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Förord
Jag vill börja med att tacka Entreprenörsjakten AB och dess grundare för dess värdefulla bidrag 
till det svenska näringslivet vid påvisande av entreprenörskap som karriärsval.

Jag vill även tacka Entreprenörsjakten AB för dess transparens gentemot oss projektledare, 
vilket gjort det möjligt för mig att bedriva denna aktionsforskning. Detta har i sin tur gjort det 
möjligt för mig att leverera innovativa förslag till hur ledarskapet kan stärka organisationens 
kommunikativa förmåga.
 
Jag vill avsluta med att tacka min handledare, professor Sven Hamrefors för skapande av hans 
teoretiska plattform som jag utgått ifrån. Jag vill även tack för hans engagemang, uppmuntran 
och kritik under studiens gång. Tack för att du gett mig ett verktyg som kan bygga starka 
organisationer genom att stärka den organisatoriska kommunikativa förmågan. Detta 
tillsammans med Entreprenörsjakten ABs extrema entreprenöriella individer kan ge 
organisationen bra förutsättningar för framgång.   

Eskilstuna, januari 2010
Hanna Lundberg
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Sammanfattning
Från att en organisations främsta fördel skulle vara att vara förutsebar för sin omgivning och 
spela på säkra kort till kravet på förmågan att uppfylla de roller i det oklara och flytande som 
värdenätverket kräver, vilket främjar kreativitet och innovation, är steget långt. 
Nätverkssamhällets nya och fler platser att sprida information på ger nya möjligheter och krav 
för utvecklandet av den organisatoriska kommunikativa förmågan. Avgörande för framgång är 
organisationers utvecklande av ett bredare strategiskt fokus och utvecklandet av 
entreprenörskap är avgörande för ett optimalt fungerande i det nya nätverkssamhället.
(Hamrefors, 2009)

Entreprenörsjakten AB är en organisation som kan hjälpa samhället att utveckla människors 
entreprenöriella förmåga för att dessa i sin tur skall skapa nytt värde eller ekonomisk framgång. 
Frågan är vilka åtgärder behövs för att Entreprenörsjakten AB skall utveckla sin organisatoriska 
kommunikativa förmåga så att den stödjer innovativ utveckling, nytt värde eller ekonomiska 
framgång för organisationen i synnerhet och samhället i allmänhet. 

Det är de fyra verksamhetsdimensionerna; process, struktur, social interaktion och 
omvärldsrelationer som spelar avgörande roller vid utvecklande av organisatorisk 
kommunikativ förmåga. Vad kan då Entreprenörsjakten göra för att den organisatoriska 
kommunikativa förmågan skall stärkas så att organisationen kan skapa effektivitet i sin position 
och skapa ett värde för hela värdenätverket? (Hamrefors, 2009) I denna uppsats undersöker jag 
Entreprenörsjakten ABs organisation och hur den, utifrån Hamrefors (2009) modell, genom ett 
kommunikativt ledarskapet kan arbeta genom de fyra kommunicerande 
verksamhetsdimensionerna och utifrån de brister som kan identifieras ge förslag till eventuella 
åtgärder. 

Jag har undersökt tre områden i Entreprenörsjakten AB som jag ser som grundläggande faktorer 
för utvecklandet av den organisatoriska kommunikativa förmågan. Dessa utgörs av koncept, 
organisationsdesign och kunskapsöverföring. För att få svar på detta använde jag mig av mina 
egna erfarenheter, iakttagelser och tolkningar av organisationen då jag tidigare har varit tävlande 
och är projektledare för Entreprenörsjakten AB Mälardalen och min metod kan därför 
karakteriseras som aktionsforskning. Information har sedan analyserats gentemot Hamrefors 
(2009) modell; Ledarskapets verksamhetsdimensioner. Undersökningen visade på att det råder 
brister i framförallt två av de fyra verksamhetsdimensionerna gällande konceptet och 
organisationsdesignen samt att det i fokusområdet kunskapsöverföring råder brister i samtliga 
dimensioner.

Efter analysen gav jag utifrån Hamrefors (2009) teoretiska referensram förslag på vilka åtgärder 
som behövs av ledarskapet i Entreprenörsjakten AB för att utveckla organisationens 
kommunikativa förmåga så att den stödjer innovativ utveckling. Utifrån de tre fokusområderna; 
koncept, organisationsdesign och kunskapsöverföring har jag som mål att utifrån vad den 
kaosteoretiska modellen benämner som de fokuspåverkande faktorerna skapa transparens, 
samordnande logik och kunskapsöverföring. 

Förslagen yttrar sig i nya verksamhetsidé, en annan organisationskonstruktion samt ett intranät 
liknande nätbokhandlarnas struktur. Jag har intentionen att med mina förslag på åtgärder 
leverera innovativa förslag till hur ledarskapet kan stärka organisationens kommunikativa 
förmåga.

Nyckelord: Entreprenörskap, Förändring, Innovation, Kommunikation, Ledarskap, 
Organisation.
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1 Inledning 
“The beginning is the most important part of the work.”

Plato (427 BC-347 BC)

Idag befinner vi oss i paradigmskiftet från industrialismen in i nätverkssamhället och mitt i 
denna förändring uppstår en lågkonjunktur. Denna förändring skakar institutioner, omvandlar 
kulturer, väcker starka känslor och skapar ångest i vissa besuttna kretsar. (Normann, 2001) 
Dagens samhälle ställer andra krav på organisationer än under industrialismen, genom att 
tillkomsten av nya förutsättningar, andra kompetenser och egenskaper som blir betydelsefulla. 
Detta är viktigt att förstå för att få en bild av dagens samhälle och dess människors behov, motiv 
och identitetsskapande. (Castells, 1998)

I det tidigare industrisamhället var en organisations främsta fördel att vara förutsägbar för sin 
omgivning och spela på säkra kort. Dagens samhälle ställer i stället kravet på förmågan att 
uppfylla de roller i det oklara och flytande som det nätverket kräver, vilket främjar kreativitet 
och innovation. I det nya nätverkssamhället finns det nya och fler platser än tidigare att sprida 
information på, vilket ger nya möjligheter och krav för utvecklandet av den organisatoriska 
kommunikativa förmågan. Vad som sedan är avgörande för framgång är organisationens 
förmåga till att skapa effektivitet i sin position och skapa ett värde för hela nätverket i stället 
bara för egen vinning - Ett bredare strategiskt fokus. (Hamrefors, 2009)

När problem som arbetslöshet och ekonomisk regression uppenbarar sig startar en ”jakt på 
entreprenörer”. Entreprenörerna tycks vara de personer som kan rädda nationer, samhällen och 
företag i de bekymmersamma situationer som kan uppstå. (Berglund, 2007) Utvecklandet av 
entreprenörskap är avgörande för ett optimalt fungerande i det nya nätverkssamhället. I denna 
”jakt” blir organisationens organisatoriska kommunikativa förmåga avgörande för att utveckla 
förmågan att se en möjlighet och utnyttja den i avsikt att skapa nytt värde eller ekonomisk 
framgång. (Hamrefors, 2009)

Entreprenörsjakten AB är en organisation som verkar för att lyfta fram entreprenörskap som ett 
möjligt karriärsval och kan hjälpa samhället att utveckla människors entreprenöriella förmåga 
för att dessa i sin tur skall skapa nytt värde eller ekonomisk framgång. 

Min bakgrund är som inspiratör vid Open for Business, workshopsledare vid Me Univsersity, 
skolutvecklare och projektledare vid Ung Företagsamhet, regionchef och styrelseledamot vid 
Young Entrepreneurs of Sweden samt egen företagare har lett in mig som tidigare tävlande i 
Entreprenörsjakten och nuvarande projektledare för Entreprenörsjakten Mälardalen. Utifrån 
mina teoretiska kunskaper har jag sedan på eget bevåg valt att anta utmaningen att leverera 
innovativa förslag till hur ledarskapet kan stärka organisationens kommunikativa förmåga. Detta 
för att Entreprenörsjakten i framtiden skall kunna inta en unik position i värdenätverket genom 
att skapa ett bredare strategiskt fokus. 

1.2 Problemområde & problemformulering
Frågan är nu vilka åtgärder behövs för att Entreprenörsjakten AB skall utveckla sin 
organisatoriska kommunikativa förmåga så att den stödjer innovativ utveckling, nytt värde eller 
ekonomiska framgång för organisationen i synnerhet och samhället i allmänhet. 

Hur ser Entreprenörsjakten ABs organisatoriska kommunikativa förmåga ut i dagsläget? Vilka 
brister har den gentemot Hamrefors (2009) modell, som beskriver ledarskapets kommunikativa 
verksamhetsdimensioner? Vilka åtgärder behövs av ledarskapet för att utveckla organisationens 
kommunikativa förmåga så att den stödjer innovativ utveckling?

