
  
 
Företagsekonomiska institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Kandidatuppsats 10 poäng    
HT 2005 
 
 
 
 

 

Intraprenörskap 
 

i mindre tillverkningsföretag 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare:  Tina Johansson                  Handledare:  Anders Blomquist 
 Benjamin Taghavi-Awal     

 
     



 2

Förord 
Detta arbete har blivit till som en kandidatuppsats för Företagsekonomiska Institutionen vid 

Stockholms Universitet. Arbetets gång har följts av universitetslektor Anders Blomquist. Ett 

stort tack till alla respondenter för den tid de avsatte för att besvara våra frågor. Vi är också 

tacksamma för den feedback vi har fått av handledare och opponentgrupper. 
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Sammanfattning 
För tillverkande företag innebär globalisering en hårdare konkurrensmiljö vilket ställer de i 

innovationens ekorrhjul. Men för att innovera mer och snabbare behövs anställda med 

entreprenöriella egenskaper– intraprenörer. För att behålla sådana personer inom företaget 

krävs en gynnsam miljö som främjar intraprenörskap.  

 

Denna uppsats har genom intervjuer undersökt hur intraprenörskap tas tillvara i mindre 

tillverkningsföretag. Syftet har varit att öka förståelsen för intraprenörskap och identifiera 

faktorer som är främjande och hämmande. Området är långt ifrån utforskat men det finns 

teorier. Det är teorierna vi har utgått ifrån i detta arbete. Tillsammans med värdefull inblick i 

företagen kunde vi i analysen finna kopplingar mellan teori och verklighet. 

Vi kan konstatera att företagen karakteriseras av öppenhet, låg hierarki och obyråkratiska 

tillvägagångssätt vilket anses främjande för intraprenörskap. Hos samtliga företag 

förekommer intraprenörer och det finns flera exempel på deras bidrag till lyckade 

innovationer i form av nya produkter och marknader. Sätten som intraprenörskap tas tillvara 

på skiljer sig mellan företagen. Det finns hinder som kan noteras hos samtliga och så finns det 

hinder som är specifika för vissa företag. Största gemensamma hindret vi har funnit, utifrån 

teorin, är den stränga fokus som företagen har på befintlig verksamhet. Detta anses hindra ett 

tänkesätt utanför ramarna som är viktigt för att innovationer ska uppstå. 

Intraprenörer kan vara vem som helst i företaget och de behöver motiveras med både 

rättigheter och resurser för att se det lönt att framträda. Detta behöver företagen öka sin 

medvetenhet om och tillgängliggöra resurser i form av såddkapital och tid för alla anställda. 

Det är en förutsättning för att kunna få fram intraprenörer och behålla dem inom företaget.  
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1. Introduktionskapitel 

1.1 Inledning 

 

”I vårt företag är det högt i tak, bara man ligger lågt”  

 

– allmänt ordspråk inom organisationer 

 

Vi lever i en föränderlig värld. Tillgänglighet av information och spridningen av kunskap har 

växt exponentiellt med teknologins framväxt. Informationen om hur man tillverkar 

existerande produkter och använder existerande processer sprider sig snabbt till konkurrenter 

som med billigare arbetskraft och billigare råvaror kan bli fatala rivaler. Detta faktum placerar 

oss in i innovationens ekorrhjul där innovationer måste ske i snabbare takt än den som 

omvärlden anpassar sig och inför ändringar med (Pinchot, 1985, s.36). Samtidigt krävs det 

förstås att nya idéer skapas, genomförs och lyckas för att sådana innovationer ska fortsätta 

uppstå och ge företag ett försprång. En viktig källa till innovationerna kan enligt Pinchot 

(1985) utgöras av individer inom organisationens egen personalstyrka - de med 

entreprenörsanda som vill utveckla och själva utvecklas – i n t rap r enö re rna .  

 

Även människor ändras med nya önskningar och behov. På 80-talet förespråkades 

intraprenörskap ivrigt i takt med den ökande entreprenörsandan i samhället. Nu kunde "allt 

fler anställda börjar betrakta sig som egenföretagare - inom storföretagens väggar” (Veckans 

Affärer, 1986). Det var nu möjligt att få utlopp för sin entreprenörsanda utan att behöva säga 

upp sin anställning.  

Det fanns också kritik mot intraprenörskap i företag. I en artikel i Financial Times förklarade 

Wesley Morse (1986) sin syn på hur företagens alltför byråkratiska system inte kan erbjuda 

den belöning och självständighet som en entreprenör motiveras av. Hursomhelst gick 

företagsutvecklingen i det decenniet åt ett annat håll med fokus på nedskärningar och 

omorganiseringar. Under större delen av 90-talet följde en tid då kärnverksamheten 

prioriterades och entreprenöriellt beteende undveks. Däremot i slutet av 90-talet satsades det 

plötsligt på vilken idé som helst. Dotcom yran hade kommit (Southon & West, 2005). Ingen 

större hänsyn togs vid vad idén gick ut på, vem som skulle genomföra den eller om det ens 

fanns någon marknad för den. Enorma mängder kapital satsades och förlorades på relativt kort 
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tid. Efter den erfarenheten har företagen blivit mer försiktiga och satsar på enbart det säkra - 

kunder, kvalitetssäkring och befintlig verksamhet.  

 

Men idag har inte bara marknaden expanderat globalt, utan även konkurrensen. Med den 

hårda konkurrensmiljön som råder ställs högre krav på företag att innovera för överlevnad och 

en hållbar tillväxt. Samtidigt sker förändringar i samhället som bidrar till märks ett större 

behov av frihet hos anställda. Vid sidan om strukturella ändringar - som friår, kortare 

arbetstimmar och medbestämmanderätt - märks större personliga behov av 

självförverkligande hos anställda. Även då (80-talet) som nu är det växande intresset för 

intraprenörskap i forskningen en spegling av samhällsutvecklingen. Omständigheter som har 

nämnts bäddar för en ny period där intraprenörskap, som katalysator för innovation, åter blir 

aktuellt. Stora företag är redan medvetna om intraprenörer. TetraPak, 3M, AGA, ABB, 

Electrolux, SKF och Alfa Laval är bara ett fåtal exempel på stora företag som vet vikten av 

innovationer för tillväxt. Hos dem avsätts stora resurser för att identifiera intraprenörer och 

främja innovationer.  

Enligt Southon & West (2005) är det lika relevant för mindre företag att främja 

intraprenörskap. I mindre företag kan en innovation snabbt växa sig större än moderbolagets 

verksamhet. I en artikel i Inc. Magazine (2005) redogörs att hos Cambridge Consultants, med 

250 anställda, går 10 % av intäkterna åt att hjälpa medarbetare att starta nya företag. De har 

som policy att anställa tillbaka intraprenörer som misslyckas, vilket bidrar till att attrahera och 

behålla toppanställda. Under senaste decenniet har man på detta vis tjänat $40 M på $10 M 

satsade och dessutom har ett av bolagen börsnoterats till ett värde av $115 M (Inc. Magazine, 

2005). Det råder alltså ingen tvekan om att intraprenörskap kan tillföra mycket för företaget 

både när det gäller motivering av personal och högre intäkter.  

 

 

1.2 Problembakgrund 

 

Forskningen antyder att det inom organisationens ramverk finns hinder mot intraprenörskap. 

Dessa hinder leder i många fall till att intraprenören lämnar företaget i frustration och 

genomför idén på egen hand - blir entreprenör. Det kan också tänkas att intraprenören inte 

framträder för att det saknas incitament att presentera idéer. Faktum är enligt Hirschman 
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(1970) att om idéer från anställda inte tas tillvara på, innebär det minst en förlorad 

affärsmöjlighet.  

I fallet med Cambridge Consultants, då intraprenörskap uppmuntrades, såg vi positiva effekter 

för företaget. Med detta i åtanke kommer frågan naturligt om hur det förhåller sig hos andra 

mindre företag. Finns det liknande möjligheter för anställda att få utveckla sina idéer? Vilka 

utrymmen ges till att agera som en entreprenör inom organisationens gränser? Kan man bli 

intraprenörer utan att riskera anställning? Vilka hinder möts en intraprenör av? Vad främjar 

intraprenörskap? 

Forskningen visar att man går miste om personal, vinster och innovationer om intraprenörskap 

inte tas tillvara. Det visar på en företagsekonomisk problematik som är värd att undersöka. 

Men forskningen är ofta baserad på erfarenheter i stora företag. Det blir därför intressant att 

utreda om förhållningssätt till intraprenörskap är annorlunda i mindre företag.  

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Ovanstående diskussion föranleder oss att undersöka följande:  

 

Hur tas intraprenörskap tillvara i mindre tillverkningsföretag och hur främjas/hämmas det? 

