tid att lämna över stafettpinnen åt chefen. Kreatörens jobb är att hitta 

någon med den expertis som krävs för att förstå visionen och vara beredd att följa kursen”. 

(2008, s 257).   

I en liten verksamhet med ett mindre antal anställda kan man vara både entreprenör och chef 

medan man kommer igång, menar han. “Skriv på alla checkar själv, så lär man sig bäst vart 

pengarna tar vägen. När verksamheten blir större måste du bestämma om du är chef eller 

entreprenör. Är du chef, stanna i företaget och hjälp det växa, är du entreprenör måste du hitta 

en chef. Därefter bör du gå vidare, ha lite roligt och starta sedan en ny verksamhet” (2008, s 

258).  

I “Richard Branson Necker Island Interview” 

(http://www.youtube.com/watch?v=tDTX5UVoDxQ&feature=related) beskriver Branson, 

som han gjort i många andra sammanhang, sin syn på ledaren kontra entreprenören. Just det 

att han ser det som två olika roller. Ca 7 min in i den här intervjun tar Branson upp Steve Jobs 

som exempel och menar att Jobs egentligen var mer “manager” än entreprenör. Branson säger 

här att Jobs byggde en fantastisk verksamhet men inom ett specifikt område där han hade 

totalkontroll. Det fungerade mycket bra för honom, och det specifika området var hans 

expertområde.  

3.3.4 Bransons förebilder och om att förändra världen 
I Den Globale Entreprenören skriver Branson om Nelson Mandela och säger att han är, precis 

som många andra stora ledare, en inbiten säljare och entreprenör ut i fingerspetsarna (2008, s 

268). Han, Mandela, tar alltid chansen att dra fördelar av sin relation med Branson till att göra 

något för sitt lands skull. Branson ser Mandela som en förebild och en stor ledare. Branson 

lyckades vid ett tillfälle under 2004 sammanföra Mandela med Dalai Lama, något som 

gjordes högst inofficiellt då det annars kunnat anses som politiskt laddat. Där formades en idé 

som Branson, tillsammans med Peter Gabriel, haft en tid. Idén gick ut på att sammanföra en 

grupp kloka äldre människor från hela världen som skulle stå utanför partipolitik och inte vara 

representanter för någon stat eller något land. De skulle helt enkelt, i form av sin erfarenhet 

och klokskap, tillsammans resonera och ge förslag kring hur världens stora problem skulle 

kunna lösas. The Elders, som gruppen kallas, skulle vara globala rådgivare. På youtube finns 

en kort film där Gabriel och Branson beskriver sina tankar kring The Elders. Gabriel säger att 

det nu finns ett forum av människor som kan lyssna ordentligt och praktiskt taget, via sina 

respektive kontaktnät, nå vem som helst i världen i syfte att lösa olika konflikthärdar 

(http://www.youtube.com/watch?v=3HT90uVIIv0&feature=related). 

2008 när Branson skrev om detta i Den Globale Entreprenören ingick bland annat Nelson 

Mandelas fru i gruppen liksom Kofi Annan, Desmond Tutu och Gro Harlem Brundtland. 12 

personer ingick då och samtliga var/är globala personligheter som agerar likt entreprenörer 

och använder sin moraliska styrka, och sitt oberoende ledarskap till att tackla stora och 

svårlösta problem (2008, s 276).   

Om man tittar på i vilka sammanhang Richard Branson förekommer så är det tydligt att de 

senare åren förekommer han mer frekvent i sammanhang som handlar om välgörenhet och att 
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“do good” (som han själv i många fall uttrycker det). Han senaste bok “Screw business as 

usual” (2011) handlar helt och hållet om att ändra fokus från att enbart tjäna pengar till att 

också värna om mänskligheten och vår planet. Han skriver i inledningen att boken är en annan 

typ av affärslitteratur än den vanliga: Budskapet är revolution! “My message is a simple one: 

business as usual isn´t working. In fact, business as usual is wrecking this planet. Resources 

are being used up; the air, the sea, the land are all heavily polluted. The poor are getting 

poorer”. “I happen to believe in business because I believe that business is a force for good. 

By that I mean that doing good is good for business”. 

I en film på youtube (http://www.youtube.com/watch?v=-nj70CY-pAg) där Branson badar i 

en pool tillsammans med Desmond Tutu, ber Tutu Branson att definiera framgång och får 

svaret att insikten att inte definiera framgång i pengar är viktig, pengar kan vara en biprodukt 

av det du åstadkommer och som sedan kan användas till att “do good”. Att hela tiden försöka 

göra skillnad på ett eller annat sätt är en väg till framgång.  

3.4 Fler entreprenörer 
 

Här väljer vi att kortfattat beskriva några andra några till entreprenörer, med avsikt att ha 

informationen om Jobs och Branson med sig för att kunna koppla likheter och olikheter. De 

entreprenörer vi valt är alla stora, både svenska och internationella, kvinnor och män. Vi har 

valt att knyta an informationen vi tar upp här i diskussionsavsnittet. 

 

3.4.1 Mark Zuckerberg 
Mark Zuckerberg är grundare av Facebook och föddes 1984 i New York. Redan i tidig ålder 

visade Zuckerberg intresse för datorer och programmering och hans far lärde honom 

grundläggande programmering på 1990-talet för att därefter hyra in programutvecklaren 

David Newman som privatlärare åt honom. Newman kallade honom för “underbarn” och sa 

att “det var tufft att ligga steget före honom”.  

Idén till Facebook uppstod under åren på Harvard, då han skapade ett program som liknade 

Facebook men där studenterna kunde rösta och betygsätta de snyggaste personerna på 

Harvard. Så småningom kom önskemål om en sida med kontaktuppgifter och bilder, 2004 

kunde alla på Harvard registrera sig, 2006 kunde alla med en giltig e-postadress registrera sig 

(http://www.facebookskolan.se/facebookskolan/index.php?page=mark-zuckerberg-facebooks-

grundare). 

Zuckerbergs entreprenörskap har inte byggt på att tjäna så mycket pengar som möjligt, hans 

drivkraft har varit att bidra med något han själv upplevt ett behov av - att göra världen mer 

öppen och ansluten. Hans utgångspunkt har varit något som redan finns, kommunikation på 

internet, som han sedan utvecklat på ett sätt som han själv vill ha det.  

Som ledare beskrivs Mark Zuckerberg som kall och avståndstagande gentemot sin personal. 

Han är inte rädd för att såga en medarbetare totalt och säga sin åsikt för att uppnå den vision 

han har om en produkt (http://entreprenor24.se/nyheter/16709-vem-ar-bast-chef-jobs-eller-

zuckerberg/). 
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3.4.2 Bill Gates 
År 1955 föddes Bill Gates i Seattle. Vid 13 års ålder visade han ett intresse för 

programmering och datorer och 1975 startade Gates startade tillsammans med Paul Allen 

företaget Microsoft. I dag är Gates en av världens rikaste män 

(http://www.biography.com/people/bill-gates-9307520).  

Som ledare upplevs Bill Gates vara en innovatör. Genom sitt ledarskap beskrivs han som 

entusiastisk och uppfattas se nya möjligheter som inte är lika självklara för andra 

(https://www.studentlitteratur.se/files/sites/organisationochledarskap/ledare.pdf). Gates 

beskrivs inte bara som en innovatör utan anses också vara en smart och eftertänksam 

människa. Som ledare beskrivs han av andra som den som agerar som en medmänniska, något 

han visar genom att skänka delar av sin förmögenhet till olika välgörande ändamål. Detta 

anses av många påvisa att Gates på ett tydligt sätt visar sina ambitioner, skänker sina pengar 

där de gör störst nytta samt försöker lära sig så mycket som möjligt om de organisationer han 

hjälper, vilket i sin tur får honom att framstå som en ödmjuk ledare. 

Vidare beskrivs Gates ha en annan stark sida som bygger både på ledarskap och 

entreprenörskap. Han uttrycker själv att konsten handlar om att välja ut sina medarbetare. Det 

gäller, enligt Gates, att plocka människor som du litar på och driver åt samma håll, men 

samtidigt har andra typer av kunskap och erfarenhet. Dessa olikheter ger olika perspektiv och 

infallsvinklar vilket i längden kan generera nya idéer 

(http://money.cnn.com/galleries/2012/news/companies/1203/gallery.greatest-

entrepreneurs.fortune/3.html ). 

3.4.3 Ingvar Kamprad 
IKEAS grundare, Ingvar Kamprad, hade redan som sjuåring en affärsidé. Han köpte in stora 

partier av tändstickor billigt och sålde dem vidare med förtjänst 

(http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/history/index.html).  

1943, när Kamprad genomfört sina studier, fick han en summa pengar av sin far som belöning 

för studierna. Kamprad använde dessa till att starta IKEA. Från början såldes inte möbler utan 

till exempel pennor och smycken, till låga priser. Företaget växte och utvecklades under flera 

år och1958 startades det första IKEA varuhuset 

(http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/history/1940_1950.html). År 2012 

finns det 287 varuhus världen över 

(http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html). 