Entreprenörsjakten AB. En studie i organisatorisk kommunikation.
Av: Hanna Lundberg 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
5



1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Entreprenörsjakten ABs organisatoriska 
kommunikativa förmåga ser ut i dagsläget, analysera den gentemot Hamrefors modell: Hur ett 
kommunikativt ledarskap kan arbeta genom fyra kommunicerande verksamhetsdimensioner och 
utifrån de brister som kan identifieras ge förslag till åtgärder.

1.4 Avgränsningar
Undersökningen kommer enbart att utgå från de fyra dimensionerna i modellen jag presenterar i 
teorikapitlet och deras relationer till varandra. Studien är ingen redogörelse för vad 
organisationen är idag, utan snarare vad den skulle kunna bli.  Jag har tidigare varit tävlande och 
är projektledare för Entreprenörsjakten Mälardalen och min metod kan därför karakteriseras 
som aktionsforskning med att introspektionellt tillvägagångssätt.

1.5 Innovationsbidrag
Uppsatsen ger Entreprenörsjakten AB en organisatorisk kommunikativ strategi som kan stödja 
dess innovativa förmåga. Jag har intentionen att leverera innovativa förslag till hur ledarskapet 
kan stärka organisationens kommunikativa förmåga.
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2 Teori
 “If the facts don't fit the theory, change the facts.”

Albert Einstein (1879 - 1955)

Jag kommer i detta kapitel att titta närmare på ovanstående antagande utifrån Hamrefors modell; 
Ledarskapets verksamhetsdimensioner. Jag tar upp de definitioner av de begrepp som används i 
kommande studie med syfte att redogöra för de krav som ställs på organisationer och deras 
ledarskap i nätverkssamhället. Basen är Hamrefors kaosteoretiska modell. (Hamrefors, 2009)

Hamrefors (2009) hävdar att: 
”Organisationen är ett underligt väsen. Alla har en uppfattning om vad en organisation är, 

men ingen har sett någon. Man kan se delar eller aspekter av organisationer, så som 
organisationens namn, varumärke, ledningsstruktur, styrelse, medarbetare eller maskiner. 

Dock finns inte själva organisationen som en synlig företeelse. Ändå anser vi att en 
organisation är en person - en juridisk person. Därigenom intar organisationen en 

självständig ställning i samhället och kan ingå avtal. Organisationen har rättigheter och 
skyldigheter. Även om organisationer på så sätt är självständiga aktörer, så är de i 

grunden sociala konstruktioner som bara finns så länge vi anser att de finns.”

I likhet med ovanstående citat att en organisation är en social konstruktion hävdar Hamrefors 
(2009) att även innovationer är sociala konstruktioner. Detta utgör grunden för vad jag menar 
med begreppet innovativt bidrag. 

2.1 Hamrefors kaosteoretiska modell
Hamrefors (2009) hävdar att, för att en organisatorisk utveckling skall uppstå, bör det råda 
balans mellan ordning och kaos. Med detta hävdar Hamrefors att vid en situation där endast 
ordning råder uteblir variation, vilket kan leda till total avsaknad av kreativitet och därigenom 
förändring. I ett motsatt förhållande då kaos dominerar finns även risk för att förändring uteblir 
genom att det saknas mening i situationen. Han hävdar därför att det krävs en balanserad 
situation som skapar ordning genom en begriplig mening i situationen och anger riktningen för 
utvecklingen. Kaoset utgörs av den variabilitet som situationen tillåter och stimulerar till 
förändring (Hamrefors, 2009)

Hamrefors kaosteoretiska modellen hävdar att det kommunikativa ledarskapet skall förmedla 
meningen genom att skapa stabilitet i organisationens konceptuella fokus samtidigt som den 
stimulerar till variabilitet i aktiviteter (Hamrefors, 2009). Vidare hävdar Hamrefors (2009) att 
oavsett vilka åtgärder som det kommunikativa ledarskapet behöver genomföra för att utveckla 
organisationens kommunikativa förmåga, så bör de baseras på denna kaosteoretiska modell.  
Enligt denna modell finns det tre fokuspåverkande organisatoriska faktorer. Dessa utgörs av 
skapande av transparens, samordnande logik och kunskapsöverföring (Baagøe & Hamrefors, 
2006; Hamrefors, 1999; Hamrefors, 2002; Landqvist & Hamrefors, 2006)

Med transparens, samordnade logik kunskapsöverföring hävdar Hamrefors (1999) att det utgör 
den generella situationens förmåga att kommunicera organisationens helhetsmässiga 
egenskaper , en logik som ger ett samordnat intryck och förmåga att förmedla kunskaper i 
aktiveringssituationerna. Detta leder i sin tur till mening i aktiveringssituationen, underlättar 
processerna och underlättar och utvecklar arbetet (Hamrefors, 1999).   

 Hamrefors (2009) kaosteoretiska modell skiljer sig från tidigare modeller, som har haft 
huvudfokus på ledningens uppgift är att skapa stabilitet i en kaosartad miljö. Förändring enligt 
dessa modeller uppstår i gränsen mellan ordning och kaos då organisationen försöker skapa 
ordning. (Hamrefors, 2009)
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2.2 Värdenätverk
I den traditionella organisationsläran finns begreppet värdekedja som beskriver hur värdet 
skapas inom eller mellan organisationer genom ett stafettliknande samarbete vid framställning 
av en produkt, se nedan. Genom detta led når produkten slutanvändaren som konsumerar värdet.
(Porter, 1985)

Figur 2. Värdekedja (Porter, 1985)

Ett alternativ till de traditionella värdekedjorna är vad Hamrefors (2009) kallar värdenätverk.

Figur 3. Värdenätverk (Hamrefors, 2009)

I det tidigare industrisamhället var en organisations främsta fördel att vara förutsebar för sin 
omgivning och spela på säkra kort, vilket gjordes i de traditionella värdekedjorna. Dagens 
samhälle ställer i stället kravet på förmågan att uppfylla de roller i det oklara och flytande som 
det värdenätverket kräver, vilket främjar kreativitet och innovation. (Hamrefors, 2009)

Värdenätverk kan ses som en komplex värdekedja där en aktör kan inta flera roller i 
värdenätverket och på grund av kunskapstillväxten byts skepnad fortare i denna typ av 
konstruktion än i de traditionella värdekedjorna. Detta gör att aktörerna skapar ett större 
beroende av varandra för att skapa värde och styrning i värdenätverket, vilket sker genom ett 
självstyrande av värdenätverkets olika aktörer. Vad som sedan är avgörande för framgång är 
organisationens förmåga till att skapa effektivitet i sin position och skapa ett värde för hela 
värdenätverket i stället bara för egen vinning. Organisationer i värdenätverk måste alltså 
utveckla ett bredare strategiskt fokus. (Hamrefors, 2009; Normann & Ramirez, 1993)

I värdenätverk finns det två typer av positioner, som aktörer kan inta, ”First Mover 
Advantage” (the early bird that gets the worm), och ”Second Mover Advantage” (the second 
mouse that gets the cheese). En ”First Mover” har en stor potential till skapande av värde och 
affärstillfälle eftersom de är första in på marknaden både mentalt och fysiskt samtidigt har de en 
låg sannolikhet att skapa affärstillfällen ur befintlig potential eftersom marknaden saknas. Den 
unika position som en ”First Mover” har går inte att ersätta med någon annan medan en 
redundant relation kan ersättas av alternativa aktörer. En ”Second Mover” har inte denna styrka. 
Värdenätverket utgörs av relationer, vilket kan vara alltifrån unika till utbytbara. 
(Lieberman & Montgomery, 1988)
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Figur 4. First & Second Mover Advantage (Hamrefors, 2009)

Genom att en organisation intar positionen som ”First Mover” öppnas möjligheten för den att 
skapa ”Value Innovations”, radikala innovationer som ändrar marknadsförutsättningarna. 
Hamrefors översätter ”Value Innovations” till termen ”nyskapande innovationer” något som 
ökar värdet för kunden och sänker kostnaden. (Hamrefors, 2009; Kim & Maurborgne, 2005)

När en organisation intar positionen som ”First Mover”, det vill säga förmågan att skapa ny 
verksamhet kommer osäkerheten att öka markant (Hamrefors, 2009) När organisationen intar 
den nya marknaden är det av största vikt att de fokuserar långsiktigt för att undvika vad 
Geoffrey Moore kallar the Chasm (Moore, 1998), det vill säga stark fokusering på Early 
Adopters, tidiga kunder som föredrar extrem prestanda samt saknar känslighet för pris och 
bekvämligheter. Fokus bör istället ligga på en mer säker och progressiv navigering mot den nya 
positionen i värdenätverket, vilket kommer att göras genom att fokusera på värdenätverkets 
struktur, den egna förmågan samt interaktion i värdenätverket. (Hamrefors, 2009)   
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2.3 Kommunikativt ledarskap 
Hamrefors (2009) hävdar att för en organisation, som skall inta en position som ”First Mover” i 
värdenätverket, är det kommunikativa ledarskapet av största vikt. Det kommunikativa 
ledarskapet i organisationen skapar möjlighet till innovation i värdenätverket, vilket innebär att 
dess kompetens inom strategi- och konceptbyggande är att betrakta som viktig kärnkompetens. 
Även social kompetens och erfarenhet inom ledarskap är centrala kunskaper för det 
kommunikativa ledarskapet som skall finna rätt position i värdenätverket för att kunna agera. 