 

1.4 Syfte 

 

Denna uppsats har som huvudsyfte att öka förståelse om intraprenörskap i mindre 

tillverkningsföretag. 

 

Som delsyfte kommer vi att identifiera faktorer som kan anses främjande och hämmande för 

intraprenörskap hos dessa företag.  
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2. Metod 

2.1 Inledning 

 

Här nedan framställs vetenskapssynsättet som har legat till grund för hur denna undersökning 

och uppsats uppkommit. Vetenskapsfilosofin definierar vetenskap olika utifrån perspektiv 

med rötter i olika skolor. De olika perspektiven präglas av en mängd faktorer som till exempel 

samhälle och forskarmiljö; men viktigast är att de påverkar forskarens syn på världen, data 

och vetenskap (Gustavsson 2004, s.8). Det perspektiv forskaren väljer blir dennes 

vetenskapliga förhållningssätt som är ledande i arbetet.  

Valet av vetenskapssyn hänger nära samman med forskningsmetod och ansats. 

Forskningsmetod och ansats visar hur forskningsfrågan ska angripas och de redovisas i 

kapitel 2.3 och 2.4. Sedan redovisas det praktiska arbetet under ”Tillvägagångssätt” för att ge 

läsaren en inblick. Metodavsnittet avslutas med en metoddiskussion där svagheter och styrkor 

tas upp för att ge en balanserad bild av uppsatsen.  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Hermeneutik syftar till förståelse och bygger på tolkning som främsta kunskapsform. För att 

citera Gilje & Grimen (1995, s. 177) är den ”relevant för samhällsvetenskaperna därför att en 

hel del av dessa ämnens datamaterial består av meningsfulla fenomen, exempelvis handlingar, 

muntliga yttranden och texter”.  

 

Såväl grammatiskt som till arbetssätt är tolkning sammanbunden med hermeneutik. Men en 

hermeneutisk process innefattar enligt Ödman (Gustavsson 2004, s.74) även förståelse, 

förförståelse och förklaring som huvudmoment. Då det är förståelse som söks här, kring 

intraprenörskap i mindre företag, lämpar sig hermeneutiken väl som ett vetenskapligt synsätt. 

För att öka förståelsen behöver man ta hänsyn till både delarna och helheten. Delarna är 

specifika fenomen som bildar ett sammanhang, kontext, som blir till en helhet. Det är inte lätt 

att definiera just de termerna men viktigt är vad som sker i dynamiken mellan dem. För det är 

i det samspelet som forskaren befinner sig och där frodas forskarens tolkning och förståelse. 

Eller som uttryckt av Ödman (Gustavsson 2004, s.77) pendlar tolknings- och 
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förståelseprocessen mellan del och helhet. En förutsättning är enligt honom att man undviker 

slutet och fördomsfullt tänkande. Då kan delen belysa helheten, och vice versa, vilket leder till 

förståelsetillväxt hos forskaren. Detta innebär konkret att den kunskap som denna uppsats 

skall förmedla bygger på förståelse av intraprenörskap inom en viss kontext. Först måste 

intraprenörskap i sig förstås innan den kan ge en bild av hur det förhåller sig i ett 

sammanhang – hos företagen. Och det är forskaren uppgift.  

 

Efter att förståelse har uppnåtts, kan forskaren ge sin tolkning och förklaring av 

intraprenörskap för läsaren. Hela förloppet av förståelse, tolkning och förklaring understöds 

av förförståelse. Enligt Gilje & Grimen (1995, ss.183-185) är forskarens förförståelse 

föränderlig och består av: språk och begrepp, trosuppfattningar och föreställningar samt egna 

erfarenheter. Det är med andra ord det bagage av upplevelser, insikt och ”sanningar” som vi 

bär med oss och blir influerad av i vårt arbete. 

 

Hur fenomen förklaras efter tolkning understöds som sagt av en reviderbar förförståelse hos 

författarna. Detta leder naturligt mot en diskussion kring subjektivitet och objektivitet. Där är 

vår ståndpunkt att dessa två kan existera och samverka i ett hermeneutiskt arbetssätt utan att 

underminera värdet av arbetet. Det viktiga är att vara tydlig och skapa möjlighet för läsaren 

att granska våra tolkningar.  

 

Det resultat som fås bör helst vara kunskapande. En säker kunskap baseras enligt Gustavsson 

(2004, s.11) på något stabilt och oföränderligt. Men när man ger sig in i teorier om 

intraprenörskap och samhällsvetenskap i övrigt, inser man snabbt att säker kunskap är svår att 

peka på. I samspelet mellan individ, samhälle och företag med dess oändliga kombinationer 

finnes inga begränsningar för ny vetenskap och förändringar. Området är beskaffat med så 

många variabler att det är ett lekrum för anhängare av kritisk teori och socialkonstruktionism. 

Med hermeneutik är vårt mål att öka förståelsen om ett visst fenomen i en kontext utifrån 

egna tolkningar bundna till en förförståelse. I detta fall handlar det om att öka läsarens 

förståelse om hur intraprenörskap tas tillvara i företagen. För att uppnå det målet erbjuder 

vetenskapen flertalet olika metoder. Den här undersökningen utgår ifrån en kvalitativ och 

deduktiv angreppssätt som beskrivs mer utförliga härnäst.  
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2.3 Kvalitativ ansats 
 

I metodlitteraturen skiljer man mellan kvalitativa och kvantitativa metoder för olika, men 

likställda, sätt att etablera kunskap. Den kvantitativa ansatsen handlar om att matematiskt hitta 

mönster och indikatorer för det man vill undersöka på sätt likt naturvetenskapen. Den 

kvalitativa ansatsen söker istället mening i mänskligt handlande och samverkan (Johannesson 

& Tufte 2003, s.67-69). Avsikten med kvalitativa ansatser är enligt Johannesson & Tufte 

(2003, s. 84) mer ”att generera överförbar kunskap och inte att göra statistiska 

generaliseringar”. 

 

En teknik för datainsamling inom den kvalitativa ansatsen är vad Gustavsson (2004, ss.237-

238) kallar för personligt kunskapande genom intervjuer. Idén med en intervju menar han är 

”att skapa en kanal för att överföra objektiv kunskap från respondent till intervjuare”. Med 

”objektiv” menas kunskap som inte är utsatt för individuell och subjektiv påverkan, till 

exempel ”hur många anställda har ni i ert företag?” eller ”vilken formell struktur har 

företaget?”. Sådan kunskap är, i princip, offentlig enligt honom. 

 

Valet av var informationen samlas in görs utefter vad Johannesson & Tufte kallar för 

strategisk val. Forskaren väljer medvetet de som ger informationen, informanterna. Man utgår 

ifrån deras lämplighet att belysa forskningsfrågan. I det här fallet har vi utgått från två 

kriterier, som presenteras sen, när vi har begränsat urvalet. Men slumpen har fått avgöra vilka 

informanterna har blivit när de väl befunnits sig inom våra kriterier.  

 

Forskningsfrågan avgör också vilken slags information intervjuerna ska ge svar på. Då vi ska 

undersöka intraprenörskap i mindre företag med syftet att öka förståelsen används i den här 

uppsatsen ”beskrivande frågor som är knutna till konkreta händelser eller handlingar” 

(Johannesson & Tufte 2003, s.96). Den kunskap som framkommer och registreras, till 

exempel genom anteckningar under intervjun, lägger grunden för de kvalitativa data som 

vidare ska bearbetas och tolkas.  

 

Fördelen med intervjuformen av den kvalitativa ansatsen, då den genomförs rätt, är att 

forskaren anses ha liten inverkan på informationen som kommer fram. Användningen av den 

informationen lämpar sig bra för att kunna se meningssamband, få en helhetsförståelse och gå 
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Induktiv ansats Deduktiv ansats 

 

 

in på djupet då fältet är dåligt utforskat tidigare (Johannesson & Tufte, 2003 s.74-77). 

Samtidigt bör man vara vaksam på att intervjuer kan innebära en kostsam och tidskrävande 

företeelse.  

 

2.4 Deduktiv ansats 
 

Enligt Johannesson & Tufte (2003, s.35) är det ett mål i samhällsvetenskaplig forskning att 

integrera teori med empiri. Teorier utan empiri blir lätt spekulationer. Empiriska 

undersökningar utan förankring i teoretisk referensram kan bli isolerade beskrivningar av 

enskilda fenomen utan att tillföra ny insikt.  