När det kommer till ledarskap menar Kamprad att det hela egentligen är väldigt enkelt. Han 

anser att det finns två sanningar att utgå ifrån. Den ena är att den som är ledare ska föregå 

med gott exempel. Det är viktigt att alla medarbetare förstår att de är lika viktiga, ett exempel 

på detta är att ledaren själv inte kan resa i första klass medan medarbetarna reser andra klass. 

Alla är lika. (Krispinsson Björk, Mona, 2005, s 21) 

Den andra sanningen bygger på ordet samverkan. Det gäller att få alla att arbeta tillsammans. 

Allt företaget presterar och gör, görs ändå tillsammans menar Kamprad (Krispinsson Björk, 

Mona, 2005, s 21). 

http://www.biography.com/people/bill-gates-9307520
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http://money.cnn.com/galleries/2012/news/companies/1203/gallery.greatest-entrepreneurs.fortune/3.html
http://money.cnn.com/galleries/2012/news/companies/1203/gallery.greatest-entrepreneurs.fortune/3.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/history/index.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/the_ikea_way/history/1940_1950.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_and_figures/index.html


 

23 

När det gäller receptet för en framgångsrik entreprenör anser Kamprad att det även där finns 

två viktiga delar. Det ena är att entreprenören har en bra idé och det andra är att det finns bra 

medarbetare. En entreprenör ska uppskatta och bry sig om sina medarbetare 

(http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2541523.ece). 

3.4.4 Niklas Zennström 
Niklas Zennström föddes 1966 i svenska Järfälla. De första bolag Zennström var med och 

byggde upp var Kazaa och därefter Joltid. Att Skype sedan uppstod är en ren slump menar 

han. Zennström och hans kollegor behövde själv en tjänst liknande Skype, för att spara 

pengar. Det var en tjänst som inte fanns och det gjorde att de själva fick uppfinna den. Det är 

ofta så nya tjänster och produkter uppstår menar han 

(http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article3170376.ece). 

 

När det kommer till entreprenörskap bygger det hela på att tro på sig själv, enligt Zennström. 

Han menar att man måste våga tänka stort och utanför ramarna, med en stor tillit och tro på 

sig själv, först då kan du lyckas som entreprenör 

(http://internetworld.idg.se/2.22802/1.416277/niklas-zennstrom-sverige-ar-ingen-marknad). 

 

Som ledare beskrivs Zennström som erfaren. Han leder och inspirerar, framförallt unga 

människor, och beskrivs som en stor inspirationskälla för dem 

(http://www.toyp.se/old2011/arkiv/Framtidens_Ledare_2004.pdf). 

 
3.4.5 Sofia Hagelin  
Sofia Hagelin är född 1972 (http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/fran-tryggheten-till-

lovikkavantar_7010999.svd). Hon föddes i Stockholm men har under uppväxten bott på 

flertalet ställen så som Amsterdam, Frankfurt och Vimmerby 

(http://www.heartoflovikka.com/download/om_sofia.pdf). 

 

Företaget Scandinavia Online skulle knoppa av en resetjänst, en resesajt på nätet, och Hagelin 

fick en entreprenörs uppdrag, att starta upp detta från grunden – resfeber.se. Hon menar att 

hon lärde sig enormt mycket under det uppdraget, och sajten blev lyckad med 160 anställda i 

tre länder. Efter ett drygt decennium där var det dags att testa något nytt och nu driver Hagelin 

heart of lovvika, ett företag som satsar på kläder inspirerade av naturen 

(http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/fran-tryggheten-till-

lovikkavantar_7010999.svd).  

 

När det kommer till entreprenörskap anser Hagelin att det bygger på framförallt tre delar, att 

tro stenhårt på sig själv, nätverka i massor samt att kunna sälja sin egen affärsidé 

(http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/fran-tryggheten-till-

lovikkavantar_7010999.svd). Sitt eget entreprenörskap och sig själv beskriver hon som en 

passionerad “doer”, obotlig optimist och ett enormt driv 

(http://www.openentrepreneurship.com/?p=141). 
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Som ledare beskrivs Hagelin som engagerad och passionerad person 

(http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/09/63/C4/wkr0020.pdf). Sofia Hagelin tror 

själv att ledarskapet börjat ändra riktning, från individualism till ett mer kollektivt tänk, det 

gäller att arbeta och leda utifrån det (http://www.entreprenor.se/entreprenorer/valkommen-till-

foretagarbyn-mitt-i-storstan_140289.html). 

3.4.6 Anna Omstedt Lindgren 
Anna Omstedt Lindgren föddes 1960 i Sverige men är till stor del uppvuxen i Japan. Lindgren 

var med och startade en av Sveriges idag mest välbesökta matsajter, tasteline.se. Idén till 

företaget kom ursprungligen från receptkort, vilket förverkligades till en internetsajt 

(http://www.realtid.se/ArticlePages/200611/14/20061114165249_Realtid975/2006111416524

9_Realtid975.dbp.asp). 

 

Lindgren är enligt många en stor svensk entreprenör och har fått diverse nomineringar för 

detta. En nominering var årets affärsnätverkare 2009, där motiveringen löd att hon är en 

framgångsrik entreprenör och företagare som insett vikten av nätverkande när det gäller 

entreprenörskap (http://www.hittarekryterare.se/news/pressrelease/id/256709/anna-omstedt-

lindgren-nominerad-till-arets-affarsnatverkare). För att lyckas som entreprenör menar 

Lindgren själv att det gäller att våga ta risker, men framförallt som kvinnlig entreprenör våga 

ställa krav och göra det du själv vill, inte vad du förväntas göra 

(http://www.yourlife.nu/work/karriarplan-anna-omstedt-lindgren). 

 

När det kommer till ledarskap har även där Lindgren nominerats. Hon finns med på top 10 

listan över de personer som tidningen CHEF anser vara “framtidens ledare”. Detta då 

Lindgren har ett ledarskap som är nytänkande och hon anses vara en god förebild för sina 

kollegor, både män och kvinnor (http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/hon-

aer-framtidens-ledare/). Chef.se menar att de som nomineras som framtidens ledare anses 

uppfylla fem egenskaper; upptäckarförmåga, kreativitet, entreprenörsanda, influensförmåga 

och medvetenhet (http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/hon-aer-framtidens-

ledare/). 
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4. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska utgångspunkten i vår rapport. Vad står 

“Ledarskap” respektive “Entreprenörskap” för? Vad säger forskningen? Vilka 

beröringspunkter och eventuella skillnader finns det mellan de båda begreppen? 

4.1 Vad är ledarskap? 
Rosch & Kusel beskriver begreppet ledarskap i sin artikel what do we mean when we talk 

about”leadership” (2010, s 4) som ett av de mest observerade fenomenen, samtidigt som det 

är ett av de minst förstådda fenomenen på jorden. Rosch & Kusel (2010, s 4) menar att än 

idag har de vilka faktiskt studerar ledarskap inte kunnat enas om en enda definition. 

Pieschewski (2010, s 15) menar däremot att de som faktiskt skulle kunna ge den sannaste 

definitionen av begreppet ledarskap är medarbetarna själva som under en lång tid låtit sig 

ledas, och därmed gett ledarskapet dess faktiska existensberättigande. 

Ledarskap är en ledare, vilken är en person som skapar förutsättningar, vilka ger 

verksamheten de möjligheter till att prestera det som behövs (Blomström, 2012, s 15). Vidare 

menar Blomström (2012, s 16) att ledarskap bygger på att se både medarbetare men även 

chefers talanger och styrkor. Dessa ska man låta utvecklas och accelerera för att se till att 

verksamheten tar till vara på kunskapen på bästa sätt. 

4.1.2 Kan alla agera ledare? 
En ledare är en person som arbetar genom andra för att uppnå olika mål. Utifrån denna 

definition kan vem som helst vara en ledare vid olika situationer, det behöver nödvändigtvis 

inte automatiskt ske inom företagsvärlden utan även i vardagen. Många är därmed ledare utan 

att ens tänka på det själv, tar man hjälp av andra för att uppnå ett mål är man därmed redan en 

ledare. Detta är inte naturligtvis medfött utan beror mycket på vilka situationer vi hamnar i 

(http://blogs.hbr.org/goldsmith/2008/01/great_leaders_are_made_not_bor.html). 

Forssen (2007, s 99) menar att ledare nödvändigtvis inte behöver vara den person som är chef. 

Den som agerar chef är formellt ledaren i en organisation. Det är dock inte nödvändigtvis 

denna person som är den egentliga ledaren, det vill säga den informella ledaren. Forssen 

menar med detta att för att kunna agera ledare behöver man få ett informellt erkännande från 

den grupp man avser att leda. 

Blomström (2012, s 15) anser att för den nya generation som börjat inta arbetsmarknaden just 

nu, krävs det en helt ny typ av ledarskap. Resultatet av detta, menar Blomström, är vare sig du 

blir utsedd till ledare idag eller agerat ledare under flera år kommer du behöva lära dig att 

tänka om och agera på ett nytt sätt. Från det mer traditionella synsättet där medarbetarna 

lyssnar och agerar efter ledaren till att dagens medarbetare själva vill satsa och göra karriär. 

Den som idag ska agera ledare måste alltså enligt Blomström helt enkelt lära sig balansera 

dessa förutsättningar på ett bra sätt. 