”Kommunikativt ledarskap skall ske efter principen att skapa situationer där 
medarbetare får vägledning av stabila koncept, men samtidigt stimuleras till variabilitet i 

aktiviteter”
(Hamrefors, 2009 s. 114).

Hamrefors (2009) delar in det kommunikativa ledarskapet i två funktioner; ideologiskt och 
kontextuellt ledarskap 

Det ideologiska ledarskapet, som den högsta ledningen bör stå för, skapar visionen och ger 
organisationen tydligt position på kartan genom de direkta relationerna i värdenätverket. Det 
kontextuella ledarskapet står för stödjande av det ideologiska ledarskapet, utveckling av 
indirekta relationer och utveckling av organisationens kommunikativa styrka samt externa och 
interna relationer. Det är av största vikt att ledningsgruppen har en visionsledande funktion och 
skapar möjligheter för variabilitet i aktiviteterna. (Hamrefors, 2009)

Extrema entreprenörer har visat tendenser på kognitiva skillnader gentemot allmänheten. Det 
ger sig till känna genom en högre fokuseringsförmåga i kombination med stor aptit på 
variabilitet i stimuli hos entreprenörerna (Levander & Raccuia, 2001). Detta leder till att det blir 
resan och inte målet som ses som belöningen och ur den kaosteoretiska modellen är det då av 
största vikt att det finns en balans mellan frihet och strukturer för att entreprenörskapet ska 
uppstå. (Hamrefors, 2009)

För att den ideologiska ledaren skall få möjlighet att leda organisationen till en position som 
”First Mover” är det viktigt för ledaren att ha en förståelse för att den organisatoriska 
kommunikativa förmågan som bygger på att individerna har ett gemensamt referenssystem för 
hur de tolkar världen.  (Hamrefors, 2008)

I kommunikationen med andra människor är det vårt egna referenssystem som ses som 
ordningsskapande och kaoset i sammanhanget utgörs av de aktiviteter som individerna utför. Ett 
gemensamt referenssystem leder till en förenkling av förändringsarbetet i organisationen. 
(Hamrefors, 2008)

När vårt referenssystem bekräftats tillräckligt många gånger uppstår en känsla av kontroll 
baserad på upplevelse av den egna förmågan. Om sedan känslan av kontroll kombineras med 
vad människan upplever vara rimliga krav i förhållande till deras upplevda förmåga infinner sig 
en känsla av personligt flyt, ett så kallat ”flow”. Detta ”flow” leder till frigörande av kreativitet 
samt ökad uppmärksamhet. (Csíkszentmihályi, 1992)
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2.4 Ledarskapets verksamhetsmodell
Process, struktur, social interaktion och omvärldsrelationer är faktorer som spelar avgörande 
roller vid utvecklande av organisatorisk kommunikativ förmåga. Vid vissa tillfällen är det 
processer som inte fungerar, medan det i andra situationer är den sociala interaktionen som är 
bristande i sammanhanget. Vad är det som gör att de olika faktorerna inte håller i sin 
konstruktion? Vad kan organisationen göra för att den organisatoriska kommunikativa förmågan 
skall stärkas så att organisationen kan skapa effektivitet i sin position och skapa ett värde för 
hela värdenätverket? (Hamrefors, 2009)

Ledarskapets verksamhetsmodell beskriver hur en kommunikativ förmåga kan utvecklas genom 
de fyra dimensionerna som Hamrefors (2009) definierar som process, struktur, social interaktion 
och omvärldsbevakning. Denna modell refererar jag till som dimensionsmodellen.

Figur 5. Ledarskapets verksamhetsmodell (Hamrefors, 2009)

De fyra nämnda dimensioner är inbördes relaterade och påverkar därför varandra ömsesidigt. 
Varje fenomen och företeelse inom organisationen innefattar samtliga dimensioner mer eller 
mindre och tillsammans utgör de en helhet. Var och en av dimensionerna påverkar 
organisationens kommunikativa förmåga, som i sin tur styrs av det kommunikativa ledarskapet. 
Ledarskapet kan, genom att utveckla organisationens kommunikativa förmåga, stödja dess 
innovativa utveckling. För att göra detta behövs en effektiv samverkan mellan det ideologiska 
och kontextuella ledarskapet och en flexibilitet i ledarskapet då anpassningen av mixen av 
verksamhetsdimensionerna måste ske utifrån varje situation. Skillnaden mellan de två typerna 
av ledarskap är att det ideologiska ledarskapet fokuserar på den direkta prestationen medan det 
kontextuella ledarskapet fokuserar på prestationens sammanhang. (Hamrefors, 2009)

Den första dimensionen är process. Processer är meningsskapande genom det sätt de fungerar 
på och Hamrefors (2009) delar in dem i fem underrubriker; flyt i processerna, 
processuppdelning, kunskapsförsörjning, horisontell och vertikal processkommunikation.

Flyt i processerna handlar om hur väl de löper och är den mest grundläggande för den 
kommunikativa processutvecklingen. Detta gör att organisationen bör skapa högre grad av flyt i 
processen än vad omständigheterna kräver, vilket gör att det kontextuella ledarskapet i 
samverkan med det ideologiska bör skapa en bredare bas för en kreativ utveckling av detta. 
Hamrefors (2009) lyfter även fram att det finns risk för att fastna i processer som utgörs som 
normala för den bransch som organisation befinner sig i. För att motverka sådant 
”spårberoende” bör organisationen först definiera vilken process som de önskar förbättra för att 
sedan finna en liknande process i en organisation som är så olik den egna som möjligt. 
(Hamrefors, 2009)

Processuppdelning, ur den kaosteoretiska modellen, innebär att det är lämpligt att dela upp 
processerna beroende på det perspektiv som skall kommuniceras. Detta för att skapa tidigare 
nämnda situationer där medarbetare genom centralisering får vägledning av stabila koncept 
samtidigt som de genom decentralisering stimuleras till variabilitet i aktiviteter. 
(Hamrefors, 2009)
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Kunskapsförsörjning hävdar att kunskap måste genomsyra alla processer genom att integrera 
lämplig kunskap i redan befintliga processer och även tillföra kunskap som förändrar processen. 
För att detta skall bli möjlig krävs det ett system som gör att människorna i organisationen 
utvecklar en förmåga att finna rätt kunskap i rätt tid. Slutligen hävdar Hamrefors (2009) att det 
kommunikativa ledarskapet aktivt bör arbeta med utvecklandet av en horisontell och vertikal 
processkommunikation för att utbyta kunskap och perspektiv så väl inom den egna 
organisations så som i det värdeskapande nätverket. (Hamrefors, 2009)

Den andra dimensionen utgörs av strukturation. Strukturation är avgörande för att skapa en 
helhetsupplevelse av organisationen. (Giddens, 1984) Detta innebär att det kommunikativa 
ledarskapet ej kan kontrollera skapande av en sådan helhetsupplevelse men det kan genomföra 
åtgärder för att åstadkomma en strukturaktion i rätt riktning för att stärka yttre effektivitet. 
(Hamrefors, 2009)

Strukturer delas in i de två undergrupperna fysiska och mentala. Den förstnämnda avser de 
fysiska strukturerna såsom organisationsdesign och samverkansstruktur exempelvis via intranät. 
Den mentala strukturen består av verksamhetsidéns grad av kommunikation av konceptuell 
helhet och stimulans till variabilitet i aktiviteter. (Hamrefors, 2009)

Den tredje dimensionen för att utveckla organisatorisk kommunikativ förmåga är social 
interaktion. Detta innefattar hur människor konstruerar perspektiv tillsammans och hur man 
bygger samtalsklimat och möteskultur. (Hamrefors, 2009)

För att få en stark positionering i värdenätverket krävs det att det kommunikativa ledarskapet 
kan bedöma hur mycket organisationen skall anpassa sig till rådande förhållande och hur 
mycket den skall sticka ut och skapa nya. Den kontextuella ledaren har i detta sammanhang en 
viktig roll vid formering av perspektiv och kunskap i organisationen och måste utveckla 
beslutskulturen. (Hamrefors, 2009)

Den fjärde verksamhetsdimensionen är omvärldsrelationer och utgör förhållandet mellan 
organisation och dess omvärld. Det innefattar hur organisationen påverkar sin omvärld och hur 
den låter sig påverkas av den. Här har det kommunikativa ledarskapet en uppgift att göra sina 
medarbetare medvetna om detta för att de skall ha förutsättningen att vända potentiella hot till 
möjligheter. (Hamrefors, 2009)