De två vanligaste angreppssätten är deduktion och induktion och deras största skillnad 

illustreras bäst av figuren: 

 

Figur 1. Skillnaden mellan induktiv och deduktiv ansats 

 

                  Verklighet 
 

 

 

    

Teori  
 

Källa: Johannessen, A., Tufte, P. A., ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”,  

Liber 2003, s.35 

 

Deduktiv ansats handlar om att undersöka verkligheten utifrån generella teorier. Finns det 

existerande teorier på ett undersökningsområde som är relevanta kan man alltså bygga 

undersökningen på dem. En deduktiv ansats gör att man får en plattform och förväntnings-

horisont (förförståelse) att stå på och arbeta ifrån. Teorier i den här uppsatsen kommer 

mestadels från böcker om intraprenörskap och innovation. Dessa teorier bildar ett ramverk 

som genomsyrar uppsatsen i dess olika delar. Det dynamiska spelrummet, dels mellan den 

teoretiska uppfattningen av verkligheten och dels hur verkligheten ter sig, gör valet av en 

deduktiv ansats mycket intressant för en student. De teorier och modeller som existerar 

förenklar arbetet med att förstå och förklara verkligheten. En nackdel enligt Alvesson et al. 
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(1994, s. 41-47) är dock att resultatet endast blir upprepande av det redan skrivna vilket kan 

ge en viss mått av ytlighet. Men denna kritik är nog giltigare att rikta mot resultat inom 

områden som redan är väldigt utforskade. Det gäller däremot inte detta arbete då forskningen 

kring intraprenörskap inte är så omfattande, speciellt i kontexten av mindre företag. 

 

Den deduktiva ansatsen kan knytas till hermeneutiken.  Med teorin som utgångspunkt, bildas 

en förförståelse hos forskaren som ger stöd i tolknings- och förståelseprocessen av det 

undersökta. Allteftersom förståelsen ökar kan forskaren se hur del och helhet hänger samman 

och ge en enhetlig tolkning. Hur dessa processer har skett i praktiken och bidragit till denna 

uppsats beskrivs närmast under nästa kapitel.  

 

2.5 Tillvägagångssätt 
 

Tillvägagångssätt fyller en viktig funktion genom att redogöra för det händelseförlopp under 

vilket uppsatsen har tillkommit och därmed erbjuda läsaren större inblick. Det skapar en 

transparents som ger större möjlighet för en utomstående att bedöma kvalitet utifrån 

metodologiska kriterier vilket ökar arbetets giltighet. 

 

När man börjar sin forskning finns det många vägar att gå. Det som avgör arbetssättet är 

framförallt forskningsfrågan. Alltså är det viktigt att veta vad man vill undersöka för att kunna 

välja de verktyg som passat bäst för det ändamålet. Med syfte att öka förståelsen om 

intraprenörskap i mindre företag har deduktion valts som det angreppssätt som arbetet har 

utförts ifrån. Utifrån sökord som intraprenör, intraprenörskap, innovation, corporate entre-

preneurship och SME´s1 har vi letat efter lämpliga böcker, artiklar och internetsidor. Efter att 

ha bildat en djupare uppfattning om ämnet har en teoretisk referensram och intervjuguide 

utformats. Referensramen ligger som stöd för förståelse och tolkning av empirin och lägger 

grunden för analys och slutsatser.  

Då teorin är grundad mest på produktorienterade företag har vi genom strategiskt val vänt oss 

till företag verksamma inom tillverkning. Det bidrar till att göra kopplingen mellan teori och 

empiri mer relevant och uppfylla syftet med arbetet. Genom att filtrera och söka i en 

                                                
1 SME står för engelskans förkortning av “Small and Medium sized Enterprises” som kan 
likställas med ”små- och medelstora företag”. 
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företagsdatabas2 med anknytning till Företagsekonomiska Institutionen har mindre företag 

med minst 20 miljoner kronor i omsättning och maximalt 250 anställda kontaktats för 

möjligheten att ställa upp på personliga intervjuer. Slumpmässigt har vi kontaktat företag och 

frågat om möjligheten att ställa upp och bidra till forskningen. Responsen var positiv och 

många bad om ett e-brev (bilaga 9.1) som förklarar vad vi undersöker.  

Trots det positiva gensvaret hade några av de intresserade ingen tid eller möjlighet att hjälpa 

oss. Men lyckligtvis kunde vi boka in 5 intervjuer på företag inom skilda områden av 

tillverkning. Intervjuer bokades in med ansvariga mellanchefer och genomfördes under dryga 

timmen. 

Innan en intervju påbörjades fick respondenten en kort presentation av ämnet. Samtliga fick 

förklaringar om vad som menas med intraprenörer och intraprenörskap och vi uppgav vårt 

syfte med uppsatsen. Sedan genomfördes intervjuerna på ett delvis strukturerat sätt för att ge 

bra balans mellan standardisering och flexibilitet. Intervjuguiden (bilaga 9.2) som användes 

har uppkommit från den teoretiska referensramen.  Den innehåller frågor och teman, med 

anknytning till teorin, som vi velat beröra för att uppfylla syftet - att öka förståelsen för 

intraprenörskap i mindre företag.  

För att undvika intervjuareffekter, som till exempel ledande frågor, har vi varit noga med att 

ställa enkla och raka frågor som personerna fått svara öppet på utan avbrott. Däremot har vi 

ibland fått leda de in på teman som berör ämnet för att komma framåt i intervjun. För att 

respondenterna inte ska bete sig ”onaturligt”, som Gustavsson uttrycker det (2004, s.247), har 

ingen bandspelare använts. Istället har båda författarna turats om att fråga, lyssna och 

anteckna. Snarast möjligt efter varje intervju har resultatet sammanställts och de svar 

(primärdata) som varit väsentligt för arbetet redovisats i den emiriska delen. Under en av 

intervjuerna framkom det att företaget i realiteten hade fler anställda än vi blivit informerade 

om. Vi har helat tiden velat avgränsa oss till företag som har mindre än 250 anställda. På 

grund av detta, och att ingen ny information framkom ur de svaren, har vi avstått från att 

presentera resultatet av den intervjun.  

Efter sammanställningen av intervjuerna uppstod vissa frågor som vi fick söka svar på genom 

komplettering. Kompletteringen gjordes per telefon ganska lång tid efter intervjuerna. Men 

eftersom det var frågor av enklare slag tycker vi inte att tiden inte har haft någon väsentlig 

inverkan på svaret. 

 

                                                
2 Som student på institutionen får man fri access till www.largestcompanies.com 
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Mycket av forskarens intellektuella arbete sker i analysfasen. Vi har analyserat empirin med 

teorin som utgångspunkt. Analysen har skett genom att svaren från företagen jämförts både 

med varandra och med teorierna för att hitta mönster. De likheter och skillnader som kunde 

urskiljas har redovisats i kapitel 5. I kapitel 6 visas de slutsatser som kunnat dras från 

undersökningen.  

 

2.6 Metoddiskussion 

 

Som forskare är det vår uppgift att ska säkra kvaliteten under arbetets gång. I huvuddrag anser 

vi våra arbetsmetoder uppfylla de krav som ställs för en väl genomförd undersökning och 

uppsats. Men brister finns självklart och det är vår uppgift att ta upp dem för att ge en 

balanserad bild av arbetet.  

 

Vid insamlingen och bearbetningen av data fästs det stor uppmärksamhet kring datas 

tillförlitlighet. Ju högre tillförlitlighet data har desto säkrare kan man vara på att man kommer 

fram till samma resultat om man upprepar undersökningen – och desto trovärdigare blir 

arbetet. För vår undersökning krävs alltså att de svar vi har fått på intervjuerna är så pass 

”sanna” att en liknande undersökning ger samma svar. För att kontrollera detta kan man enligt 

Johannesson & Tufte (2003, ss.28-29) upprepa undersökningen vid två olika tillfällen eller 

bekräfta svaren från andra källor. Blir resultaten desamma tyder det på att det är hög 

trovärdighet på undersökningen. Detta kan tyvärr vara en väldigt tidskrävande procedur och 

forskaren får helt enkelt förlita sig på den information som redan fåtts. Trots stor 

samarbetsvilja har inte företagen så mycket tid att avsätta som krävs för att ge en uttömmande 

bild av verksamheten och processerna i företaget. De personer som intervjuas svarar i 

egenskap för hela företaget, men att man enbart hinner intervjua en person i varje företag kan 

ifrågasätta tillförlitligheten på data med tanke på personens objektivitet, förståelse av ämnet 

och insyn i företagets alla delar.  