Henrikson menar i sin artikel (Great leaders are made, not born, 2006) att ledare formas man 

till, det är inte en roll vi automatiskt föds in i. Vem som är en bra ledare och varför menar 

Henrikson därför beror på hur pass tillfredsställda de anställda är. Därför är den viktigaste 
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delen i ett ledarskap de anställda, att utgå ifrån deras åsikter och tankar är bland den viktigaste 

delen för en engagerad ledare. Det är även viktigt att som ledare kunna erkänna och stå för 

sina misstag. För att kunna agera ledare kan man inte heller uppvisa ett stort ego. Henrikson 

pekar på att det som är viktigt för att kunna vara ledare är inte något människor föds till utan 

lär sig med tiden, det gäller att vara lyhörd och kunna ta hand om sina anställdas olika behov. 

Detta kan vara genom att ta hand om de problem som uppstår så snabbt och smidigt som 

möjligt eller bara tänka på att agera som en coach för sina anställda istället för en 

misstänksam ledare som hela tiden jagar fel. 

En människa passar inte för alla jobb, vi har alla olika förutsättningar till att lyckas i 

yrkesrollen. Dock kan alla försöka lära sig, detta gäller även för en chefs- och ledarroll. En 

ledarroll kräver olika egenskaper vid olika tillfällen och positioner inom ett företag.  Dock är 

det svårt att säga att en människa alltid kan lära sig agera som en god ledare. Det är inte alltid 

hela sanningen, för att nå riktigt långt krävs det ofta ett speciellt driv att vilja lyckas. Dit når 

inte många, men i det stora hela går det att lära sig att agera och handla som en ledare 

(http://www.konsultakademin.se/?get=content&action=view&id=127-34). 

4.1.3 Ledarens egenskaper 
Debra Wheatman har ställt sig frågan ”what makes a leader“ i sin artikel på hemsidan 

theepochtimes.com från oktober 2011. Wheatman menar att det krävs vissa typer av 

egenskaper för att kunna bli en god ledare. Dessa är visioner, fokus och disciplin, förtroende 

och värderingar, delad framgång och nederlag, mänsklighet samt en gnutta humor. 

Visionen är viktig för ledaren så den i sig vet vart man vill nå, utifrån att själv ha klara mål 

kan man leda andra. För att uppnå sin vision krävs just fokus och tydlig disciplin, det är 

genom ditt fokus du faktiskt kan nå fram till dina visioner. Förutom detta krävs att de man 

avser att leda får förtroende för ledaren och att ledaren har tydliga och sunda värderingar. Det 

är även viktigt att dela både framgångar och nederlag, det är ju inte enbart ledaren som ser till 

att organisationen når dit den når, trots resultatet. En ledare ska förutom detta vara mänsklig, 

ledaren är ej mer värd än andra människor. Utöver detta är det bra om ledaren faktiskt har 

humor, att skratta ibland höjer stämningen markant 

(http://www.theepochtimes.com/n2/life/what-makes-a-leader-23711.html). 

Då det talas om ledarskap dyker ofta frågor upp rörande ledare och dess agerande. En av de 

absolut vanligaste frågorna i dessa sammanhang är just frågor runt ledarens egenskaper 

(Gardner, 2011, s 102). 

Det finns många typer av egenskaper som är framträdande. En ledare behöver inte uppvisa 

alla, utan kan använda sig av olika egenskaper beroende på vilka situationen. Några viktiga 

egenskaper alla ledare bör uppvisa är bland annat fysisk vitalitet och uthållighet. Som ledare 

gäller det att orka det lilla extra, även då det är stressiga och intensiva perioder. Vilja att ta 

ansvar är också en väsentlig del av egenskaperna, det gäller att i olika sociala situationer 

kunna kliva in och delegera ut uppgifter. En annan viktig egenskap är sak kompetens. Som 

ledare är det viktigt att kunna området man leder och delegerar, vara insatt i ämnet. Det är 

även viktigt att kunna ha förståelse för dem man leder och ha möjlighet att uppfatta deras 

behov. Det gäller att vara en ledare, samtidigt som man kan ställa upp lite som coach för sina 
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medmänniskor. Social kompetens samt ett behov av att nå framgång är viktigt. Det gäller att 

vara lyhörd för alla olika intressenter i företaget och att kunna förutse olika händelser som kan 

uppstå. Utifrån dessa är det viktigt att som ledare hela tiden sträva efter att uppnå framgång, 

vilja lyckas på det bästa sättet hela tiden (Gardner, 2011, s 111-113). 

Tidningen Chef har listat 20 egenskaper som efterfrågas från företagen då de ska anställa en 

ny chef. De fem första egenskaperna som tas upp är engagerad, ha förmåga till 

problemlösning, vara proaktiv, affärsorienterad samt empatisk 

(http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/egenskaperna-som-ger-dig-

droemjobbet/192520.html). 

Feltner m.fl. skriver i sin artikel characteristics of an effective leader att det inte är en lätt 

uppgift att leda, men ett väl fungerande ledarskap är avgörande för att en organisation ska 

lyckas (Nurses´ views on the characteristics of an effective leader, 2008, s 363). 

De nio mest viktiga egenskaperna för att kunna agera som en effektiv ledare är som följer, 

från den viktigaste till den minst viktiga; kommunikations färdigheter, rättvisa, kunskap om 

jobbet, förebild, pålitlig, förtroende och positiv attityd, motiverande, delegerande och flexibel, 

förstående. Det är viktigt för en ledare att kunna kommunicera, och att det handlar om en 

dialog mellan de anställda och ledaren. Att vara rättvis är också det en stor del, då konflikter 

uppstår måste dessa kunna lösas på ett relevant sätt. Därutöver är det av största vikt att 

ledaren kan sitt område, genom att ha kunskap för att kunna dela ut instruktioner och förklara 

arbetsuppgifter vid behov.  

Som ledare bör du även agera som en förebild, de underordnade ska kunna se upp på sina 

överordnade och kunna se en bra förebild. En ledare ska även vara pålitlig i alla situationer. 

Självsäkerhet och en positiv attityd är ett måste, genom detta kan ledaren även motivera och 

få andra att vilja prestera. Dessa egenskaper är av stor vikt då det är dags att delegera, detta 

ska göras tydligt och på ett engagerade sätt. Flexibilitet och förståelse är också viktigt i hög 

grad, det är ju människor man som ledare arbetar med och utifrån. Det gäller att kunna lyssna, 

förstå och anpassa i stor utsträckning (Nurses´ views on the characteristics of an effective 

leader, 2008, s 365-368). 

4.1.4 Olika typer av ledarstilar 
Henry Mintzberg är känd som något av en “guru” inom forskning kring ledarskap och har 

skrivit mycket litteratur inom området (www.mintzberg.org). 

Mintberg gjorde redan på 70-talet en kategorisering kring vad ledare egentligen arbetar med 

och hur de behandlar olika aktiviteter. Teorin beskriver hur en organisation är uppbyggd och 

hur olika typer av ledare agerar och framförallt i vilka olika situationer. Han delade därför in 

ledarna i tio olika roller och i tre olika huvudgrupper. Mintzberg menade att alla ledare 

oavsett roll, status eller arbetsuppgifter på något sätt tar del av dessa roller i olika situationer 

(Bakka J F, Fivelsdal E, Lindkvist L, s 197-198).  

Formell 

Auktoritet 
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och status 

       

Interpersonella roller 

Toppfigur 

Anförare 

Förbindelseled 

         

Informationsroller 

Informationssökare  

och mottagare  

Informationsspridare 

Talesman 

       

Beslutsroller 

Initiativtagare 

Krislösare 

Resursfördelare 

Förhandlare 

Modell: Tio ledarroller Mintzberg 1973/80 (Bakka J F, Fivelsdal E, Lindkvist L, s 198) 

Alla verksamheter har olika typ av utveckling och faser i denna utveckling. De flesta som är i 

en ledarposition idag kan lära sig att hantera flera olika faser. Det har dock visat sig att 

människor som agerar ledare, i det långa loppet, tjänar på att hitta sin egen stil och agera 

utifrån den. De flesta kan alltså agera som ledare i olika roller och lära sig detta till en viss 

gräns, även om det inte är det ultimata sättet. Det bästa är när man agerar som ledare utifrån 

sina egna förutsättningar (http://www.civilekonomen.se/artikel/vilken-ledarstil-passar-dig). 

Den auktoritära ledaren 

Denna typ av ledarskap bygger på att ledaren har en tydlig attityd om vart man vill nå, och för 

medarbetarna innebär det frihet under ansvar. Målet är tydligt satt av ledaren, men hur detta 

ska uppnås är till stor del upp till medarbetarna att lösa 

(http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/sa-hittar-du-raett-ledarstil/191427.html 

). 
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Auktoritära ledare har ofta ett behov av kontroll så att de underordnade når upp till målen och 

löser dessa, även om målet är tydligt uppsatt har ledaren svårt att helt släppa kontrollen till 

medarbetarna och vill oftast ändå kontrollera arbetsgången (The role of authoritarian 

leadership in the relationship between supervisors’ Machiavellianism and subordinates’ 

perceptions of abusive supervisory behavior, s 513-514) 

Den demokratiske ledaren 

Bakgrunden till det demokratiska ledarskapet är att en individs egna kunskaper om dennes 

uppgifter ofta är större än ledarens. Därför låter ledaren den enskilda individen själv avgöra 

hur arbetsuppgifterna kommer att utföras utan inblandning. Genom att arbeta utifrån ett 

demokratiskt ledarskap växer den enskilde individen och lär sig ta ansvar. Ledaren medverkar 

och ser till att målen uppnås, men litar på att varje individ har större kunskap om just sitt 

arbetsområde än ledaren själv (Dialogue and deliberation as expressions of democratic 

leadership in participatory organizational change, s 11-12). 