Målet med omvärldsbevakning är inte att förutspå det som verkligen kommer att hända, utan att 
göra organisationen beredd när det händer. För att ge förutsättningarna för detta gäller det för 
det kommunikativa ledarskapet att bygga en organisatorisk kommunikativ förmåga genom 
samtliga av de fyra verksamhetsdimensionerna. Detta skulle i sin tur öka möjligheterna för 
organisationens värdeskapande förmåga. (Hamrefors, 2009)

En annan viktig funktion gällande omvärldsbevakning är att det kontextuella ledarskapet har 
mandat att utmana organisationens ”sanningar”. Detta går att likna vid rollen som ”Narren” 
hade i det medeltida samhället. För att skapa stimulans till aktivitet var ”Narren” den som hade 
mandatet att viska ”sanningar” i kungens öra som kungen inte ville veta av, men dock behövde 
höra. (Hamrefors, 2009)
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2.5 Affärsskapande & innovation
För att bli en stark aktör i värdenätverket, en ”First Mover” måste organisationen utveckla 
egenskaper som stödjer dess innovativa förmåga, så de tänker nytt, och sin entreprenöriella 
förmåga, så de gör nytt. Entreprenörskap är ett naturligt beteende, som i nätverksmiljön också 
framstår som ett naturligt beteende. Omvärlden måste uppleva att organisationen gör skillnad i 
värdenätverket. (Hamrefors, 2009)

Upparbetande av planer för affärsskapande, dess processer och att generellt bygga in denna 
egenskap i hela organisationen ökar möjligheten att lyckas. Entreprenörer som ställs inför 
riskkapitalister utmanas att genom sin affärsplan kommunicera sitt sätt att tänka och påvisa sin 
kompetens. (Hamrefors, 2009) Det har även visat sig att det inte är entreprenörens initiala 
innovation som ledde till framgång, men affärsplanen ger en möjlighet för riskkapitalisten att 
bedöma den organisatoriska kommunikativa förmågan hos entreprenören (Pouya & 
Esmaeilzadeh, 2008).

Som tidigare nämnts ansvarar det kommunikativa ledarskapet för att utveckla organisationen så 
att den stödjer den innovativa utvecklingen. Vid affärsutvecklande är det viktigt att finna ”The 
Pain”, vilket kan beskrivas som ett upplevt behov som inte kan uttryckas.  Den är baserad på en 
känsla, ofta utan rationell grund och förmågan att identifiera en sådan ”pain” ökar 
organisationens förmåga att få en position som ”First Mover”. (Hamrefors, 2009)

När organisationen skapat en förståelse för ”The Pain” gäller det sedan att utarbeta ett 
erbjudande där känslan omvandlas till en tanke, vilket blir organisationens verksamhetsidé. 
Detta leder till medvetengörande av ett upplevt behov och med detta som utgångspunkt har en 
”First Mover” stora möjligheter att påverka sin omvärld genom att skapa sociala konstruktioner 
där det inte finns några, men behovet finns. (Hamrefors, 2009)

Nästa steg är att visualisera den omvärld där erbjudandet kommer att lanseras. Detta görs genom 
att analysera vilka välkända och nya faktorer som gör skillnad i situationen samt vilka av dessa 
som organisationen själva kan påverka med egna aktiviteter. När sedan omvärldsvisualiseringen 
är gjord så gäller det att skapa en organisering för detta och då är rätt mångfald, fokus på affären 
och interaktion med värdenätverket av största vikt. (Hamrefors, 2009)

Hamrefors (2009) hävdar att när affärsplaneringen sker enligt ovanstående principer så finns det 
möjlighet för organisationen att täta ”strukturella hål”. Dessa hål är en separering av två 
nätverkskontakter, vilket utgörs av potentiella relationer som inte finns i dagsläget. Vinsten av 
detta skulle vara att öka både informationsflödet och kontrollen i värdenätverket, vilket kan 
betraktas som önskvärt i ett värdenätverk. (Hamrefors, 2009)
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3 Metod
“Take a method and try it. If it fails, admit it frankly, and try another. 

But by all means, try something.”
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)

Vid valet av metod ansåg jag att det var av största vikt att skapa förutsättningar för att uppsatsen 
skall uppnå sitt slutmål; att leverera innovativa förslag till hur ledarskapet kan stärka 
organisationens kommunikativa förmåga.

Valet av metod blev en kvalitativ studie. En sådan metod innebär normalt ett antal grundliga 
intervjuer men på grund av begränsningar i tid och resurser var detta inte genomförbart. Empirin 
utgjordes istället av min egen erfarenhet av organisationen. En förutsättning för detta var att jag 
innan denna undersökning på ett grundligt sätt hade skapat mig en förståelse för organisationens 
kontext. (Patel & Davidsson, 2003)

Empirin utgörs därför av mina perceptioner, tankar och känslor då jag tidigare har varit tävlande 
och numer tituleras projektledare för Entreprenörsjakten i Mälardalsregionen samt det småprat 
som figurerat i organisationen under min tid. Min metod kan därför karakteriseras som 
aktionsforskning med ett introspektionellt tillvägagångssätt, vilket innefattar iakttagande av sina 
egna erfarenheter och därigenom försöka förstå en liknande händelse. Skälviakttagelse, speciellt 
av sådant som pågår i det egna medvetandet till exempel hur man upplever, uppfattar och 
reagerar på sig själv och sin omgivning. vilket kan ses som den yttersta graden av deltagande 
observation. (Gustafsson, 2003)

Styrkorna med det introspektionella tillvägagångssättet är inkluderande av forskarens egna 
erfarenheter, vilket leder till att metoden ger en djupare förståelse av objektet än vad som är 
möjligt med andra kvalitativa metoder. Det finns dock kritik mot metoden att den inte skulle 
vara vetenskaplig samt gällande generaliseringen av resultaten. Gustavsson (2003) hävdar dock 
att all typ av forskning kring upplevelser, beteenden och relationer bör ske med introspektion. 
(Gustavsson, 2003) 

På grund av att undersökning utgått ifrån mina egna erfarenheter, iakttagelser och tolkningar har 
detta lett till att samma resultat inte skulle kunna uppnås vid ett annat undersökningstillfälle 
med en annan forskare (Patel & Davidsson, 2003).

Med aktionsforskning menas att undersökningen ej försöker distanseras eller separeras från det 
som är subjektet för undersökningen, utan istället ha en direkt och omedelbar påverkan på 
undersökningssituationen. Intentionen är, som tidigare nämnts, att leverera innovativa förslag 
till hur Entreprenörsjakten ABs kommunikativa ledarskap kan stärka organisationens 
kommunikativa förmåga. Studien är ingen redogörelse för vad organisationen är idag, utan 
snarare vad den skulle kunna bli. (Bogdan & Biklen, 1992) 

Aktionsforskning är enligt Eriksson & Wiedersheim (1999) ett begrepp som oftast används 
inom företagsekonomin för aktiv organisationsutveckling. Med aktionsforskning menar jag att 
jag kommer att ta en aktiv roll som aktör i undersökningen, där jag kommer att ta avstånd från 
uppfattningen att min uppgift endast är att beskriva och analysera hur situationen ser ut i 
dagsläget. Detta görs genom mitt bidragande till förändringsarbetet där jag aktivt vill förändra 
de otillfredsställande situationerna som framkommer i min analys. 
(Eriksson & Wiedersheim, 1999)  

Jag har även studerat Entreprenörsjakten ABs hemsida och dess interna dokument samt studerat 
med mina kollegors uppfattning, vilket har gett mig en större förståelse vid värderingar av 
ämnet. Det gav mig en inblick i hur Entreprenörsjakten ABs organisatoriska kommunikativa 
förmåga ser ut i dagsläget, vilket presenteras i problemformuleringen.
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3.1 Genomförande
I frågeställningen gällande Entreprenörsjakten ABs nuvarande organisatoriska kommunikativa 
förmåga använde jag min tidigare erfarenhet av organisationen. Jag använde mig även av mina 
och mina kollegors uttryckta tankar i småpratet som finns i organisationen samt den information 
som fanns att tillgå via Entreprenörsjakten ABs hemsida och dess interna dokument.

Jag analyserade sedan den information jag fått in, gentemot Hamrefors (2009) modell; 
Ledarskapets verksamhetsdimensioner. Anledningen till valet av Hamrefors teoretiska 
referensram är att jag vid tidigare tillfällen fått möjlighet att använda mig av denna modell och 
att den enligt mina referensramar att bedöma bidrar till en ökad organisatorisk kommunikativ 
förmåga, vilket var målet med uppsatsen. 

I analysen tittade jag på vad Hamrefors (2009) hävdar ökar den organisatoriska kommunikativa 
förmågan. Efter att jag analyserat min empiri gentemot modellen gav jag utifrån Hamrefors 
(2009) teoretiska referensram förslag på vilka åtgärder som behövs av ledarskapet i 
Entreprenörsjakten AB för att utveckla organisationens kommunikativa förmåga så att den 
stödjer innovativ utveckling. Dessa förslag utgår ifrån den teori som jag presenterar i 
teorikapitlet.