 

Det som talar för ökad trovärdighet i vår undersökning är att de frågor som ställts söker en 

objektiv kunskap om hur saker och ting allmänt förhåller sig i företaget. Därför finner vi ingen 

anledning att tro att svaren skulle vara mindre tillförlitliga eller förvanskade på något sätt.  
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Validitet handlar om hur insamlad data reflekterar undersökningsobjektet. Med andra ord ökar 

validiteten med högre träffsäkerhet och relevans av det data som ska svara på forsknings-

frågan. I samband med hermeneutik finns flera validitetsbegrepp och vi illuminera inre och 

yttre validitet. Inre validitet handlar om hur uppsatsens delar har ett tolkningssystem med 

godtagbart och logiskt inre sammanhang. För att en uppsats som helhet ska uppnå inre 

validitet krävs att giltighet uppnås i alla beståndsdelar. Giltighet i tolkning, argumentation, 

noggrannhet och källkritik är några exempel. Vi har försökt att höja den inre validiteten 

genom att använda bra teorier som grund för empirin, göra riktiga tolkningar, ge bra 

argumentationer och vara noggranna med språk och källor. Viktigast har det varit att ha en 

röd tråd, eller koherens, genom hela arbetet.  

 

Yttre validitet handlar om i vilken utsträckning uppsatsen kan kopplas en helhet av beprövad 

kunskap och kända omständigheter. Med ökad yttre validitet kan generella slutsatser dras 

utifrån de teorier som redovisas och de undersökningar som genomförs. Vår undersökning av 

intraprenörskap i mindre företag bygger på teorier från litteraturförfattare med erfarenheter 

från stora företag, framförallt amerikanska. Detta kan ge sämre yttre validitet. Samtidigt är det 

inget som talar emot att teorierna även är relevanta för mindre företag. Vi anser att våra 

slutsatser kan kopplas till en helhet inom forskningsområdet. 

 

Slutligen vill vi uppmärksamma läsaren på att intraprenörskap är en främmande term för de 

flesta. Trots försök att tydliggöra vad som menas med termen är det inte självklart att 

intervjuobjekten hinner förstå det under den korta tiden man träffas. Det kan vara svårt för 

respondenter att relatera personer och händelser till området. Detta påverkar också validiteten 

av undersökningen om svaren som fås avviker från det som efterfrågas. Intervjupersonerna 

har fått ett E-mail utskick och en presentation av ämnet innan intervjun. Vi har därigenom 

förklarat vad som menas med intraprenörskap. Uppfattningen vi fick var att respondenterna 

verkade bli införstådda med ämnet. Det höjer arbetets validitet på sannolika grunder.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 

 

Forskningen kring intraprenörskap är varken utförlig eller enhetlig. Ämnets natur ger 

svårigheter att formulera klara definitioner som utesluter tvivelaktigheter och sammanför 

synsätten. I detta avsnitt presenteras de teorier och kunskaper som skapat författarnas 

förförståelse och utgör ett teoretiskt ramverk för uppsatsen. Först presenteras intraprenören 

där vi beskriver vem han är och vilken roll han har i företaget. Det han bidrar med leder till 

innovationer som argumenteras fylla en viktig roll för företag. Därefter definieras 

intraprenörskap som innefattar intraprenörer och innovationer. Teorierna summeras kort 

innan vi slutligen kopplar det teoretiska ramverket med de frågor och teman som vi har velat 

beröra under intervjuerna.  

 

3.2 Intraprenören, innovation och intraprenörskap 

3.2.1 Intraprenören 

 

För att lättast beskriva vad en intraprenör är kan det vara bra att jämföra och beskriva med 

hjälp av ett vidare känt begrepp, nämligen entreprenör.  

I sina vetenskapliga verk beskriver Joseph Schumpeter (1994 ss.6-7) på ett mästerligt sätt 

entreprenörer som människor vars uppgift är inom samhället att genomföra nya 

kombinationer genom att kombinera/sammanföra produktionsfaktorer. Han karaktäriserar 

entreprenören med uttryck som ”initiativ”, ”auktoritet” eller ”förutseende”.  

 

Entreprenören ses som en person med önskan att skapa något nytt, till exempel genom 

lansering av ny produktionsmetod eller öppnande av en helt ny marknad. Det primära målet 

för entreprenören är inte sysselsättningen utan nyskapande av innovationer. Han är en eldsjäl 

som besitter speciella egenskaper och skiljer sig från mängden. Entreprenörer förvekligar sina 

drömmar genom att identifiera och fylla luckor i befintliga system. De kan också skapa behov 

genom nya system (Schumpeter 1994, cit. efter Gustafsson 2004).  
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Normanns (1975, ss.102-106) entreprenör är ”en person som från ett uppslag utvecklar en 

affärsidé eller åtminstone något slags rudimentär verksamhet”. Han behöver inte vara 

upphovsmannen till idén men det är alltid den som utvecklar den till en ny verksamhetsgren.  

 

På frågan om det finns entreprenörer inom företagens gränser är svaret ”ja”. En av 

förespråkarna för ämnet är Gifford Pinchot, som myntade begreppet intraprenör 1978. Enligt 

Pinchot (1999) är en intraprenör ”en drömmare” som kavlar upp skjortärmarna och ”får 

någonting gjort”. Han kan vara en ”kreatör” eller ”uppfinnare” men är alltid den fantasifulla 

person som tänker ut hur man förverkligar idéer inom en organisation. Han behöver inte vara 

den som kommer på idén. Han tar snarare ett direkt ansvar för att skapa någonting nytt inom 

företaget. För att genomföra idén bildar han team och söker både formell och informell stöd 

hos personer inom organisationen (Pinchot, 1999 ss.15-20). De arbetar således i team och 

söker finansiering inom företagets politiska begränsningar. Intraprenörer måste förlita sig till 

företagets resurser och veta var de ska hitta personer som kompletterar deras egna förmågor. 

Detta gör det svårare för dem att agera inom företagets gränser än vad det hade blivit utanför 

(Sætre, 2001, s.14).  

 

Pinchot (1985) ser svårigheter med att exakt bestämma vilka egenskaper en intraprenör ska 

besitta. Ibland blir man bara en intraprenör då situationer driver en till en viljehandling. Men 

allmänt ses de som driftiga personer med en stark vilja att handla. Är viljan att göra något nytt 

tillräckligt stark, så spelar utbildning, ålder och befattning inom organisationen ingen roll 

menar han. Det hänger snarare ihop med ett visst sinnesstillestånd (Pinchot, 1985 ss.61-62).  

 

Det de flesta skulle anse vara ett misslyckande har intraprenörer en förmåga att se framgång i 

(Pinchot, 1985 s.50). Hans är bra på att ”avslöja överraskningarna så snabbt och 

kostnadseffektivt som möjligt och minimera riskerna” (Pinchot, 1999 s.58). Innan 

intraprenörer ens träder fram med en idé har de malt sönder den i småbitar i sitt huvud, tänkt 

över alla tänkbara scenarion och minimerat risken för misslyckande. Här spelar fantasin en 

stor roll; för att bygga upp dessa tänkbara scenarier i idéns allra begynnelse krävs en visionär 

och konkret förmåga (Pinchot, 1985 ss.63-65). När det gäller utveckling av idén vilar det 

yttersta ansvaret för alla sidor på intraprenören själv. Pinchot beskriver fall där intraprenören 

går ut och provar idén på målgrupper samt diskuterar förbättringar med dem innan idén 

presenteras för företaget. Mycket av förarbetet är avklarat och företaget slipper många 

osäkerheter kring idén (Pinchot, 1985 ss.50-51). En människas personlighet förändras inte 
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lika fort som en marknad. Därför är en intraprenörs personlighet är ytterst viktig. För att vara 

säker på genomförande bör ledningen hellre satsa på en första klassens person med andra 

klassens idé än vice versa. Men för att på bästa sätt utvecklas och prestera måste intraprenörer 

få frihet att agera. Endast då kan de utnyttja sin intuition till fullo (Pinchot, 1999 s.5; Pinchot, 

1985 ss.43-45).  

 

Intraprenörer är mottagliga för belöning i form av uppskattning och erkännande. Sådan 

belöning inte bara gläder dem utan även stärker deras position och trovärdighet i företaget. En 

sån trovärdighet kan vara till hjälp för framtida projekt (Pinchot, 1985 s.283).  

I sin beskrivning av intraprenörer lyfter Pinchot (1985, ss.92-100) fram missuppfattningar 

som vanligen förekommer om intraprenörer. För det första drivs de inte av önskan om 

rikedomar utan av önskan att förverkliga sina visioner och kunna säga till sig själv att de har 

klarat det. För det andra tar intraprenörer inga stora eller onödiga risker; tvärt om är dessa ofta 

noga kalkylerade och ligger på en rimlig nivå. Intraprenörerna försöker förutse hinder för att 

minimera risker och är öppna för negativ och positiv feedback. För det tredje är de inte enbart 

intuitiva och skjuter från höften; de kompletterar med sin analytiska förmåga. För det fjärde 

offrar de inte moral för vinstens skull. Även om de kan gå informella vägar och tänja på 

gränser söker de den beskyddande chefens förtroende. Med ärlighet och integritet är de öppna 

då problem uppkommer. De försöker inte dölja problemen utan diskuterar dem för att 

snabbare lösa dem. Och till sist drivs inte intraprenörer av statussymboler eller klättring 

uppför karriärstegen. Drivkraften är istället ”att utmärka sig genom att prestera resultat som 

aldrig gjorts tidigare” (Pinchot, 1985 s.98).  