Ett demokratiskt ledarskap bygger på tillit. Till stor del bygger det på frihet under ansvar och 

möjligheter att påverka sin situation, vad som passar bäst för den enskilda individen 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-som-uppdrag/arbeta-

demokratiskt/demokratiskt-ledarskap-bygger-pa-tillit-1.135470) 

Låt-gå-ledaren 

Låt-gå-ledaren präglas av en stark ovilja att aktivt engagera sig i vad som händer och vad 

medarbetarna gör. Ledaren anser att bästa sättet att leda är att helt ta avstånd från de 

handlingar som sker. Denna typ av ledare ger heller ingen feedback alls till sina medarbetare. 

Dock behöver naturligtvis även en låt-gå-ledare ibland träda in i sin roll, när problem uppstår. 

Problemen kan vara allt från medarbetare som inte kommer överens eller att organisationens 

mål helt enkelt inte uppfylls (Transactional, Transformational, or Laissez-Faire 

Leadership: An Assessment of College of Agriculture Academic Program Leaders' (Deans) 

Leadership Styles s 91-92). 

Den coachande stilen 

En coachande ledare är en ledare som lägger mer fokus på medarbetarnas personliga 

utveckling än företaget i stort och medarbetarnas egentliga arbetsuppgifter. Det är en typ av 

ledarstil som kan vara väldigt positiv om den enskilda medarbetaren redan vet om vilka 

svagheter man har och är med på att förbättra dessa. Är medarbetarna tvärtemot avogt 

inställda och absolut inte vill ha en förändring och anser att de inte alls behöver 

förbättra/förändra sig kan däremot konflikter uppstå och det är då en ledarstil som inte är 

något bra alternativ (http://www.chef.se/dynamisk/index.php/index/artikel/sa-hittar-du-raett-

ledarstil/191427.html ). 

Delegerande ledarstil 

Denna typ av ledarstil har innebörden att chefen är ansvarig för alla beslut och delegerar ut 

arbetsuppgifterna, däremot får medarbetarna själva besluta hur de ska utföra och nå upp till ett 

lyckat resultat då det gäller de olika arbetsuppgifter de blir tilldelade 

(http://www.ledarskap.biz/ledarstilar.html). 
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Ledarna i denna typ av ledarstil frågar dessutom gärna medarbetarna om råd och utifrån dessa 

delegeras arbetsuppgifterna ut (http://www.ledarstil.se/). 

4.2 Vad är Entreprenörskap? 
Begreppet entreprenör används flitigt när det handlar om individer som startar olika typer av 

verksamheter, men vad är den bakomliggande betydelsen av begreppet?  

Entreprenörer finns inte bara inom näringslivet, även om många av oss säkerligen tänker 

“företagande” när vi tänker på begreppet och de personer som vi förknippar med det. Om man 

tittar på en förklaring som denna - “Med entreprenör menas en person som tar initiativ till och 

organiserar en nyskapande verksamhet. Entreprenörskap handlar om kreativitet, initiativkraft, 

experiment och mångfald” (www.foretagsamheten.se) - så kan man också se kopplingar till 

verksamheter utanför traditionellt företagande. Områden som politik, olika typer av 

folkrörelser och kulturella verksamheter är, och har varit, också det starkt förknippat med 

entreprenörskap. Man pratar även om samhällsentreprenörer vilket kan definieras som “… är 

den som tar ett innovativt initiativ för att utveckla samhällsnyttiga funktioner...” (Gawell m fl, 

2009, s 8).  

Ingvar Kamprad tas ofta upp som exempel på en “superentreprenör”
3
, och det är också så han 

beskrivs i baksidestexten på boken Historien om IKEA, Ingvar Kamprad berättar för Bertil 

Torekull (1998). Kamprad säger själv (1998, s 43) “...Jag känner ännu en enorm glädje över 

att få göra affärer. En ännu större glädje är det att hitta affärsidéer och övertyga andra om att 

de är genomförbara...” och fortsätter “...Kanske är det ytterst den som ännu håller igång både 

mig och själva rörelsen, en särskild känsla av lust, ett slags iver att inte missa en chans, som 

gör att jag aldrig kan sluta tänka på om något kanske kunde bli en affär...”.   

Eric Ries är en person som på senare tid gjort sig känd inom IT-branschen på den 

amerikanska västkusten. Eric är entreprenör, och ligger bakom ett antal - både framgångsrika 

och mindre framgångsrika - teknikföretag. I september 2011 kom han ut med en bok (Ries, 

2011) där han beskriver processen kring att lyckas med ett så kallat “start-up-företag”. Han 

hävdar (2011, s 3) att entreprenörskap är en sorts ledarskap, det vill säga att det är olika sidor 

av samma sak. Ries menar att många individer, han själv inräknat, associerar dessa båda 

begrepp med vitt skilda agerande. Medan ordet “entreprenör” uppfattas som något coolt, 

innovativt och spännande så uppfattas ledarskap (management) som tråkigt, allvarligt och 

intetsägande. Ries menar (2011, s 8) att entreprenörskap är det som omfattar “nyskapande 

under extrem osäkerhet”. Med det sättet att se på begreppet betyder det också att 

                                                 
3 Den som beskrivs som “superentreprenör” är en person som startar upp verksamheter, drar igång saker, en 

idéspruta, en person som startar nya företag om och om igen och har ett brinnande engagemang i det han/hon 

företar sig.  www.entreprenor.se beskriver en person som är 17 år och har startat upp 4 företag som en 

superentreprenör. En annan som får samma benämning är en person som startat 14 företag på 12 år, där personen 

i fråga själv säger att när ett företag är flygfärdigt går han vidare och startar upp något nytt 

(http://www.idg.se/2.1085/1.229388/yrke-superentreprenor). Utöver IKEA-grundaren så brukar även Torsten 

Jansson, New Wave koncernen, få titeln superentreprenör. I den här artikeln talar man om hans engagemang i 51 

olika bolag (http://bohuslaningen.se/nyheter/munkedal/1.1043096-torsten-jansson-tror-pa-ljusare-tider). Själv 

påpekar han dock att det endast är ett 25-tal företag han har ett djupare engagemang i. 
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entreprenörskapet i sig inte behöver handla om att skapa en helt ny verksamhet eller ett nytt 

företag. Är man i en organisation beroende av innovationer för att lyckas och nå tillväxt bör 

man, enligt Ries, ha entreprenör som titel på någon/några i sin organisation. 

Amelia Adamo skulle kunna anses vara ett exempel på det som Ries beskriver som en 

entreprenör inom en befintlig organisation, det vill säga en intraprenör
4
. Själv beskriver hon 

sig som en “fuskis” när det gäller entreprenörskap (thinkbiglecture.se via DNs webbtv) och 

menar att ett bättre begrepp på henne skulle vara ”intraprenör”. Hon förklarar vidare att med 

det menar hon att hon är anställd, och som hon säger “hittar på saker” som anställd hos någon 

annan och att hon inte som en traditionell entreprenör driver eget. Hon är dock tydlig med att 

hon har “en egen låda” och påpekar att fördelen med det är att man får bestämma själv, man 

har inte så många chefer som ska lägga sig i.   

Kring hur utvecklingen av entreprenörskapet har sett ut beskriver Hans Landström i sin bok 

Entreprenörskapets Rötter (2005) där han beskriver hur det sett ut under flera århundraden
5
.     

Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap vid Växjö Universitet, menar att barn är 

entreprenöriella och har skapandet i sig från födseln (digitalmedia.se). Hans sätt att se på 

entreprenörer och definitionen av dessa är att det handlar om att bejaka sitt eget jag och sina 

möjligheter att medskapa den värld man själv vill leva i (föreläsning digitalmedia.se).    

I boken The Intelligent Entrepreneur (Murphy, 2010) menar författaren att entreprenörskap är 

“att tillvarata möjligheter utan hänsyn tagen till de resurser som finns tillgängliga vid 

tillfället” (2010, s 30). Att det handlar om ett sätt att tänka och agera - ett specifikt sätt att 

betrakta världen på - där man som entreprenör blir den person (eng: becoming the person) 

som har kapacitet att implementera nödvändiga/önskvärda förändringar/förbättringar. Man 

menar också att lockelsen med entreprenörskapet ligger i det faktum att ingen riktigt kan säga 

vad det egentligen handlar om. 

Landström (2005, s 68) anser att det är möjligt att utbilda individer till att bli entreprenörer. 