Förslagen kom att resultera i tre fokusområden som Hamrefors (2009) beskriver som de tre 
fokuspåverkande organisatoriska faktorerna. Dessa utgörs av skapande av transparens, 
samordnande logik och kunskapsöverföring. 
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4 Entreprenörsjakten AB
“If you tell people where to go, but not how to get there, you'll be amazed at the 

results.”
General George S. Patton (1885-1945)

Jag har valt att presentera min egen empiri gällande Entreprenörsjakten ABs organisation utifrån 
tre områden som jag ser som grundläggande faktorer för utvecklandet av den organisatoriska 
kommunikativa förmågan. Utformning av Entreprenörsjakten ABs koncept är det första av de 
tre fokusområden som jag kommer att titta närmare på för att stärka dess organisatoriska 
kommunikativa förmåga. Designen av organisationen och kunskapsöverföring utgör det andra 
och tredje fokusområdet. 

4.1 Koncept
Entreprenörsjakten ABs verksamhetsidé är; att anordna entreprenöriella femkamper och syftar 
till att påverka människor att välja entreprenörskap som karriärsval och manifestera den 
drivkraft och innovationsrikedom som finns i svenskt näringsliv.

Under en dag skickas de ut på stadens gator för att möta det lokala näringslivet och lösa olika 
uppdrag. Varje uppdrag reflekterar en aspekt av företagande och skräddarsys för det företag som 
står som värd. De tävlande får under dagen arbeta med allt från produktutveckling eller 
marknadsföring till ekonomi och försäljning, allt i högt tempo och med en stor dos kreativ 
energi. Entreprenörsjakten tar fram de mänskliga faktorerna bakom företagande.  Femkamperna 
syftar även till att manifestera den drivkraft och innovationsrikedom som finns i Sveriges 
näringsliv, lyfta fram sponsorer och visa att det lokala näringslivet står för nytänkande, 
företagsamhet och framtidstro. 

I slutet av maj 2010 går Entreprenörsjaktens nationella final i Göteborg och då kommer ”jägare” 
från hela landet att mötas i en kamp för att göra upp om det åtråvärda priset att få åka till San 
Francisco. Vinnarlaget får bland annat träffa studenter och professorer inom entreprenörskap på 
Stanford University, träffa högt uppsatta på Google och världens främsta designbyrå IDEO, 
möta Svenska Handelskammaren och Exportrådet, samt en mängd personliga möten med stora 
och små entreprenörer inom området.

Entreprenörsjakten AB riktar sig till tre målgrupper; Entreprenöriella personer i åldern 18-30 år 
som utgör de tävlande. Organisationer som står för finansieringen av projektet antingen som 
regionalpartner eller som ägare av ett regionalt tävlingsmoment. Förutom detta riktar sig även 
projektet emot de unga arbetslösa med syftet att förändra deras inställning till entreprenörskap. 

Entreprenörsjakten AB valt att decentraliserat ansvaret att planera, genomföra och utvärdera 
projektet till respektive projektledare medan ledningen har det centrala ansvaret för att stödja 
den regionala projektledaren i ovanstående. Ledningen stödjer även projektledaren i utveckling 
av spelmoment, framtagande av marknadsförings- och säljmaterial, webbutveckling, stöd i 
framtagande av processer för rekrytering, marknadsföring och PR.

Projektledaren bär det fullständiga finansiella ansvaret för genomförandet av deltävlingen så 
som lokal försäljning, rekrytering av deltagare, antagningsprocess, lokaler för genomförandet, 
lokal marknadsföring och PR. Detta innebär ansvarar för valet samarbetspartners och besöker 
finansiärerna innan tävlingen för att gå igenom förutsättningarna för uppdraget där diskussionen 
gällande inriktningen av uppdraget behandlas. Den mer konkreta uppdragsformuleringen kan 
ske i samråd med den nationella spelutvecklaren. Uppdragen bör inte vara så snävt formulerade 
att de hämmar kreativiteten. Projektledaren ansvarar för uppdragsgivarens beställarkompetens 
och bistår och ansvarar för eventuella sekretessavtal. Projektledaren skapar de optimala 
förutsättningarna för avslut och diskuterar hur förslaget till uppdragsgivaren ska presenteras/
dokumenteras. 
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Projektledaren bär även ansvaret för att det finns deltagare som medverkar vid tävlingen samt 
konstaterar vilken utrustning/programvaror som behövs och ser till att den/de är på plats vid 
tävlingstillfället. Projektledaren ansvarar för gruppdynamik vid samtliga inblandade vid 
evenemanget samt klargör från början för samtliga inblandande vad som krävs av dem.
Entreprenörsjakten AB erbjuder organisationer i sin omvärld Sveriges främsta unga 
entreprenörer via kreativa konsulttjänster som tar tag i verksamhetsfrågor hos organisationen för 
att ge ofärgade, kreativa förslag till hur företagets produkter, organisation eller varumärke kan 
utvecklas.

Förutom erbjudandet gällande den kreativa konsulttjänster finns chansen att exponera 
organisationens varumärke och få personlig kontakt med några av Sveriges driftigaste 
ungdomar. Detta kan leda till rekrytera av nya medarbetare eller nya kunder genom trovärdig 
relation till unga entreprenörer tidigt i deras företagarkarriär. Entreprenörsjakten är en för chans 
er företag att få lyssna till Sveriges främsta unga entreprenörer och morgondagens 
företagsledare och deras funderingar om innovation, framtidens behov, motiv och 
identitetsskapande. 

Organisationerna får genom ett köp av en kreativ konsulttjänst ökad insikt om 
entreprenörskapets bredd och betydelse som utvecklingsverktyg. De får möta framtidens 
arbetskraft genom att ge kvalificerad uppdrag till unga entreprenörer. Om organisationerna är 
beredda på att få en nytändning, en kreativ kick och kanske ny syn på gamla problem i deras 
verksamhet då är Entreprenörsjakten AB något för dem och dess verksamhet.

Entreprenörernas förslag/idéer kan vid behov vara reglerade av ett sekretessavtal. Utmaningarna 
kan vara av olika slag exempelvis designidéer kring det befintliga sortimentet, idéer om 
profilering och företagets "ansikte" utåt samt idéer om nya produkter eller nya 
tillämpningsområden för befintliga produkter.  För att det ska bli ett bra resultat krävs hos 
uppdragsgivarna öppenhet för nytänkande och tid för kontakter och dialog med projektledaren.

Varje tävlingsmoment som utgörs av de kreativa konsulttjänsterna är skräddarsytt för den 
aktuella samarbetspartnern och under kommande säsong kan vi vänta oss nya spännande 
moment som berör ämnen såsom; Gerillamarknadsföring, prototypbygge, reklamfilm, 
förhandlingsteknik, kundbemötande, projektledning, budgetering, ledarskap, gruppdynamik, 
sociala medier, kundbehovsanalys, kvalitetssäkring mm.

Tävlingsmomenten är korts, max femtio 50 minuter långa, och präglas alla utav hård tidspress 
och oförutsägbara förändringar/tvister. Samtliga tävlingsmoment bedöms utav en jury utifrån tre 
till fem kriterier, vilka deltagarna är omedvetna om, och i en sjugradig bedömningsskala.

Tävlingsmomentet tas fram av Entreprenörsjaktens ledning tillsammans med det företag som 
står som tävlingsvärd lokalt. Den lokala projektledaren som har haft bäst kontakt med denna 
partner får gärna komma med förslag och tankar gällande vad företaget kan tänkas vilja ha hjälp 
med, bygga sitt moment runt. Tävlingsmomentsinstruktioner, materiellt genomförande behov 
samt vilket behov av personal tävlingsmomentet kommer att behöva färdigställs och överlämnas 
till er av ledningen.

Ett av tävlingsmomenten som gick av stapeln i Entreprenörsjakten 2009 var att deltagarna fick 
utforma en marknadsföring med begränsad budget hos reklambyrån START Communication. 
Deltagande lagen jobba med ett av byråns pro bono-projekt; Reningsborg är en organisation 
som arbetar med utstötta, missbrukare och hemlösa. Deltagarnas uppgift var att med hjälp av 
kreativitet och gerillastrategi lyckas utforma en marknadsföringskampanj på nollbudget. 
Uppdraget försvårades genom begränsad tillgång till information och förutsättningar som 
förändrades under uppdragets gång. 
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4.2 Organisationsdesign
Konceptet Entreprenörsjakten kommer ursprungligen ifrån Chicago och introducerades 2009 på 
den svenska marknaden. Under år 2009 har ett arbete pågått för att sprida femkampen runt om i 
Sverige. Målet är att öka uppmärksamheten kring entreprenörskap och koppla samman unga 
entreprenörer med regionala organisationer och företag.