Han avslutar diskussionen om missuppfattningar med att de kan ha stor inverkan på varför 

företagen inte tror på att intraprenörer har någon möjlighet att fungera inom företaget. ”Men 

om man gör rent hus med dessa missuppfattningar kan företaget bli mera positivt inställt till 

att pröva denna typ av verksamhet” (Pinchot, 1985 s.100).  

 

Att företagens missuppfattningar tas bort och deras inställning till intraprenörer blir positivare 

är en sak. Men vad är det som motiverar dig som intraprenör att stanna kvar på företaget? 

Fördelarna är enligt Pinchot (1985, s.113) att: 

 

• Du får arbeta med innovationer, stanna kvar bland dina vänner och i företagets 

trygghet. 

• Det är lättare att få pengar till ett projekt i företaget än utanför. 
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• Du slipper riskerna med att driva en verksamhet samtidigt som du får prova på det 

inom företaget. 

• Du får utnyttja företagets namn och/eller försäljningskanaler och kan på så sätt växa 

och nå större framgång. 

• Du blir konkurrenskraftigare genom att redan ha tillgång till fortlöpande teknik. 

 

Det är viktigt att poängtera än en gång att intraprenörer är unika människor, inom 

organisationens gränser, med visioner och handlingskraft att få saker gjorda. De kan finnas i 

företagets alla funktioner och drivs av samma passion som entreprenörer. Men till skillnad 

mot entreprenörer kan deras spelrum i företaget vara mer begränsad av företagets inställning 

och politiska sfär. Enligt Pinchot (1985) kan intraprenören ha mycket hjälp ändå av att stanna 

kvar i företaget. Intraprenörer är handlingens människor och för en idé till kommersialisering. 

Det de åstadkommer sätter företaget i en bättre position genom nyskapande – innovationer.  

 

3.2.2 Innovation 

 

Every organization – not just business – needs one core competence: innovation. 

 

    - Peter F. Drucker 

 

Alla borde vilja innovera. Innovationer har en positiv verkan på kunder, anställda, ägare och 

företagen. Innovation innebär värde som skapas genom en ny upplevd fördel eller nytta för en 

kund, anställd eller ägare. Den upplevda fördelen – som varierar i storlek – kan vara 

funktionell, psykologisk, känslomässig eller finansiell. Innovation gynnar inte bara VD, 

investerare och anställda utan även ekonomin i stort. Normalt förknippas teknologi med 

innovation. Men strategi och planering från ledningen kan vara lika viktiga för att 

innovationer ska komma till (Kuczmarski et al, 2001).  

 

Pinchot (1999, ss.1-2) ger en allmän definition av innovationer. Han ser innovationer som nya 

produkter och tjänster; bättre sätt att nå ut till kunderna på; nya tekniker för att göra ”mer med 

mindre”. Hans definition innefattar dessutom kvalitetsförbättringar; förbättrade 

organisationssystem och strukturer ja ”allt annat som kan göra organisationsvärlden till en 

bättre plats” (fritt översatt).  
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Innovation är enligt Kanter (1989, ss.20-21) uppkomst, accepterande och implementering av 

nya idéer, processer, produkter eller tjänster. Det är en process där man förverkligar 

problemlösande idéer. Hon går på samma linje som Pinchot och tilläger att omorganisering, 

kostnadsnedskärningar, implementering av nya budgetsystem eller förbättring av 

kommunikation också hör till. Hon argumenterar för att innovationer kan uppstå i alla 

organisationens delar och att källan till dessa är entreprenörer inom företaget.  

 

Flera författare (Kanter 1989; Kuczmarski et al 2001; Oden 1997; Pinchot 1985, 1999) verkar 

eniga om att när det gäller innovationer för varor och tjänster så menas för det mesta 

åstadkommandet av någonting nytt som inte ligger nära existerande produktionslinjer eller 

tjänster. Det handlar alltså mer om en nyskapande aktivitet än enbart förbättringar och 

utveckling. Kuczmarski et al (2001 s.5) tar visserligen upp att förbättringar på produkter och 

tjänster ingår i definitionen av innovation, men att de bara är en del av den. Sådana 

förbättringar kallar Jones & Austin (2002, s.24) för ”inkrementell innovation”. De menar att 

små och löpande förbättringar av existerande produkter och tjänster, förekommer i många 

organisationer och räcker endast för att tillfredställa kunden. Men för att överraska kunden 

och skapa succé krävs större kliv och tänkesätt utanför ramarna (Jones & Austin, 2002 s.24).  

 

Kuczmarski et al (2001) talar om hur innovation spelar en allt större roll i organisationen för 

att differentiera produkter, hitta och fylla luckor i marknader och hålla jämn takt med 

konkurrenter. Innovation, menar de, måste ske snabbare och oftare enbart för att inte tappa 

marknadsandelar.  

 

Alltså behövs innovationer. De som vill och kan genomföra dessa är intraprenörerna. 

Resultatet av innovationer kan exempelvis bli nya produkter, processer eller helt nya 

affärsområden. Innovationer kan ge upphov till bildandet av nya enheter eller dotterbolag. 

Dessa kan vara fristående eller beroende av moderbolaget. Bakom dem finns intraprenörer 

med den kreativitet och handlingskraft som krävs för att driva en innovation till succé.  

 

I sitt arbete Innovation Leadership (2002) går Jones & Austin på liknande linje som de andra 

författarna om innovationers betydelse. De förklarar att innovationer är nödvändiga i goda 

ekonomiska tider för att säkerställa ökande intäkter och vinster. Men i nedgångar är de 

livsviktiga för att öka värdet och leverera konkurrensfördelar till en alltmer selektiv marknad. 
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Kuczmarski et al (2001, ss.22-23) tar upp okontrollerbarhet och svårighet att hitta kausalitet 

som exempel på hinder mot innovation. Med det menar de att även om innovationer har en 

viktig roll för ett företags framtid så hindras de dels av osäkerheter, dels av svårigheter med 

att mäta och härleda innovationer till specifika källor. 

 

Då innovationer spelar en allt större roll i lyckade företag strävar organisationer efter att hitta 

metoder för effektivare innovationer per satsad krona kapital (Pinchot, 1999 s.11). Genom att 

ta hänsyn till olika variabler och nyckeltal kan man mäta företagets innovationer. Ett exempel 

är Innovation Index ™ (Jones & Austin, 2002) som tar hänsyn till intäkter, företagsstorlek, 

FoU-resurser3 och antalet patent när det mäter innovationsgraden i ett företag.  

 

Det finns även andra metoder att mäta innovationer på och det finns ingen anledning att räkna 

upp dem här. Viktigt är att mätning av innovationer kan vara ett hjälpmedel för att hitta 

kausalitet mellan innovationens satsade kapital och avkastning – alltså främja 

innovationsviljan genom att minska osäkerhet och okontrollerbarhet kring innovationer. 

 

Att företag ska prioritera innovation i dagens konkurrensmiljö kan tyckas självklart. Men så är 

inte alltid fallet; även om företaget anser sig själva vara innovativa kan det i realiteten visa sig 

vara annorlunda. Vid tolkning av Kuczmarski et al (2001) kan en intressant paradox noteras 

hos företagen. Ordet innovation ingår visserligen i företags uttalade strategier; men i 

realiteten hindras innovationer som avviker från gällande verksamhet. Istället dominerar 

tankar om risk, kostnad och opraktiskhet (Kuczmarski et al, 2001 ss.22-23).  

 

Enligt Pinchot (1999, s.11) bidrar fler och bättre idéer till innovation men ett system för snabb 

och kostnadseffektiv implementering saknas i innovationsprocessen. Han förtydligar att 

flaskhalsen i innovationsprocessen inte är att komma på idéer, utan att implementera dem; ”ett 

arbete som kräver att de anställda beter sig som entreprenörer” (Pinchot, 1999 s.1). Här fyller 

alltså intraprenören, då rätta förutsättningar ges honom, en viktig funktion genom att 

omvandla koncept till verklighet.  

 

Oden (1997, s.2) skriver att även om innovationer kan uppstå i de mest fientliga miljöer så 

kan rätt företagskultur möjliggöra snabbare och bättre innovationer. Att potentiella 

                                                
3 FoU är förkortning för Forskning och Utveckling 
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innovationer försvinner i gränslandet mellan idé och kommersialisering beror sålunda inte på 

någon brist på intraprenörer i organisationen – det är snarare betingat med ett dåligt system 

som inte uppmuntrar till intraprenörskap (Pinchot, 1999 ss.11-12).  