Han drar paralleller till journalister, konstnärer och arkitekter som ju också kan utbildas till 

sina respektive områden. Här kan man dock, enligt vårt sätt att se det, fråga sig om man 

                                                 
4 Intraprenör; en person som verkar som förnyare av affärsverksamheten inom ett större företag eller av en 

offentlig förvaltning (www.ne.se) 

5 Begreppet entreprenör har en lång historia och användes, enligt Hans Landström (2005, s 24) av fransmännen 

redan på 1100-talet. I början av 1600-talet betraktade man en entreprenör som en person som ägnade sig åt 

handlingar som förknippades med någon form av risktagande. I första hand individer som tog på sig åtaganden i 

stor skala för någon annans räkning. Man kan tänka sig att häri ligger ursprunget till det som vi i modern tid 

kallar för byggentreprenör/er. Landström beskriver också just detta (2005, s 25) att den typiske entreprenören 

under medeltiden var en person som ansvarade för stora byggnadsverk som kyrkor eller andra typer av offentliga 

byggnader. I det engelska språket användes en motsvarighet till det franska ordet “entrepreneur” som var ordet 

“undertaker” och ibland även “adventurer”. Landström beskriver fortsättningsvis (2005, s 26) att i A Dictionary 

of the English Language från 1755 definierades ordet “Adventurer, he that seeks occasion of hazard; he that puts 

himself in the hand of chance”. Under en lång tid förknippades entreprenören med handlingskraft och riskfylld 

verksamhet, men det var också - i dessa historiska sammanhang - fråga om att vara uppdragstagare åt någon 

annan.  
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utbildas sig till att bli konstnär eller entreprenör, eller om det snarare handlar om utbildning 

som syftar till att stimulera en inneboende talang/egenskap? Landström säger att (2005, s 68) 

målsättningen med den psykologiskt orienterade entreprenörskapsforskningen som finns 

handlar om att identifiera de som har en entreprenöriell talang och att kunna bidra till att dessa 

ges möjlighet att utveckla sin talang.  

4.2.1 Entreprenörens personlighet 
Landström beskriver (2005, s 59) att de egenskaper som tycks känneteckna entreprenörer har 

rönt stort intresse inom forskningen, och då specifikt frågor kring det som kallas “locus of 

control”
6
. Entreprenörer sägs ha en intern “locus of control” så till vida att de själv upplever 

sig kunna kontrollera sin situation (till skillnad från många andra personer som ofta upplever 

sig som offer, och utan möjlighet att påverka - det kallas att ha en extern locus of control).  

Andra egenskaper som visat sig vara gemensamt för entreprenörer är uthållighet, ett sökande 

efter oberoende, resultatorientering och överoptimism. När det handlar om personliga 

värderingar så har det visat sig att entreprenörer tycks uppvisa högre värden med avseenden 

på estetisk känsla och konstnärlighet än människor i allmänhet (Landström, 2005, s 59).    

 

– Innovatör 

– Ledare 

– Måttlig risktagare 

– Oberoende 

– Kreatör 

– Energisk 

– Ihärdig 

– Originalitet 

– Optimistisk 

– Resultatorienterad 

– Flexibel 

-Rådig, fyndig 

– Prestationsmotiv 

– Självmedvetenhet 

– Självförtroende 

– Långsiktigt engagemang 

– Accepterar tvetydigheter och osäkerheter 

– Initiativrik 

– Lärande 

– Resursanvändare 

– Sensitivitet gentemot andra 

– Aggressiv 

– Tendens att lite på människor 

– Pengar som mått på framgång 

 

 

Figur 1: Landström, 2005, s 60 

                                                 
6 Begreppet “Locus of control” handlar om den egna uppfattningen och i vilken utsträckning man upplever sig 

ha kontroll över en situation (Landström, 2005, s 59) 
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Ovanstående figur sammanfattar, enligt en studie som Landström hänvisar till (2005, s 59), de 

karaktäristiska dragen hos entreprenören. 

Det finns också tidiga studier kring vad som kännetecknar en entreprenör utifrån ett 

psykoanalytiskt perspektiv (Landström 2005, s 61)
7
. Ett antagande är att en skillnad mellan 

entreprenören och andra ledare är att orsaken går att finna i entreprenörens uppväxt och 

relation till dess föräldrar. Ovilja att underordna sig skulle ha sin bakgrund i en svår uppväxt, 

förlust av anhöriga, många uppbrott och saknad av fadersgestalt.  Konsekvenser skulle vara 

att entreprenören karaktäriseras av att vara rastlös, beslutsam och fylld av självhävdelse.  

Entreprenören är svårt att infoga i en hierarki och sociala system vilket - så som Landström 

beskriver det (2005, s 61) - gör att det är “puschfaktorer” som driver honom/henne till 

företagande.   

Landström beskriver vad forskningen kommer fram till beträffande entreprenörens 

egenskaper (i ett generellt perspektiv). Vad man vet idag är att (2005, s 63) att många 

entreprenörer har föräldrar som varit entreprenörer. “Självtillit” är ett begrepp som fått fokus i 

den meningen att det handlar om individens förmåga att mobilisera motivation och kunskap 

för att hantera en speciell situation. Den entreprenöriella självtilliten utvecklas bland annat via 

förebilder och där kan man tydligt se hur erfarenheter från barndomen sätter tydliga spår, och 

där föräldrarna utgör viktiga förebilder, liksom skolan. En annan utvecklingstendens som är 

tydlig är att många entreprenörer inte bara startar ett företag utan flera. 

I sin undersökning “Cognitive mechanisms in entrepreneurship: why and when entrepreneurs 

think differently than other people” definierar Robert A. Baron entreprenörer som de 

individer som formulerar nya idéer, ser möjligheter och kan formulera dessa till att ge värde 

för samhället genom att också ta hänsyn till den eventuella risk som finns (1998, s 276). 

Baron menar att man har haft, och fortfarande har
8
, en tendens att tro att entreprenörers 

benägenhet att ta risker vida överstiger det genomsnittliga. Att de har en högre önskan än 

“normalt” att själva stå för att skapa sitt eget öde med hjälp av sin optimism och sin förmåga 

att klara osäkerhet och tvetydigheter (1998, s 276-277). Baron hänvisar till en mängd 

forskning men där inget resultat kan påvisa att dessa antaganden är sanna. För att komma 

vidare i forskningen kring den här frågeställningen har forskarna istället formulerat om frågan 

till att handla om varför vissa människor har lättare för att se möjligheter än andra, och varför 

vissa människor försöker utveckla dessa möjligheter och andra inte alls. Det man kommit 

fram till är att entreprenörer inte har någon högre benägenhet till att ta risker än andra men det 

finns ett område där entreprenörers sätt att tänka i förhållande till andra skiljer sig. Det 

området är på vilket sätt man tänker kring affärsmöjligheter. Som Baron b eskriver det (1998, 

s 277) “...entrepreneurs tended to categorize such situations as having more strengths, 

                                                 
7 Landström hänvisar här till studien The Enterprising Man från 1964 (av Collins, Moore och Unwalla som 

anses vara pionjärer inom detta forskningsområde). Den studien har i sin tur, enligt Landström, sin grund i en 

studie från 1959 av Warner & Martin med titeln The Industrial Man. Dessa studier har fokuserat på 

frågeställningar som Vad är det som motiverar entreprenören att starta företag? och Vad skiljer entreprenören 

från andra ledare?   

8 Vid rapportens tillkomst, 1998 
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opportunities, and potential for gain than did nonentrepreneurs...” Entreprenören har alltså en 

tendens att se affärsmöjligheter där andra inte gör det, ser styrkor och potential på ett mer 

välvilligt sätt.  

Baron menar också att (1998, s 279) det är tydligt att entreprenörer är oerhört hängivna sina 

idéer och affärer/företag och det i sin tur får konsekvensen att den känslomässiga styrkan i 

denna hängivenhet påverkar deras sätt att tänka rent generellt. Följande bild påvisar vilka 

konsekvenser detta kan få.  

 

Omständigheter som ökar känsligheten för 

intryck med subjektiva val som effekt 
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Figur 2: Baron, 1998, s 279 (översatt från engelska) 

Kontentan är att (Baron, 1998, s 279) entreprenörer mer ofta än andra regelbundet utsätts för 

situationer som testar dess känslomässiga styrka och förmåga och i förlängningen ger det en 

ökad känslighet för olika typer av självuppfyllande åsikter/ageranden. Det tolkar vi som att 

man kan hamna i ett känslomässigt läge, på grund av ovanstående faktorer, där man tenderar 

att “göra saker för sakers egen skull” utan att de har en direkt faktabaserad grund. 

En annan studie som Baron tar upp i sammanhanget är den som har sin grund i “The affect 

infusion model” (AIM-model) (1998, s 281-283). Den handlar om hur och när våra känslor 

påverkar våra tankar. Modellen handlar i kortet om när känslor påverkar beslutsfattande och 

hur olika situationer bedöms. Teorin hävdar att sannolikheten för känsloutbrott (eng: affect 

infusion) är högre när en individ är involverad i känsliga och ansträngande tankar kring en 

fråga/ärende än när tankarna rör sig mer av “automatik” på grund av enklare/simplare frågor. 