I dagsläget är Entreprenörsjakten AB ett aktiebolag sedan två månader tillbaka och ägs till 100 
procent av initiativtagaren och organisationens Creative Director som i dagsläget agerar 
nationell ledning. Creative Director kommer under år 2010 att lämna över sitt arbete till en ny 
ledare. Någon aktiv styrelse finns inte i dagsläget. Under sig har Creative Director tre regionala 
projektledare med egna firmor som fungerar som provisionsbaserade konsulter till aktiebolaget.  

Entreprenörsjakten ABs avtal med projektledarna säger att organisationen skall erhålla de första 
120 000 kronorna av projektets likvida överskott efter lokala kostnader samt 20 procent av 
intäkter utöver dessa. Övrigt överskott utgår till projektledarna. I dagsläget skiljer sig de lokala 
projektledarnas budget avsevärt. En av projektledarna har i skrivande stund inga finansiella 
medel alls att tillgå medan en annan har en budget på 500 000 kronor.

Entreprenörsjakten ABs projektledare har en mer eller mindre utvecklade förmåga att skapa 
värde genom resurserna som finns i deras omvärld. Alla projektledare är extrema entreprenörer 
utgår samtliga perspektiv och kunskaper i organisationen från gemensamma referensramar. 
Dock skiljer sig projektledarnas nätverk åt väsentligt samt deras erfarenheter och kunskaper om 
femkampen då två av tre projektledare själva har genomfört tävlingen.

Entreprenörsjaktens samarbetspartnerna kommer att utgöras av organisationer med möjlighet till 
att finansiera Entreprenörsjakten antingen genom likvida medel eller genom annan typ av 
sponsring. Uppdraget ska resultera i idéer och förslag/koncept, och inte i färdiga lösningar. Hela 
projektet har en stark kreativ ansats. Uppdragsgivaren har full rätt att använda entreprenörernas 
idéer/förslag och gå vidare med dem.  Ett konkret resultat av satsningen är att uppdragsgivaren 
går vidare med och utvecklar de av studenternas idéer/förslag som kan få en kommersiell 
bärighet. Uppföljning, som bland annat innebär hur detta konkret kan ske, kommer att göras av 
Entreprenörsjaktens projektledare.

De flesta projektledare har i dagsläget samverkan med organisationer inom innovationssystemet  
såsom Young Entrepreneurs of Sweden, Science Park, Drivhuset, Idélab, Ung Företagsamhet, 
ALMI företagspartner, Svenskt Näringsliv, Open for Business med flera. Vissa arbetar inom de 
nämnda organisationer eller har gjort det, medan andra inte haft någon kontakt med dem 
tidigare.

4.3 Kunskapsöverföring
Entreprenörsjakten ABs kunskapsöverföring utgörs av, organisationens intranät, verktyget 
”Dropbox” som är en onlinetjänst som delar och synkroniserar filer. Projektledarna är utspridda 
runt om i Sverige och träffas inte fysiskt. Vissa av projektledarna känner dock varandra sedan 
tidigare och samverkar genom den privata kontakten dem emellan.

Projektledaren ger även löpande rapporter till de nationella projektledaren så som tidsrapporter, 
genom kontinuerliga veckorapporter. Det är bra om mötestidpunkterna anges och vad mötet ska 
innehålla så att vissa förberedelser kan göras. Projektledaren bör även löpande notera idéer, 
förslag och synpunkter, egna, från deltagare och samarbetspartners. Samordningen mellan de 
lokala och nationella projektledarna är viktig.
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5 Analys
“The more one analyses people, the more all reasons for analysis disappear. 

Sooner or later one comes to that dreadful universal thing called human nature”.
Oscar Wilde (1856 - 1900)

I detta kapitel använder jag empirin jag presenterade i föregående kapitel som jag analyserar 
gentemot Sven Hamrefors modell: Ledarskapets verksamhetsdimensioner. Detta kommer att ske 
genom de tidigare nämnda verksamhetsdimensionerna för att följa det tidigare upplägget i 
uppsatsen. 

5.1 Koncept
Gällande Entreprenörsjaktens koncept har jag ur de fyra verksamhetsområdena funnit brister i 
två av de fyra verksamhetsdimensionerna.

Gällande process hävdar Hamrefors (2009) att en organisation kommunikativa ledarskap bör 
kommunicera ett stabilt koncept genom centralisering samtidigt som de stimuleras till 
variabilitet i aktiviteter, vilket ligger i enlighet med Entreprenörsjakten AB och därför ser jag 
inte att någon åtgärd behövs gällande detta.

Gällande struktur hävdar Hamrefors (2009) att om variabilitet i aktiviteter blir för liten minskar 
möjlighet till innovation och ansvaret för detta hävdar Hamrefors vilar på det ideologiska 
ledarskapet. Min analys av Entreprenörsjakten ABs verksamhetsidé ”entreprenöriell femkamp” 
visar att så är fallet, vilket minskar organisationens förmåga till innovation.

Hamrefors (2009) benämner att en stark social institution leder till skapande av sanning som 
ingen förnekar och alla följer. Entreprenörsjaktens organisation faller tydligt in i detta, då de 
projektledare som finns i organisationen alla utgörs av extrema entreprenörer. 

Gällande omvärldsrelationer menar Hamrefors (2009) att det krävs en position som ”First 
Mover” för att inta en unik position i värdenätverket. Entreprenörsjakten ABs förhållande till sin 
omvärld utgörs av säljande av den kreativa konsulttjänst som Entreprenörsjakten AB erbjuder 
till Sveriges företag. Enligt min analys gentemot dimensionsmodellen är detta tillräckligt för att 
inta en unik position men detta bör kommuniceras ännu tydligare för att inta en position som 
”First Mover”.

5.2 Organisationsdesign
Entreprenörsjakten ABs organisationsdesign har även den, liksom konceptet, två svagare länkar 
mellan verksamhetsdimensionerna. 

Gällande process hävdar Hamrefors (2009) att det kommunikativa ledarskapet aktivt bör arbeta 
med utvecklandet av en horisontell och vertikal processkommunikation för att utbyta kunskap 
och perspektiv så väl inom den egna organisations så som i det värdeskapande nätverket. 
Entreprenörsjakten ABs kommunikativa ledarskap arbetar i dagsläget aktivt med detta och därav 
läggs inget fokus i dagsläget för utvecklande av detta. 

Strukturen vid organisationsdesignen är enligt Hamrefors (2009) avgörande för att skapa en 
organisationsplattform som ökar värdet för samtliga parter och ansvaret för detta ligger på den 
ideologiska ledaren. Entreprenörsjakten ABs organisationsdesignen leder på grund av svagheter 
i det kommunikativa ledarskapet till att organisationsstrukturen inte håller i sin konstellation.  
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Entreprenörsjakten AB förlorar pengar genom det avtal som finns med projektledaren. Det finns 
risk att grundsumman inte uppnås, vilket leder till att det inte finns några pengar för 
organisationen att hämta in. Även när projektet landar på en hög slutsumman så förlorar 
Entreprenörsjakten AB på detta då de endast erhåller 20 procent av vinsten. 

Den höga grundsumman på 120 000 kronor som skall tillfalla Entreprenörsjakten AB har lett till  
att projektledarna inte tjänar några pengar förrän de uppnått denna summa, vilket leder till att 
det finns en risk för att projektledarna arbetar gratis om de ej får tillräckliga finansiella resurser. 
I det andra fallet finns det en risk för Entreprenörsjakten AB

Gällande social interaktion hävdar Hamrefors (2009) att formering av perspektiv och kunskap i 
organisationen bör ske så att samtliga projektledare samma referensramar, vilet stämmer väl in 
på Entreprenörsjakten AB organisation.

Gällande omvärldsrelationer hävdar Hamrefors (2009) att samtliga projektledare bör ha en mer 
eller mindre utvecklad förmåga att  skapa värde genom resurserna som finns i deras omvärld. 
Entreprenörsjaktens projektledare besitter i dagsläget denna förmåga men det kan alltid 
utvecklas vidare.

5.3 Kunskapsöverföring
Vid en analys av Entreprenörsjakten ABs kunskapsöverföring så finner jag brister i samtliga av 
de fyra verksamhetsdimensionerna.

Gällande processen vid kunskapsöverföring hävdar Hamrefors (2009) att det kontextuella 
ledarskapet har som uppgift att skapa transparens i detta, vilket Entreprenörsjakten AB inte har 
några system för i dagsläget. 

Gällande struktur hävdar Hamrefors (2009) en samverkansstruktur exempelvis via ett intranät 
måste byggas annars blir det svårt för projektledarna att uppfatta organisationens helhet, vilken i 
sin tur leder till en svag samverkansstruktur. Detta är något som Entreprenörsjakten AB saknar i 
dagsläget. Entreprenörsjakten ABs kunskapsöverföring sker endast via ”Dropbox” och detta 
förutsätter att medarbetaren skall veta vad den söker efter och liknar datorns mappfunktion. 