 

3.2.3 Intraprenörskap 

 

Innovationer har snabbt intagit en framträdande plats i världen. De behövs då dagens marknad 

karaktäriseras av en konkurrens som håller hög takt och är ihållande i global skala. 

Konkurrensen hårdnar och tidsutrymmet för försprång minskar.  

För att konkurrera i denna miljö måste organisationer hålla en hög nivå av innovationer och 

intraprenörskap (Oden, 1997 s.1). Utmaningen för dagens företag är att framgångsrikt och 

kontinuerligt utveckla sin verksamhet och innovera.  

 

Intraprenörer och innovationer är delar av intraprenörskap. När Pinchot (1985, 1999) 

använder termen intraprenörskap i sina böcker menar han ett klimat för processer där 

i n n o v a t io n e r  kan uppstå och förbättra företagets interna processer och/eller externa 

ställning. Omvänt kan det tolkas som att ju bättre ett företag är på intraprenörskap desto 

troligare att innovationer genomdrivs och stärker företaget och dess position. Han tydliggör i 

sina böcker att det är personer med entreprenörsanda som ser till att genomdriva innovativa 

idéer. Intraprenörer är personer med ett djupt personligt engagemang som vill utveckla och 

själva utvecklas (Pinchot, 1985 ss.69-72). 

 

Bouchard (2002, s.3, cit. efter Garpe et al 2005) ger en bra definition på intraprenörskap där 

hon ser det som ”en process där en individ eller grupp av individer, i samarbete med en 

existerande organisation, skapar en ny organisation eller undersöker förnyelse och 

innovationsmöjligheter inom den befintliga verksamheten”. 

 

Enligt Pinchots (1985, 1999) teorier kan intraprenörskap ske snabbt, men inte nödvändigtvis 

alltid. Det som blir resultatet föregås alltid av en process från idé till verklighet. Beroende på 

företaget sker processen, alltså genomförandet av innovation, olika snabbt. Intraprenörer 

genomgår olika steg innan innovationen är kommersialiserad och det är viktigt med ett klimat 

som inte är hindrande i någon av faserna. Godkännande och finansiering från företagsledning 

ses som nödvändig i de flesta faser.  
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En intraprenör behöver ofta passera många fler moment än en entreprenör för ett 

förverkligande av idéer. Dessutom ska det ske vid sidan om ordinarie arbetsuppgifter. I 

företaget möts intraprenörer av hindrande faktorer som hejdar potentiella innovationer och 

därmed möjligheter för ökad vinst och starkare ställning. Intraprenörskap kräver rätt miljö och 

förutsättningar för att bli lyckat. Både Kanter (1989) och Pinchot (1985, 1999) redogör för 

många exempel på företag som lyckas tack vare sin medvetenhet om och främjande av 

intraprenörskap. Ett bra klimat som gynnar intraprenörskap beskrivs som ett recept på 

framgång med både små innovationer, som med tiden växer sig stora, och direkt 

revolutionerande innovationer, som ändrar förhållanden till något helt nytt. Å andra sidan 

argumenterar båda författarna (Kanter 1989; Pinchot 1984, 1999) för att organisationer som 

hämmar intraprenörskap går miste om potentiella möjligheter med följder som visar sig 

katastrofala för företaget.  

 

Syftet med alla dessa argument för intraprenörskap är inte att måla upp en hotbild och påstå 

att missade möjligheter alltid leder till ödesdigra konsekvenser. Många företag klarar sig bra 

ändå. Istället handlar det om att belysa fördelarna med intraprenörskap. Vi kan konkludera att 

i de fall då intraprenörskap främjas leder det till positiva erfarenheter för alla utom företagets 

konkurrenter. Men varför tillvaratas inte intraprenörskap hos företagen? Som vi nämnde i 

inledningen så ansåg Morse (1980) att det finns en oförenlighet mellan organisationens 

byråkrati och entreprenörens behov av belöning och självständighet. Han menar i artikeln att 

bara ett fåtal (3M och Hewlett Packard nämns som exempel) är bra på att ge frihet åt sina 

anställda att utveckla egna idéer. Intraprenörskap bör innehålla risker med misslyckanden 

men företagen har svårt att hantera de och uppmuntra till nya försök. Dessutom menar han att 

en intraprenör som kommer på en revolutionerande innovation som ökar vinsterna kan ändå 

inte förvänta sig att tjäna mer än ledningen. Annat skulle fallet vara om han var entreprenör. 

Morse ser en oförenlighet mellan intraprenörskap och stora traditionella företag eftersom 

belöningen i form av att lyckas ofta är liten inom en organisation; frihet till anställda ges inte; 

misslyckanden accepteras inte och hanteras dåligt. Morse (1986) pratar alltså om stora 

traditionella organisationer på 80-talet. Frågan är om detta argument gäller idag om företag 

inte är så traditionella längre. Idag tyder mycket forskning på att har ett ökat behov av 

innovationer. Samtidigt har företagsmiljön ändrats med decentraliseringar samt ökat ansvar 

och autonomi till anställda.  
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Sætre (2001) antyder att med storleken blir organisationerna oundvikligen mer byråkratiska. 

Då anser han att idéer inte framkommer eller tas tillvara på grund av strukturella hinder mot 

deras förverkligande. Det finns få eller inga incitament för anställda att komma med sina idéer 

i sådana organisationer då hoppet om förverkligande är litet. Detta tolkas av Wandsvik & 

Waagos som en gömd potential i dessa organisationer (Sætre, 2001 ss.12-13).  

 

Quinn (1985) förklarar i sin artikel ”Managing innovation: controlled chaos” flera bidragande 

orsaker till att etablerade företag drar sig för innovationer:  

 

1. När man realiserar en innovation från idé till marknad måste alla kostnader och risker 

vid misslyckande bäras upp av företaget.  

2. Även om innovationen lyckas står man kanske inför kostnader med omvandling av 

gällande arbetssätt och kundbaser.  

3. Vidare kan etablerade företag se risker med att förlora tidigare investeringar och 

kannibalisera4  befintliga produkter och kundkanaler.  

4. Stora företag kan vara utsatta för påtryckningar av fackföreningar och andra offentliga 

intressenter som motsätter sig alltför stora förändringar.  

5. Slutligen så ökar felmarginaler exponentiellt med komplexiteten av produkter som till 

mestadels tillverkas av större företag. Exempel på sådana industrier är järnväg, flyg, 

Telecom, försvar och liknande. Kontrollerbarhet av projekt hos så stora företag 

minskar och eventuella fel och kostnader blir sannolikare ju mer komplex produkten 

är.  

 

Kanter (1989) argumenterar för svårigheter med innovation och intraprenörskap inom en 

organisation. Hon påstår att den osäkerhet som är förknippad med innovation motverkar 

själva syftet med organisering, nämligen att minska osäkerhet. Alltså organiserar sig företag 

för att reducera osäkerheter, risker, överraskningar och förändringar, vilket i sig kan innebära 

en tröghet som hämmar intraprenörskap. Ett annat hinder som hon tar upp är konkurrensen 

om resurser mellan intraprenörskap och andra av företagets funktioner. Det betyder att 

tillgängliga resurser i företagen är fokuserade på vissa avdelningar och människor. Detta 

medför svårigheter för intraprenörer i andra funktioner att få stöd och anslag till sina idéer för 

att kunna utveckla dem.  
                                                
4 Kannibalisering är ett uttryck som syftar till att företaget skadar sina befintliga produkter, 
tjänster eller arbetssätt med intåg av en innovation.  
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Men trots alla dessa argument för svårigheter med intraprenörskap existerar det hos många 

företag. Hos 3M är det mer regel än undantag och många av deras succéer har uppstått tack 

vare intraprenörer. Det finns säkert andra exempel på intraprenörskap som lett till framgångar. 

Fallet med Cambridge Consultants som Inc. Magazine (2005) fångar i sin artikel gäller 

visserligen ett tjänsteföretag, men kan också ge stöd för att det visst finns möjlighet att förena 

entreprenörsanda och organisation.  

 

Enligt Oden (1997, ss.243-244) handlar mycket av intraprenörers kamp för att genomföra 

innovationer om att hantera interna relationer och uppfylla förväntningar hos företaget. En av 

de största utmaningarna för intraprenören och hans team ligger i att få trovärdighet hos 

ledningen. Denna trovärdighet är en premiss för självständighet att fokusera på projektet och 

slippa kontinuerliga förhandlingar. Självständighet är viktigt då varje projekt med 

intraprenörer i spetsen är en attack mot status quo – alltså en stor avvikelse från befintlig 

företagskultur och praxis. 