Hårdrar man “vikten” av de frågor som entreprenören hanterar i sitt dagliga arbete så ser vi att 
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de frågorna snarare handlar om känsliga och ansträngande ärenden och förhållanden 

(osäkerhet, tidspress osv) än motsatsen. Teorin bakom AIM-modellen hävdar också att just 

därför är den att anse som applicerbar på entreprenörer, som en förklaringsmodell till 

entreprenörens agerande. På grund av entreprenörens hängivna engagemang i sina idéer, 

sitt/sina företag och visioner upplever de mer - än andra människor - intensiva och mer 

frekventa “känslostormar” i relation till sitt arbete. (Baron, 1998, s 283). 

En annan sida av frågan kring entreprenörens egenskaper, och vad som skiljer dem från andra, 

är hur det kommer sig att entreprenörer ser möjligheter och tar dem i större utsträckning än 

andra. Kopplat till denna fråga ligger också frågan kring varför vissa entreprenörer är mer 

framgångsrika än andra? Studier har gjorts kring detta (Baron, 1998, s 284-285) och 

antagandet har varit att entreprenören är en “typ av personlighet” som vill skapa sitt eget öde 

och tror, i högre utsträckning än andra, att det är genomförbart. Slutsatsen är här att 

entreprenörer verkligen tänker annorlunda än andra och att de tenderar att vara mer 

mottagliga för olika typer “tankefel”. Skillnaden mellan entreprenörer och icke entreprenörer 

när det gäller det här sättet att tänka har inte sin grund just i det faktum att man har olika 

egenskaper (även om det också skulle kunna vara en anledning i vissa fall) utan snarare från 

det faktum att entreprenörer jobbar under förhållanden, och situationer, där det faktiskt är 

naturligt att misstag och “tankefel” uppstår (1998, s 288).   

Även Podoynitsyna m.fl. (The role of Mized Emotions in the Risk Perception of Novice and 

Serial Entrepreneurs, 2011, s115) hävdar att entreprenörer är människor som upplever 

blandade känslor, i större omfattning än andra (d.v.s. icke entreprenörer), när det gäller att 

fatta beslut såväl som bedömning av möjligheter och risker. Entreprenören litar i stor 

omfattning på sin intuition när det gäller att fatta beslut. Intuitionen är baserad på känslor 

vilket gör att just de personliga känslorna spelar en stor roll när det gäller beslutsfattande hos 

entreprenören (2011, s 116).  

4.3 Skärningspunken mellan Entreprenörskap och Ledarskap 
För att få en inblick i vad som utmärker respektive roll har vi beskrivit ett antal teorier 

specifikt kring de enskilda rollerna “entreprenör” och “ledare”.  Olika vinklar, olika typer av 

definitioner och vad som kan känneteckna respektive roll. Eftersom syftet med vår uppsats är 

att belysa sambandet mellan rollerna och vad som eventuellt förenar, alternativt skiljer dem åt 

är det också av stort intresse att se vad tidigare forskning kommit fram till kring just 

skärningspunkten mellan dessa roller.   

Robert P. Vecchio tar upp frågan kring varför det skulle vara värdefullt att göra en distinktion 

mellan de två områdena entreprenörskap och ledarskap (Entrepreneurship and leadership: 

common trend and common threads, 2003, s 304.). Han menar att en av orsakerna kan vara att 

ursprunget till dessa båda roller finns inom två vitt skilda forskningsområden: ekonomi 

respektive psykologi. Forskning inom den ekonomiska traditionen har en tendens att fokusera 

på resultat som kan observeras. Inom psykologin har man däremot haft en tendens att 

fokusera på mellanliggande ej observerbara processer likväl som observerbara resultat (2003, 

s 304). Varför skulle då entreprenörskap behandlas som ett eget forskningsområde över huvud 

taget? Vecchio beskriver (2003, s 305-306) vad tidigare forskning ger som svar på den frågan. 
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Ett argument skulle kunna vara att entreprenörskap kan ses som en social mekanism som 

konverterar teknisk information till produkter och service. Ett annat argument är att 

entreprenörskap skulle kunna möjliggöra upptäckten av, och begränsa ekonomisk 

ineffektivitet. Det tredje argumentet som Vecchhio beskriver (2003, s 306) är att 

entreprenörsdriven innovation driver förändringar av produkter och service.  

Vecchio tar också upp i sin rapport (2003, s 306) varför man eventuellt inte skulle ha 

entreprenörskap som ett eget forskningsområde. De argumenten har sin utgångspunkt i det 

som kallas entreprenörskapets “Big Five”. Det är fem områden som brukar ligga som grund 

för diskussioner kring profilen “entreprenör” - risktagande, behov av förverkligande, behov 

av självständighet, egen effektivitet och “locus of control” (se not 6). Ett exempel är området 

risktagande där Vecchio (2003, s 307) beskriver hur tidigare forskning visat att vid övningar 

kring beslutsfattande är skillnaden mellan olika typer av personligheter större än mellan 

entreprenörer och icke entreprenörer.  På liknande sätt har man beskrivit olika argument inom 

vart och ett av de områden som hör till “Big Five” och tillsammans skulle de eventuellt kunna 

bilda starka argument mot entreprenörskap som ett eget forskningsområde (2003, s 307-309).  

Cogliser och Brigham, som skrivit rapporten ”The intersection of leadership and 

entrepreneurship: Mutual lessons to be learned” (2004, s 772), tar upp frågan om hur den 

gemensamma synen på rollerna ledarskap och entreprenörskap ser, och har sett, ut ur ett 

forskningsperspektiv. De menar att den vetenskapliga forskningen har betraktat ämnet 

“ledarskap” som ett moget ämne där det finns ett rikt urval av olika studier, medan 

“entreprenörskap” som enskilt forskningsämne ansetts omoget och under framväxt.  Cogliser 

och Brigham hävdar också (2004, s 774) att i vissa sammanhang anses entreprenörskap vara 

samma sak som ledarskap om man sätter det i en specifik kontext. Den kontext, eller 

sammanhang, som man då menar skulle handla om att upptäcka, utveckla och ta tillvara en 

möjlighet att skapa varor och tjänster för framtida bruk. En annan syn på sambandet som de 

också tar upp (2004, s 774) är den som menar att ledarskapet skiljer sig från entreprenörskapet 

utifrån det faktum att entreprenören skapar företag istället för att leda dem. Den slutsats som 

Cogliser och Brigham själva gör är att definitionen av en entreprenör i väsentlig utsträckning 

överlappar densamma för en ledare
9
 (2004, s 775). Skärningspunkterna och där man kan se 

denna överlappning är, utifrån Cogliser och Brighams sätt att se det, inom följande områden: 

Vision: När ledarens mål kommuniceras ut på ett inspirerande sätt till dess “följare”
10

 och när 

ledaren handlar på ett sådant sätt att målsättningen är att nå sin vision. I en entreprenöriell 

miljö handlar visionen inte enbart om målsättning utan också om att inspirera och motivera 

(2004, s 778). 

Påverkan: För en ledare handlar stor del av rollen om att påverka mot ett gemensamt mål. För 

entreprenören handlar påverkan också om att upptäcka möjligheter och att hantera sina, i 

                                                 
9
 Den ledare som leder under extraordinära förhållanden (Coglister& Brigham, 2008, s 776). 

10
 Följare som en översättning av engelskans “followers”, avser, så som vi uppfattar det, ledarens och/eller 

entreprenörens medarbetare, kollegor: de vars dagliga arbete påverkas av de beslut som ledaren/entreprenören 

tar.  
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många fall begränsade, resurser på ett optimalt sätt i syfte att nå den fulla potentialen av dessa 

möjligheter (2004, s 787). 

Kreativitet: Skärningspunkten här handlar inte om kreativitet i sig, utan om att leda kreativt 

arbete och i en entreprenöriell verksamhet är förmåga att hantera kreativitet (tillsammans med 

teknisk expertis) nyckeln till framgång. I ett tidigt stadium är att generera idéer den viktigaste 

faktorn för att sedan följas av strukturering och slutligen av införsäljning (eng: promote) 

(2004, s 779) av dessa idéer. 

Planering: I strategiskt ledarskap har planering en framträdande roll och studier visar att 

planering är en i hög grad viktig faktor även för entreprenörer. Just planering är dock komplex 

i det här sammanhanget då det för entreprenören handlar om planering i flera dimensioner. I 

den rollen ligger att samtidigt jobba med att hitta och bedöma möjligheter och risker, och att 

hitta ett framgångsrikt beteende (2004, s 780). 

Robinson m fl (Entrepreneurship as a Values and Leadership Paradigm, 2006, s 1) beskriver 

begreppet paradigm
11

 som den tankevärld som styr hur vi konstruerar verkligheten omkring 

oss. De menar att processen kring entreprenörskap är ett paradigm av ledarskapsprocessen 

och att i skärningspunkten mellan “värderingar” och “ledarskap” finns området 

“entreprenörskap”.  I den här rapporten har Robinson m fl (2006, s 3-6) utgått från olika 

kända teorier kring personlighetsutveckling. Författarna har lagt ihop dessa teorier med teorier 

kring ledarskap och det har resulterat i en slags karta kring personlighetsutveckling i 

kombination med företags/ledarskaps värderingar (corporate values).  

 

 

 

                                                 
11

 Paradigm: det mönster som styr vetenskapligt tänkande, enligt Nationalencykopedin (www.ne.se)  
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Figur 3: Robinson m fl (2006, s 6) 

De olika färgerna representerar (2006, s 6) olika typer av företagskulturer och beteenden. 