På grund av ovan nämnda brister i processen och strukturen, som framkommit enligt min analys 
gentemot Hamrefors (2009) modell; de fyra verksamhetsdimensionerna, samt att medarbetare är 
utspridda runt om i Sverige gör att den sociala interaktion vid utbyte av kunskap försvåras. 
Hamrefors hävdar att den kontextuella ledaren har i detta sammanhang en viktig roll vid 
formering av perspektiv och kunskap i organisationen och måste utveckla beslutskulturen. 

Den viktiga funktion gällande omvärldsbevakning som Hamrefors (2009) beskriver som att via 
rollen som ”Narren” utmana organisationens ”sanningar” finns inte i dagsläget i 
Entreprenörsjakten AB. Detta måste därför ses över.
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6 Slutsatser 
“I think and think for months and years. Ninety-nine times, the conclusion is false. 

The hundred´th time I am right.”
Albert Einstein (1879 - 1955)

Jag väljer att redovisa mina slutsatser genom att först titta på undersökningens generella resultat 
gällande Entreprenörsjakten ABs organisatoriska kommunikativa förmåga gentemot Hamrefors 
(2009) modell, som beskriver ledarskapets kommunikativa verksamhetsdimensioner. För att 
sedan rikta in mig på vilken eller vilka faktorer av de fyra verksamhetsdimensionerna som är 
svagt utvecklade och påverkar organisationens kommunikativa ledarskap negativt. När dessa 
slutsatser är klara presenterar jag min syn på undersökningens funktionalitet.

Min uppfattning är att en av Entreprenörsjakten ABs verksamhetsdimensioner är betydligt 
svagare än de resterande tre och detta behöver åtgärdas av det kommunikativa ledarskapet för 
att stärka den organisatoriska kommunikativa förmågan. Organisationen uppvisar påtagliga 
strategiska brister. Det har visat sig i samtliga av de tre fokusområderna; koncept, 
verksamhetsidé och kunskapsöverföring att det var struktur som var den svagare 
verksamhetsdimensionen. I undersökningen visade det sig även att omvärldsrelationerna hade 
en stabil grund, men behöver stärkas genom en tydligare kommunikation.

Sammanfattningsvis anser jag att kommunicera är inte detsamma som att stärka den 
organisatoriska kommunikativa förmågan. Vissa organisationer tenderar att vidta ett stort antal 
kommunikativa åtgärder utan att den kommunikativa förmågan visar en positiv effekt. 

6.1 Koncept 
Den verksamhetsdimension som har störst påverkan på konceptets kommunikativa förmåga är 
struktur, som i sin tur även påverkar omvärldsrelationen. Det är alltså strukturen som i dagsläget  
utgör fara för organisationens kommunikativa förmåga gällande konceptet. Strukturen avgör 
huruvida projektledarnas kreativitet och innovationsförmåga i organisationen stimuleras.  

6.2 Organisationsdesign
Mina erfarenheter från medverkan vid tävlingen samt som projektledare i Mälardalen visar att 
det råder brister i strukturen av Entreprenörsjakten ABs organisationsdesign och i tydligheten 
vid kommunikationen om organisationens position i värdenätverket. 

6.3 Kunskapsöverföring 
Entreprenörsjakten AB är inne i en omfattande organisationsförändring som mynnar ut i ett 
inträdande på nya marknader, nya ansvarsområden för befintlig personal samt nyrekrytering. 
Detta leder till att organisationen riskerar tappa befintliga kompetenser, egenskaper och talanger 
och gå miste om nya på grund av avsaknaden av såväl process, struktur, social interaktion och 
omvärldsrelationer gällande kunskapsöverföring. 

Nya satsningar kräver även ny strategi för att skapa rätt förhållanden för kommunikation. Detta 
blir avgörande för organisationens framgång och förmåga till att skapa effektivitet i sin position, 
vilket skapar ett värde för hela värdenätverket i stället bara för egen vinning. 
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6.4 Självkritiska slutsatser
Min studie av det kommunikativa ledarskapet ger två bidrag vid stärkande av organisationens 
kommunikativa förmåga. Dels ökar medvetenheten för hur Entreprenörsjakten ABs 
organisatoriska kommunikativa förmåga ser ut i dagsläget genom att beskriva och analysera 
dess organisation. Dels ger den praktisk nytta som kan hjälpa ledarskapet för att utveckla 
organisationens kommunikativa förmåga så att den stödjer innovativ utveckling. 

Huruvida studiens förslag till eventuella åtgärder kommer att appliceras i den verkliga 
organisationen och vad som i så fall blir dess inverkan i praktiken återstår att se. Resultatet av 
detta beror, på grund av aktionsforskningens karaktär, på mitt eget referenssystem.

På grund av min aktionsforskning försökte jag ej distansera mig till Entreprenörsjakten ABs 
organisation, vilket gör att mitt tillvägagångssätt ger ”färgade” resultat, analyser och slutsatser. 
Utifrån detta skulle det vara intressant att även få med ett mer klassiskt angreppssätt, där den 
undersökande personen är separerad från organisationen i fråga. 
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7 Innovativa åtgärder 
“Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.”

Plato

Jag väljer att redovisa mina förslag på åtgärder genom att utgå ifrån de brister som definierats i 
föregående analys. Utifrån de tre fokusområderna; koncept, organisationsdesign och 
kunskapsöverföring har jag som mål att utifrån vad den kaosteoretiska modellen benämner som 
de fokuspåverkande faktorerna skapa transparens, samordnande logik och kunskapsöverföring.  

Jag har intentionen att med mina förslag på åtgärder leverera innovativa förslag till hur 
ledarskapet kan stärka organisationens kommunikativa förmåga.

7.1 Koncept
Jag har under kommande förslag valt att fokusera på struktur i utvecklandet av 
Entreprenörsjakten ABs koncept, vilket i sin tur leder till ändrade omvärldsrelationer. 

Om konceptet Entreprenörsjakten AB ändrar sin verksamhetsidé till en visionsledande tanke 
som öppnar upp för möjligheter till variabilitet i aktiviteter så leder detta till att 
Entreprenörsjakten AB kan täta de strukturella hål som finns i värdenätverket. Detta skulle leda 
till att organisationen intar den unika positionen som ”First Mover”. 

Om Entreprenörsjakten ABs verksamhetsidé ändras till; ”jaga entreprenörer” öppnas 
möjligheten för organisationen att i framtiden ägna sig åt annan typ av verksamhet än endast en 
entreprenöriell femkamp. Organisationen är ett nav som består av Sveriges framtida 
företagsledare som hjälper nya och befintliga företag att förstå morgondagens människor och 
dess behov. Entreprenörsjakten AB öppnar genom skapande av ny verksamhetsidé upp för 
variabilitet i aktiviteter som i sin tur stimulerar kreativiteten och innovation i organisationen. 

Forskning för framtagande av en entreprenöriell assessment process, ett verktyg för att 
utvärdera entreprenörers möjligheter till prestation vid en specifik insats på ett sådant sätt att 
andelen felinvesteringar i start-upbolag minskar, ger Entreprenörsjakten AB en unik position 
som ”First Mover”. Då organisationen kan ta reda på vilken typ av prestation som 
överensstämmer mest med dokumenterad entreprenöriell förmåga. 

När forskningen påvisat vilken entreprenöriell förmåga detta är så kommer detta att användas 
som ett entreprenöriellt personlighetstest i riskapitalbranschen, vilket i sin tur öppnar upp för 
ytterligare aktiviteter för att i synnerhet ”jaga entreprenörer” och i allmänhet bygga ett starkt 
samhälle.

Verksamhetsidén, som beskrevs under rubriken 7.1.1 Struktur, gör Entreprenörsjakten AB till en 
”First Mover” och dess nätverksstruktur utgörs av dess centrala funktion för tillväxt i samhället. 
Organisationens interna och externa relationer är unika och Entreprenörsjakten ABs kontrollerar 
informationen i värdenätverket.

Entreprenörsjakten AB påverkar omvärlden i den grad att endast en minskning på en tusendel 
skulle ge en besparing på miljoner kronor för det svenska näringslivet. Sammanfattningsvis 
intar Entreprenörsjakten AB en unik position som ”First Mover” i värdenätverket där 
organisationen enligt ovanstående förslag fungerar som forskare, konsulter, utbildare och 
riskkapitalister.
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7.2 Organisation
Entreprenörsjakten ABs organisatoriska kommunikativa förmåga gällande organisationsdesign 
bör ligga på struktur och omvärldsrelationer.

Den nya ledningen bör, som tidigare beskrivet, dela in organisationen och det kommunikativa 
ledarskapet i två funktionerna; ideologiskt och kontextuellt ledarskap. Det ideologiska 
ledarskapet utgöras av, organisationens nya operativa ledare, Creative Director och det 
kontextuella ledarskapet utgörs av den ny tillsatta styrelsen. Entreprenörsjakten ABs 
samarbetsform bör även ändras från konsult till anställd. 