 

Som vi ser så finns det många aspekter som kan bli hinder mot intraprenörskap. Även om 

intraprenörskap är förknippat med risker och kostnader finns det argument för dess behov i 

företagen i ett längre perspektiv. För att främja intraprenörskap kan företag underlätta för 

intraprenörer och skapa en gynnsam miljö som tillåter innovationer att uppstå. På så sätt ökar 

man chansen för en hållbar utveckling och säkrar företagets ställning mot konkurrenter. 

Pinchot (1985, 1999) är ledande på det fältet och förklarar hur det ska gå till i sina böcker. 

Nedan har vi valt ut faktorer som av honom anses nödvändiga för att främja intraprenörskap i 

företaget (Pinchot 1999, ss.105-142): 

 

• Engagemang från ledning; tolerans av risk, misstag och misslyckande  

- uppmuntra risktagande  

- tillåta misstag och därmed öka de anställdas experimentvilja 

- dra lärdomar av misslyckanden och använda de till framgång 

- komma ifrån en ”home-run filosofi” där man inväntar frälsande idéer. 

Istället bör man satsa även på ”mindre” idéer som kan bli stora med 

tiden 

- sponsring av innovation  
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- uppmuntran av intraprenöriellt beteende genom support och belöning 

till intraprenörer  

- intraprenörer ska kunna sätta samman egna tvärfunktionella team med 

frihet att fatta självständiga beslut 

- att komma ifrån ”business as usual” tänkande och med 

framtidsorientering sätta fokus på innovationer  

- de anställda ska få bra information om sina möjligheter att genomföra 

idéer 

- att anordna möten, mässor eller konferenser för att främja 

intraprenörskap 

 

• Tid och kapital   

- att anställda fritt får disponera en del av sin tid för att utforska idéer och 

föraningar 

- tillgång till kapital som underlättar förstadier av idéutveckling – så 

kallad ”såddkapital” 

- intraprenörer ska få tillgång till resurser i alla företagets funktioner och 

inte vara begränsade av sin egen avdelnings kapacitet 

 

• Rättigheter 

- intraprenörer ska kunna bilda och driva självständiga affärsenheter utan 

att behöva lämna företaget 

- När man lyckats ska man ha kvasirättigheter i verksamheten. 

 

Även om Pinchot var tidig med dessa rekommendationer är han inte ensam om dem. Med 

andra termer och uttryck återfinner man många av dessa punkter hos de andra författarna 

(Kanter 1989; Oden 1997; Kuczmarski 2001) också. Då inte mycket skiljer i 

rekommendationer mellan författarna, har vi nöjt oss med att presentera Pinchots synpunkter. 

Men vi uppmärksammar alltså på att dessa punkter även stöds av andra författare.  

 

Vi vill lägga till en sista aspekt till vad som kan hända då intraprenörskap inte tas tillvara. Det 

handlar om den reaktion som den anställde kan visa när han nekas till genomförande av idéer 

och projekt. Detta beskrivs bäst av Hirschman (1970) där han argumenterar starkt för tre olika 

utfall. Gemensamt för alla utfallen är enligt honom en missad affärsmöjlighet i bästa fall. Om 
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en organisation försvårar för eller inte tar tillvara på en anställds idé eller projekt kan utfallet 

bli exit, voice eller loyalty: 

 

E x i t  sker då den anställde inte får utlopp för sin kreativa lust eller idé. Han lämnar 

organisationen för att genomdriva idén på egen hand. Då har företaget mist en kompetent 

person och en affärsmöjlighet samtidigt som negativa signaler sänts till andra i företaget. 

(Förlusten av intraprenörer som då fångas upp av riskkapitalbolag och blir entreprenörer 

kopplar Pinchot (1985, ss.39-40) indirekt till den höga tillväxten i riskkapital-marknaden.) 

 

Med v o i c e  menas att personen kan förbli lojal och stanna kvar men göra sin röst hörd. 

Därmed skapas turbulens i organisationen då andra personer får höra att hans idéer inte tas 

tillvara. Även detta kan innebära stora omvälvningar för organisationen. 

 

Personen kan genom l o y a l t y  välja att stanna kvar och acceptera nekandet. Detta innebär en 

förlust för organisationen i form av att få insikt. Dessutom går man alltså miste om en 

potentiell affärsmöjlighet. 

 

De utfall Hirschman tar upp är troliga och känns nog igen av personer som har någon 

erfarenhet av arbetslivet. Det går inte att med säkerhet påstå att det ena utfallet är vanligare än 

den andra. Men känslan säger oss att e x i t  är direkt relaterat med många företag som 

etableras av före detta anställda som nekats sin idé inom företaget. Att brinna för en idé som 

man ser möjligheter med ingen annan ser måste vara svårt för en anställd. Att trots nekande 

välja lojalitet mot företaget och arbeta kvar visar ändå på intraprenörers genuina avsikter med 

företagets bästa i fokus.  

 

3.3 Summering 

 

En intraprenör definieras som den inom företaget som förverkligar idéer och får någonting 

gjort. Han tar direkt ansvar för att skapa någonting nytt inom företaget och tar hjälp från 

kollegor genom att bilda team. Dessa personer är vanligtvis driftiga och fantasifulla med en 

stark vilja att handla. De har en förmåga att se framgångar i det de flesta skulle anse vara 

misslyckanden. Intraprenörer kan vara v e m s o m  h e l s t  i företaget och finnas i  a l l a  
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f u n k t io n e r  (Pinchot 1985, 1999; Kanter 1989). För att utvecklas måste de få utrymme och 

frihet att agera.  

 

Intraprenörer är de som genomför innovationer inom ett företag. Innovationer innebär värde 

som skapas genom en ny upplevd fördel eller nytta för en kund, anställd eller ägare. De 

gynnar företaget men även omgivningen. För att inte tappa marknadsandelar måste dessa ske 

snabbare och oftare (Kuczmarski et al 2001). Hinder mot dessa kan vara okontrollerbarhet 

och svårighet att hitta kausalitet (Kuczmarski et al 2001, ss.22-23).  

 

Intraprenörskap är ”en process där en individ eller grupp av individer, i samarbete med en 

existerande organisation, skapar en ny organisation eller undersöker förnyelse och 

innovationsmöjligheter inom den befintliga verksamheten”. Det finns många orsaker till 

varför intraprenörskap kan vara svår att förena med företagande. Men det finns även argument 

för att intraprenörskap kan fungera och leda till en förbättring av företagets ställning. Det 

finns också många sätt för organisationer att främja intraprenörskap. Intraprenörer har en svår 

uppgift eftersom deras beteende stöter på fler hinder inom en organisation än vad som skulle 

vara fallet utanför (Sætre 2001, s.14). Pinchot och andra författare efterlyser engagemang från 

ledning, tolerans för risk och misslyckande, avsättande av resurser för intraprenörer och 

rättigheter som motiverar de att framträda. De möjligheter som ett bra intraprenörskap kan 

innebära och de förluster som avsaknaden leder till kan bara påvisas med tiden. 

 

3.4 Undersökningsfrågor 

 

Som tidigare nämnts i metodavsnittet så bygger intervjun på olika teorier från referensramen. 

Intervjuguiden är semistrukturerad och har fungerat som stöd för oss under intervjuerna. Vi 

har följt guiden för att beröra frågor och teman som rör det vi vill undersöka. Ibland har vi 

använt det iterativt men för det mesta ställde vi frågorna i den ordning de har. Nedan har vi 

försökt återge en koppling mellan teorin och de frågor vi har ställt till respondenterna. 

Strukturen är inte densamma som används i guiden. Istället berörs varje del av teorin och vi 

förklarar hur det har lett oss att ställa frågor inom det området.  
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3.4.1 Intraprenören  

 

Pinchot (1985, 1999) pratar om att intraprenörer kan gå informella vägar i sitt genomförande 

av idéerna. De kan tänja på gränserna (utan att mista sin ärlighet och integritet) och fullfölja 

sin idé trots nekande från chefer. Vi har då frågat företagen om det funnits exempel på sådana 

fall. Att intraprenörer finns inom alla organisationens delar är något Pinchot (1985, 1999) 

framhåller i båda böckerna. Intraprenörer ska inte vara begränsade till sin egen avdelnings 

kapacitet utan kunna få tillgång till företags alla delar. Kanter (1989) diskuterar konkurrensen 

om resurser mellan intraprenörskap och företagets andra funktioner som ett hinder i 

processen. Därför är det relevant att ta reda på om det finns intraprenörer. Och om man 

vänder sig till alla i företaget eller bara fokuserar någon särskild avdelning eller vissa 

personer.  

 

3.4.2 Innovation  

 
Enligt teorin kan nämligen mätning av innovationer vara ett viktigt hjälpmedel för att minska 

osäkerheten som förknippas med dem (Jones & Austin, 2002). Vi har frågat företagen om de 

mäter innovationsgraden och i så fall hur.  