Purple (lila) representeras av en basnivå av mognad, och är den nivå där individer möts för 

trygghet och säkerhet. Rött representerar en miljö som signalerar egoism (eng: “dog eat dog” 

type culture) och som kännetecknas av maktspel och aggressivitet. Individer som befinner sig 

i den “röda” delen av kartan är personer som stimuleras av, och har ett behov av, makt.  Den 

blå delen kännetecknas värderingar som består av respekt för processer och procedurer och 

där finns oftast de individer som kallas följare (followers: se not 10). Orange kännetecknas av 

materialism och välstånd och kräver en ledarskapsstil som är driven utifrån möjligheter.  

Robinson m fl menar att synen på entreprenörer varierar mellan ekonomer, politiker, 

företagsvärden och psykologer och att det är orsaken till att begreppet definieras på en mängd 

olika sätt (2006, s 9). Det de gjort i sin rapport är att utifrån ett antal olika definitioner på 

entreprenörskap “mappat” in dessa på ovanstående karta för att på så vis se var man kan hitta 

den gemensamma beskrivningen. Exempelvis en beskrivning (2006, s 9) är den som 

definierar entreprenören som organisatör med funktionerna att både leda, koordinera och 

övervaka. Den beskrivningen mappas in som tillhörande orange-gul. En annan definition som 

Robinson m fl hänvisar till (2006, s 9) är den som menar att entreprenören har ett risktagande 

beteende och det hör då hemma i området kring röd-orange. På det här viset benar författarna 

ut olika definitioner av entreprenörskap och lägger dem på kartan över 

personlighetsutveckling och företags- och ledarskapsvärderingar och kommer då slutligen 

fram till var skärningspunkten finns.  
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Modellen ovan kallas “The personal and corporate values journey” och beskriver just en sorts 

“resa”. Robinson m fl menar att det är i övergången mellan blått och orange som 

entreprenöriella intentioner kan visa sig (2006, s 16). Den slutsats som Robinson m fl kommit 

fram till är att entreprenörskapet hör hemma i den del som är orange och säger “... if one can 

become orange, then one can become an entrepreneur...” (2006, s 11).  

Vecchios slutsats i sin studie kring gemensamma trender mellan forskningsområdena 

ledarskap kontra entreprenörskap är att många delar är gemensamma, och att entreprenörskap 

är detsamma som ledarskap om än inom en begränsat och specifik kontext (2003, s 322).  

Eyal och Kark beskriver skillnaderna mellan entreprenörskap och ledarskap som (How do 

Transformational Leaders Transfom Organizations? A Study of the Relationship between 

Leadership and Entrepreneurship, 2004, s 215) att medan ledarskapet är ansvarig för att 

klargöra orsakssamband, förenkla verkligheten och ha kontroll över den så handlar 

entreprenörskapet om att generera nya verkligheter.  Eyal och Karks studie (2004, s 211) har 

skolan och lärandet som utgångspunkt, och till grund för deras slutsatser ligger en 

undersökning bland 1395 lärare inom 140 skoldistrikt
12

. Den hypotes de utgått från är att ett 

förändrande ledarskap kan driva en entreprenöriell strategi, som uppmuntrar till radikala 

förändringar. Den slutsats de nått är att den hypotesen håller, men att relationen mellan 

ledarskap och entreprenörskap är ytterst komplex (2004, s 211).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Studien är gjord vid Bar-Ilan Universitity i Israel (Departments of Psychology and Sociology), så vi utgår från 

att det handlar om skoldistrikt i Israel, någon annan information ges ej (2004, s 211).  
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel sammanställer vi och belyser den information och de resultat vi kommit fram 

till under arbetets gång. 

 

Vår huvudfråga handlar om relationen mellan rollerna entreprenör och ledare och om det, 

eventuella, dilemma som kan finnas mellan dessa båda roller.   

Tidigare forskning kring skärningspunkten mellan begreppen entreprenör och ledare har 

diskuterat om och varför det ens bör göras en distinktion mellan begreppen. Det finns olika 

infallsvinklar på den frågeställningen. En del handlar om att en av orsakerna till att detta inte 

är helt tydligt, ur ett forskningsperspektiv, kan ha sitt ursprung i att ledarskap anses vara ett 

moget område, medan entreprenörskap anses som omoget och under framväxt. Ett argument 

för komplexiteten i frågeställningen är att den, rent vetenskapligt, har sitt ursprung i två olika 

områden - psykologi och ekonomi. Samtidigt som ett flertal av de rapporter vi tagit del av, 

kring kopplingen mellan begreppen entreprenör och ledare, talar om skillnader och det 

komplexa i frågan om beröringspunkter mellan rollerna, finns det också mycket som talar för 

likheter och att det kanske till och med är samma sak. Beroende på i vilken kontext man 

använder begreppen och hur de definieras finns det mycket som pekar på samröre i rollerna 

som entreprenör och ledare. Vad som däremot inte är tydligt är om det finns något direkt 

motsatsförhållande mellan desamma. 

“Personlighetstypen” ledare har många likheter med “personlighetstypen” entreprenör. Både 

när det gäller ledarskap och när det gäller entreprenörskap anses begreppen ändå vara 

svårdefinierade. Rosch & Kusel (2010, s 4) säger att det inte finns någon definition som 

forskningen enats om kring ledarskap och Murphy (2010, s 30) menar att en av lockelserna 

med entreprenörskap kan vara att ingen riktigt kan säga vad det handlar om. 

 

Eric Ries (2011, s 15) hävdar att ledarskap och entreprenörskap är två sidor av samma sak.   

Man har som entreprenör en tendens till ovilja, menar Ries, att införa traditionellt ledarskap 

då man är rädd att på så vis hamna i en byråkrati och samtidigt hämma nödvändig kreativitet. 

Ries menar (2011, s 3) att entreprenörsrollen anses cool och kreativ medan ledarrollen 

uppfattas som byråkratisk och stelbent. Det här synsättet skiljer sig från det som Branson har, 

som ju menar (2008, s 257) att det är två helt olika roller och att man behöver bestämma 

vilken som passar en bäst, då de utifrån hans sätt att se det, oftast inte går att förena.   

Hans Landströms (2005, s 60) beskrivning av en entreprenör visar på egenskaper som t.ex. 

innovatör, kreatör, energisk, flexibel, aggressiv, ledare. Utifrån hans sett att se är alltså 

egenskapen “ledare” en del i entreprenörsrollen. Flexibel, motiverande, energisk är 

egenskaper som också beskrivs i ledarrollen och det är således personlighetsdrag som är 

överlappande mellan de båda rollerna. Vision är ett annat ord som även det beskrivs som ett 

område där de båda rollerna möts.  

Branson talar om intuition och Ingvar Kamprad beskriver sin drivkraft utifrån “lust och 

glädje” och det är egenskaper, eller någon form av “sinnestillstånd”, som kommer igen när 

entreprenörskap beskrivs. Kreativitet är ett annat ord i sammanhanget som flera av de källor 
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vi använt tar upp.  Självförtroende, att våga tro på sin idé är också det en egenskap som ofta 

nämns i diskussionen kring vad som utmärker entreprenörer. Niklas Zennström säger att 

entreprenörskap handlar om att våga gå utanför ramarna och att tro på sin idé, Sofia Hagelin 

betonar också vikten av självförtroende och säger “det gäller att tro stenhårt på sig själv”. 

Amanda Omstedt Lindgren är den enda, av de entreprenörer och ledare som vi studerat, som 

uttrycker att entreprenörskap handlar om att våga ta risker. Richard Bransons syn på 

risktagande beskriver en balansgång mellan att se en affärsmöjlighet och våga ta den, och att 

inte överreagera på eventuella problem. Robert A Baron (1998, s 276-277) menar ju att det 

inte finns någon forskning som stöder testen att entreprenörer är mer riskbenägna än andra 

medan Robinson m fl (2006, s 9) hävdar att det finns ett risktagande beteende i 

entreprenörsrollen. Här råder det alltså delade meningar. I det här sammanhanget vill vi 

påpeka att Barons rapport skrevs 1998 medan Robinsons har ett färskare datum och sannolikt 

är att forskningen utvecklats.  Att man som entreprenör ser affärsmöjligheter ur andra 

perspektiv än “icke entreprenörer” är en egenskap som kommer igen hos alla de personer vi 

tagit upp som exempel.  Om det sedan benämns som riskbenägenhet eller som förmåga att se 

möjligheter kan, som vi ser det, bero på hur betraktaren väljer att benämna det hela.  

Att både Richard Branson och Steve Jobs i tidiga år startade sin entreprenöriella bana har vi 

beskrivit, detsamma gäller för Ingvar Kamprad. Många av de personer som ägnar sitt liv åt 

företagande och ofta beskrivs som entreprenörer tycks ha startat denna bana redan som unga 

på ett eller annat sätt. Om både Gates och Zuckerberg sägs det att de visade ett oerhört stort 

intresse för det område som sedan kom att bli det som deras entreprenörskap kretsat kring. 

Flera av de entreprenörer vi tagit upp här säger också själva att ursprunget till deras 

entreprenörskap ligger i att skapa en tjänst (eller produkt) som man själv saknat.  