Den grundläggande och avgörande förändringen för den nya ledningen är indelningen i de två 
funktionerna; ideologiskt och kontextuellt ledarskap. 

Det ideologiska ledarskapet utgörs av, organisationens nya operativa ledare, Creative Director 
och har en centraliserande och visionsledande funktion. Detta skapar visionen och 
kommunicerar verksamhetsidén, vilket skapar förutsättningar för en effektiv prestation. Denna 
position tillsätts av en person som lever som den lär, vilket i detta fall skulle vara en 
entreprenör.

Det kontextuella ledarskapet stödjer det ideologiska ledarskapet och då organisationens 
operativa ledning endast utgörs av en individ får det kontextuella ledarskapet utgöras av 
organisationens styrelse som måste tillsättas. 

Det kontextuella ledarskapet skapar förutsättningar för decentralisering av aktiviteter och en 
förståelse över kontexten, relationsutveckling och utveckling av organisationens kommunikativa 
styrka samt externa och interna relationer. Denna funktion i styrelsen axlas av organisationens 
initiativtagare och den nuvarande Creative Director som kontextuell ledare för organisationen 
stödjer den ny tillsatte operativa ledaren, den nya Creative Director. 

Samarbetsformen ändras från att de fristående konsulterna har hand om deltävlingarna till att i 
stället anlita konsulter som har hand om vissa centraliserade aktiviteter för att motverka 
Entreprenörsjakten ABs nuvarande förlust vid avtalen med projektledarna. De centraliserade 
aktiviteterna skulle exempelvis kunna vara administrativa uppgifter, bokföring och 
marknadsföring.  
Konsultarvodet blir så begränsas till ett överenskommet antal timmar, det antalet timmar som 
aktiviteten skall beräknas ta. Detta kommer att leda till att Entreprenörsjakten AB kan fastställa 
inkomsterna och utgifterna i organisationen.

Det kommunikativa ledarskapets, det vill säga styrelsens, funktion blir att göra sina medarbetare 
medvetna om potentiella hot för att de sedan skall kunna vända dem till möjligheter. Styrelsen, 
utgörs av individer som har kunskap att bygga en organisatorisk kommunikativ förmåga genom 
samtliga av de fyra verksamhetsdimensionerna. Detta ökar möjligheterna för organisationens 
värdeskapande förmåga.

Styrelsen utgörs av värdenätverkets medaktörer och organisationens kunder, projektägare och 
andra finansiärer för att organisationen skall få möjlighet att påverkas av sin omvärld i den 
bemärkelsen att de vet värdenätverkets behov innan någon annan gör det. Detta säkerställer 
organisationens position som ”First Mover”.
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7.3 Kunskapsöverföring
För att skapa transparens i kunskapsöverföringen i organisationen och täta strukturella hål bör 
det centraliserade kommunikationsverktyget Gnosjöpedagogik användas. Det kontextuella 
ledarskapet har som uppgift att skapa transparens i kunskapsöverföringen. 

Det centrala inom Gnosjöpedagogiken är att ställa frågor såsom vad är sanningen och hur vet vi 
vad som är sant? Vad är verkligheten och finns det bara en sanning, en verklighet? 
Gnosjöpedagogikens grund utgörs av att inte försöka övertyga andra om att deras referensramar 
är de korrekta, utan att hjälpa andra att utvidga sina egna ramar. Gnosjöpedagogiken är en 
utvecklad form av Cafépadagogik. Syftet med kommunikationssystemet är att nyttja 
människornas kompetenser, egenskaper, talanger och färdigheter inom organisationen (Peterson 
& Westlund, 2007).

Genom det centraliserade kommunikationsverktyget Gnosjöpedagogik tätar Entreprenörsjakten 
AB de strukturella hål som finns i organisationen. Systemet för kunskapsöverföring gör att 
användaren får information som bekräftar dess referenssystem och konceptet som helhet. 
Känslan av kontroll och personligt flyt, ett ”flow” införlivar sig och leder till frigörande av 
kreativitet samt ökad uppmärksamhet. 

För att minska risken att användaren gör som den alltid gjort drar systemet slutsatser liknande 
nätverksbokhandlarnas system, om vilken information som sökts av andra som sökt samma 
information som du.

Entreprenörsjakten ABs verktygsstruktur skall byggas så att användaren inte själv skall behöva 
veta vad den söker efter, vilket sker via ett verktyg med Gnosjöpedagogisk grund. Systemet ger 
användaren den information som hon själv skulle ha fått om hon själv sökt, men kapaciteten är 
högre än den som är möjlig vid en manuell sökning.

Det Gnosjöpedagogiska kommunikationsverktyget utformas som ett mindmapsystem som 
genom sin avsaknad av ramar ger stor flexibilitet i användandet. Pedagogiken utgör ordningen i 
systemet medan användarna utgör kaoset. Grundläggande för fungerande av detta är att varje 
användare utgörs av en profil där personens kompetenser, egenskaper, talanger och färdigheter 
finns.

Lösningen fungerar som ett aktivt matchningssystem där människorna i organisationen matchas 
mot varandra via fakta som finns på deras användare. Matchningen kommer även att ske via ett 
tvåledssystem där de personer som parats ihop även kommer att få information om sin nya 
partners andra partners. Vilket kommer att leda till oväntade kombinationer. 
 
Ovan nämnda kommunikationsverktyg skapar möjligheter för Entreprenörsjakten ABs 
medarbetare att kommunicera även om de är utspridda runt om i Sverige. Detta förbättrar den 
sociala interaktionen och hjälper till i byggandet av organisationens samtalsklimat och 
möteskultur. 

Kommunikationsverktyget tillvaratar mänskliga kunskaper och förmågor och undviker det 
gamla traditionella sättet att föra över kunskap från lärare till elev, från gammal till ung och från 
erfaren till oerfaren. För att detta skall kunna göras krävs det att människorna i organisationen 
tränas i att öppna upp sina referensramar, vilket skapar de bästa förutsättningarna för dialog. De 
kommer tillsammans att genom sina kompetenser, egenskaper, talanger och färdigheter att 
hjälpa varandra med att bygga en framgångsrik organisation.  
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Kopplat till detta kommunikationsverktyg kommer ledningen att fungera som 
matchningsexperter som genom mänsklig intention sammanför människor med varandra. 
Förutom detta kommer organisationen att ha tillgång till ”Narrar”, erfarna entreprenörer som 
sitter i styrelsen och testar idéer efter idéfasen. Detta för att i ett tidigt stadium få möjlighet till 
ärlig kritik och kunskapsöverföring över generationsgränserna. Det kommer även att öppna upp 
möjlighet för hjälp med finansiering. 

Entreprenörsjakten AB kommer fyra gånger per år arrangera evenemang och fysiska 
Gnosjöpedagogiska fora för att stimulera kreativitet och innovation, vilket kommer att göra 
organisationen unik. Dessa evenemang kommer förutom drömutveckling även att ge konkreta 
metoder och verktyg för utvecklande av människorna som i sin tur utvecklar organisationen och 
dess kommunikation.
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8 Förslag till fortsatt forskning
“If we knew what it was we were doing, it would not be called research,

 would it?”
Albert Einstein (1879 - 1955)

Undersökning utgjordes av aktionsforskning och innefattar empiri från enbart min egen 
upplevelse av organisationen, vilket är en minimal population och enbart information från en 
källa. Det skulle vara intressant att genomföra liknande undersökningar på större delar av 
Entreprenörsjakten ABs organisation för att tillsammans använda sig av en så kallad abduktiv 
metod, en växelverkan mellan teori och empiri under forskningsprocessen, varvid båda 
successivt omtolkas i skenet av varandra. Undersökning skulle då ske i samspel med andra 
aktörer i värdenätverket likaså tävlande för att få en mer allomfattande bild av den 
Entreprenörsjakten ABs organisatoriska kommunikativa förmåga. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994)

Innan en sådan undersökning genomförs bör dock frågeformuleringar omarbetas något, speciellt  
de begrepp som deltagarna i den undersökningen kan ha svårt att bedöma. En annan tänkbar 
lösning på detta är att ge deltagarna en teoretisk plattform innan undersökningen börjar för att 
skapa samma definitioner på begreppen och därmed kommunicera genom samma teoretiska 
karta. Detta medför givetvis i sig ännu mer forskning inom området. 

Även frågeställningar så som utformning av anställningsform och styrelse vid 
organisationsdesign samt teknisk utformning av kommunikationsverktyget är intressanta om 
möjligheter för ytterligare forskning uppstår.

Vid ytterligare forskning bör resurser främst i form av tid förhoppningsvis vara större än vid 
min undersökning. Bättre resurser medför även möjligheten till att utöka antalet frågor samt 
deltagare. Åtgärderna ger en mer tillförlitlig undersökning.
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