Richard Branson och Steve Jobs beskrivs utifrån de källor vi tagit del av som oerhört olika i 

sina roller. Hur Steve såg på själv - om han i första hand var en ledare eller entreprenör - 

framgår inte tydligt. Branson anser helt klart att han är en entreprenör och han tycker också att 

det är något helt annat än att vara ledare.  Att säga att de barndoms- och uppväxtförhållanden 

som rådde för Branson och Jobs var diametralt skilda från varandra är ingen överdrift. 

Bransons uppväxt i en familj som, enligt hans egen utsago, hyste stark kärlek till varandra 

skiljer sig stort från den uppväxt som Jobs hade. Jobs blev adopterad och han säger själv att 

det är ett faktum som gjorde att han såg sig som övergiven, men också utvald och speciell. 

Vi har i avsnittet om Branson och Jobs gett en beskrivning kring deras uppväxtförhållanden 

och beträffande Branson också något kort kring föräldrarnas bakgrund. Branson uppfattas 

många gånger, som vi gett exempel på, som en äventyrare och en person som kastat sig ut 

inom okända områden. Om man drar en parallell till hur modern försörjde sig så tycker vi oss 

se likheter kring både företagsamhet, entreprenörsanda och kanske även något av 

äventyrslusta. Steve Jobs styrde sin familj tidigt och de till och med flyttade för att tillmötesgå 

hans önskan om skolgång. Att hans önskningar och ageranden haft stor påverkan på händelser 

i hans arbetsliv har vi också gett exempel på. Jobs hade ett stort kontrollbehov och ville att 

saker skulle hanteras på det sätt som han såg var det bästa och hans tolerans för det som inte 

var perfekt var låg.  
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Det finns, som vi ser det, tydliga mönster kring hur både Branson och Jobs barndom och 

uppväxt år speglat/speglar deras respektive sätt att agera och hantera rollerna som entreprenör 

och ledare.  Både Branson och Jobs visade tidigt tecken på egenskaper i likhet med 

entreprenörens.  De visade på initiativförmåga och starka viljor redan från tidig ålder, ingen 

av dem backade när det handlade om att få igenom ett argument eller en åsikt oavsett 

omgivningens synpunkter. Både Branson och Jobs ansåg att de själva kunde styra sina 

situationer och visade på en hög grad av både självtillit och optimism.   

 

Båda två tycks ha/ha haft en känsla för att ta tillvara möjligheter som kan tyckas som 

tillfälligheter. Branson säger att han har utvecklat en intuition för vad som kan vara en verklig 

affärsmöjlighet medan Jobs förefaller ha haft ett sjätte sinne kring teknikutveckling. I den 

minneskrönika som publicerades i The Seattle Times dagen efter hans död (2011-10-06, 

News A3) står det “Steve Jobs´legacies - He probably will be remembered most as the man 

who saved Apple, but the technological whiz´s insight into human nature may have been his 

greatest asset”. Man anser alltså att hans största tillgång var hans förmåga att kunna förutspå 

mänsklighetens användande av teknik.  

 

Jobs och Bransons respektive drivkrafter som entreprenörer förefaller dock skilja sig på några 

områden. Branson drivs av att ”shake up a business”, det vill säga ta redan befintliga 

branscher och lyfta dem till en annan nivå.  Jobs fokus var teknik, design och produkt 

utveckling i olika former. Däremot har de båda hela tiden utvecklat nya företag och 

verksamheter. Det som Apple hade på agendan vid Jobs frånfälle var något helt väsenskilt 

från det företaget ägnade sig åt när han startade det.  

 

Hur man hanterar sin omgivning, sina anställda och kunder är ytterligare ett område som 

skiljer Branson och Jobs åt. Branson trycker hårt på att det är människorna i företaget som är 

det viktiga, det som gör skillnad (mot konkurrenterna). Han talar också om vikten av att ha 

ledare som älskar människor, som har förmåga att ta fram det bästa hos andra, undvika att 

kritisera och utöver det vikten av att ha kul. Att det skulle vara ett synsätt som Jobs delar kan 

vi inte se några tecken på i de berättelser kring honom och hans ageranden som vi tagit del av.    

Även Bill Gates och Ingvar Kamprad tar upp frågan om vikten av att välja sina medarbetare 

och styrkan i att kunna hitta talanger som kompletterar ens egen kompetens. 
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6. Slutsats och diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi resultatet från analysen i kapitlet ovan, och den slutsats som vi 

nått utifrån vår studie. Vi ger också förslag på hur man kan fortsätta en studie inom området 

entreprenörskap - ledarskap.  

 Det finns mycket som förenar rollerna som entreprenör och ledare, men frågan är komplex då 

det ju också finns skillnader. Just skillnaderna handlar, som vi ser det, mer om hur rollerna 

uppfattas och hur de utmärkande dragen beskrivs än vad det egentligen innebär att vara 

entreprenör och/eller ledare. En del hävdar att du kan vara både och, medan andra menar att 

det är samma sak och ytterligare en person menar att som entreprenör ska du inte leda. Den 

forskning som vi tagit del av, både den som beskriver de enskilda rollerna men också de 

studier som, ur olika perspektiv, belyser var eventuella skärningspunkter kan finnas menar att 

det är ett komplext förhållande mellan begreppen entreprenör och ledare.   

Entreprenören är den som startar företag och ledaren är den som leder företaget är en, 

förenklad, definition av entreprenörs- och ledarrollen.  Det betyder i så fall att alla, i något 

skede i sitt företagande, innehar båda rollerna.  I många fall är det ju också så att man är både 

och under en längre period under ett företags uppbyggnad och utveckling.  

Sättet att leda sina bolag skiljer sig stort mellan Branson och Jobs. Deras ledarstilar har stora 

skillnader där Jobs skulle kunna, utifrån en teoretisk beskrivning, sägas ha en auktoritär 

ledarstil. Bransons sätt att leda skulle kunna betecknas som den coachande ledarstilen. 

Oavsett vilken ledarstil som utövas så finns det inget som motsäger det faktum att båda två 

är/var entreprenörer uti fingerspetsarna. Huruvida man utövar ett gott ledarskap eller inte är 

en helt annan fråga, som vi inte tar ställning till.  

Samtliga de personer vi i den empiriska delen av den här uppsatsen har tagit upp som exempel 

är kända som entreprenörer, och många av dem leder också samtidigt sina respektive företag. 

Självförtroende, hög självkänsla, förmåga att se möjligheter och att ha visioner för framtiden 

är begrepp som beskriver både entreprenören och ledaren, i ett teoretiskt perspektiv, och alla 

de individer vi nämnt stämmer väl in på de “personlighetstyperna”. De vi inte kan fastställa 

utifrån de exempel vi tagit del av är om det finns något direkt motsatsförhållande mellan 

rollerna. Vi kan inte heller säga att vi funnit något i entreprenörsrollen som utesluter eller 

förstärker något i ledarrollen, eller tvärtom. Det handlar mer om hur du som individ väljer att 

agera utifrån de båda rollerna och vad situationen kräver. Det finns inget som säger att du inte 

kan vara både “cool” och ha förmåga att hantera “byråkrati” för att använda de begrepp som 

Eric Ries använder. Där kanske det mer handlar om hur betraktaren själv definierar och ser på 

begrepp som “cool”, “kreativ” och “byråkratisk”. 

Vi tycker oss se en koppling, som vi beskrivit, mellan bakgrund och uppväxt och på vilket vis 

man som individ agerar och hanterar rollen som ledare och/eller entreprenör. Det är ett 

område som skulle kunna ligga till grund för ytterligare studier. Att utgå från en större grupp 

entreprenörer och kartlägga deras bakgrund, uppväxtförhållanden, deras olika sätt att hantera 

rollen som ledare/entreprenör och där se vilka eventuella mönster som går att finna är ett 



 

44 

område att studera vidare. Vad är orsak och verkan? Finns det några mönster som kan vara en 

förklaring till hur du lyckas eller inte lyckas som entreprenör och/eller ledare? 

Ett annat område, som ligger helt utanför vår studie, som förenar flera av de entreprenörer vi 

nämnt är det faktum att man efter att ha nått framgång som entreprenör (ur ett ekonomiskt 

perspektiv) ofta engagerar sig i välgörenhet i stor utsträckning. Richard Branson och Bill 

Gates är båda några av de mest kända och utmärkande exempel på detta.  Det här är en fråga 

som också skulle kunna ligga till grund för ytterligare studier; vad driver den som redan 

lyckats, när man redan nått en otrolig framgång (ekonomiskt)? Varför ägna sig åt välgörenhet 

och vad ligger till grund för vilken typ av välgörenhet som lockar, och på vilket sätt ser 

engagemangen ut? Det finns en mängd frågeställningar att gå vidare med inom det här 

området, som är starkt kopplat till entreprenörer som lyckats. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det som förenar Jobs och Branson är att de båda lyckats 

mycket väl som entreprenörer, även om de metoder de använt för att nå framgång skilt sig åt. 

Båda hade problem under studietiden och ingen av dem hade tålamod och/eller vilja att 

studera vidare så det är - om inte annat - ett tips till blivande entreprenörer: Hoppa över 

studierna. 
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