Hur pass nödvändigt är det med innovationer för utvecklingen i företaget och när behövs de? 

Jones & Austin (2002) och Kuczmarski et al (2001) påstår ju att innovationer är nödvändiga 

till exempel för att hålla jämn takt med konkurrenter, vinna marknadsandelar, överleva dåliga 

tider och öka vinster i goda tider.  

Kuczmarski et el (2001) diskuterar att även om innovationer ingår i företagets uttalade 

strategier kan de ändå hindras då krav på lönsamhet, budgetavsättning och risktagande 

uppkommer. Quinn (1985) tar upp exempel på vad som får företag att avstå från innovationer. 

Vår nyfikenhet väcks att ta reda på hur det står till hos företagen.  

3.4.3 Intraprenörskap  

 

Pinchot (1985, 1999) och Kanter (1989) pratar om vad som behövs för att skapa en gynnsam 

miljö för intraprenörskap. På så sätt kan innovationer ske snabbare. Både hindrande och 

främjande faktorer tas upp och vi har undersökt i vilken utsträckning såna återfinns hos 

företagen.  
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En av huvudfrågorna är hur intraprenörskap går till hos företagen. Pinchot (1985, 1999) 

nämner olika steg intraprenör måste genomgå under innovationens gång. Engagemang från 

ledning och tolerans av misstag och misslyckande ses viktigt. Under dessa rubriker finns 

många punkter som bör följas för bra intraprenörskap och vi har undersökt det i företagen.  

 

Oden (1997) fortsätter med att varje projekt en intraprenör bedriver är en avvikelse från 

business as usual och en attack mot företagets status quo, vilket försvårar det för 

genomdrivande av projekt. Men att komma ifrån denna tänkande innebär enligt Pinchot 

(1985, 1999) att ha framtiden i åtanke och fokusera på innovationer. Att uppmuntra 

risktagande ökar de anställdas experimentvilja och även chanser för innovationer. Vi ville ta 

reda på hur man gör det i företagen.  

 

En annan viktig fråga är vilka resurser i form av tid och kapital som avsätts för 

intraprenörskap. Pinchot (1999) tycker att fritt få disponera en del av sin arbetstid åt att 

utforska idéer och ha tillgång till startkapital, så kallad ”såddkapital”, är en stor del i 

processen. Vi frågade respondenterna om det avsätts såna resurser i deras företag.  

 

Att ge rättigheter till intraprenören är viktigt för att behålla dem. Det kan ske i olika former 

och vi frågade respondenterna om någon av dessa former existerar i deras företag.  

 

Slutligen ville vi ha respondenternas egen syn på vad som främjar respektive hämmar 

intraprenörskap i företaget. På så sätt hoppas vi få bättre inblick i företagen och ökad 

förståelse för klimatet som råder.   
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4. Empiri 

4.1 Inledning 

 

I detta avsnitt redovisas de resultat som vi har fått genom att intervjua fyra mellanchefer hos 

företag med tillverkning av produkter som kärnverksamhet. Samtliga intervjuer börjades med 

en kort beskrivning av vad teorierna säger om intraprenörskap och vilken roll intraprenörer 

anses ha för utvecklandet av nya produkter, tjänster, processer eller affärsområden. På så sätt 

har respondenterna letts in i området intraprenörskap för att få fram relevanta svar på vår 

forskningsfråga. Vi har inte haft som avsikt att identifiera och bekräfta särskilda personer som 

intraprenörer. Istället har vi förlitat oss på att respondenten förstått definitionen av en 

intraprenör och intraprenörskap och därmed gett oss relevanta uppgifter.  

 

Nedanstående svar grundar sig på anteckningar från intervjuerna och har bearbetats för att ge 

svar på forskningsfrågan. Bearbetning har skett på så sätt att irrelevant data har uteslutits. 

Resultatet för varje företag redovisas separat för att ge en helhetsbild av företaget och hur 

intraprenörskap tas tillvara där. Vi har inte lagt ner mycket tid på att linda in svaren i fina 

meningar för. Istället har vi prioriterat enkelhet då vi presenterar de som har varit relevanta 

för forskningen. Detta kan medföra att texten uppfattas lite hackig och osammanhängande på 

vissa håll. Men vi motiverar det med att kärnpunkter kan försvinna bland annan text och trötta 

ut läsaren.  

 

 

4.2 Resultat 
 

4.2.1 Företag 1 
 

Allmänt 
 

Företaget är familjeägt med 120 anställda. Organisationen är strukturerad i matrisform med ett 

led av chefer mellan personal och VD. Affärsidén är att vara globala ledare inom sitt 

affärsområde och genom innovation förbättra produktivitet och arbetsmiljö för sina kunder. 
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Man anser själv att storleken på företaget gör att alla anställda kan vara delaktiga och 

införstådda med målet.  

I mitten av 70-talet övergick företaget från sin ursprungliga kärnverksamhet till en helt annan. 

Detta skedde genom en innovation på initiativ av en familjemedlem. Den gamla verksamheten 

övergavs och man satsade helt och hållet på den verksamhet som finns idag.  

 

Man mäter inte innovationsgraden då det ”är generellt ett ganska svårt/abstrakt begrepp och 

känns svårt att kvantifiera/mäta på ett relevant sätt”.  

 

Erfarenhet av intraprenörer 

 

Som tidigare nämnts var vändpunkten för en tid sedan, då företaget helt gick ifrån sin 

ursprungliga verksamhet till en ny, vilket i sig är en erfarenhet av intraprenörskap. Den 

ursprungliga verksamheten övergavs men några anställda ville vidareutveckla det till något 

nytt med nya användningsområden. Resultatet blev att de bildade dotterbolag i samma 

byggnad som de har drivit med god lönsamhet. Dotterbolaget har med tiden blivit alltmer 

självständigt genom att moderbolaget minskat sin ägarandel.  

 

Ett annat fall av intraprenörskap handlar om en inköpare med intresse för Asien. Han ville 

gärna starta en distributionskanal i Asien och själv driva den. På så sätt kunde man korta ner 

leveranstider. Tack vare att han fick tillåtelse bedriver han idag en framgångsrik 

distributionskanal i Singapore. 

 

Man vet inte om någon person har lämnat företaget på grund av nekande att genomföra en idé. 

Man framhåller att anledningen till att personer slutar kan vara svårt att få reda på ibland. Det 

går heller inte att lita på att de orsaker som uppges stämmer till 100% med verkligheten.  

 

Intraprenörskap i företaget 
 
Man har många lyckade och misslyckade innovationsförsök i nacken och ”om vi inte vågar 

misslyckas, har vi inga bra chanser att lyckas heller”. Ett bra exempel på lyckad innovation är 

den ovannämnda helomvändningen från kärnverksamheten på 70-talet. Det uppges inga 

konkreta exempel på något misslyckat intraprenörskap men man konstaterar att det har funnits 

och att företaget dragit lärdom av det.  
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För att innovation ska få komma till finns det stenhårda krav. Fokus ska enbart ligga på det 

produktområde man har och vill bli förknippad med. Man gör inga avvikelser, och ”skulle 

någon komma på en idé inom ett annat område gör den personen kanske bäst i att inte göra sig 

besvär”. Ett exempel på det är förslag som har kommit från personer att ge sig in på området 

elektronik men där tycker man att ”det finns massa andra elektronikföretag som kan göra det 

där lika bra”. Orsak till att man ”har funnits länge men växt långsamt” uppges vara dels 

ägarnas intresse inom det befintliga produktområdet, dels att inga avvikelser ifrån 

produktområdet tillåts inom företaget.  

Intraprenörskap prioriteras framför allt när konkurrenter hinner ikapp eller patent är nära att 

gå ut. För ett antal år sen hade Korea lyckats kopiera företagets produkter och då blev det 

livsviktigt för dem att satsa på ett nytt produktprogram. I samma veva var man tvungen att 

snabbt genomföra besparingar och då vände man sig till hela personalstyrkan för att hitta nya 

sätt att spara på. Resultatet överträffade förväntningarna.  

 

Källan till idéer i företaget är teknikavdelningen. När man söker innovationer tillgår man en 

”låda” med färdiga lösningar som finns på support- avdelningen. Delaktighet söks hos de 

anställda samtidigt som man genom ständig innovation strävar efter att tillgodose kundbehov. 

I företaget saknas det givna belöningssystem. Anledningen till det är att man inte vill arbeta 

på det sättet för att inte skapa girighet.  

 

Det finns inga större hinder att starta en verksamhet och genomdriva den efter godkännande. 

På senaste tiden har andelen arbete som bedrivs i projektform ökat väsentligt. Projekten 

genomdrivs av crossfunktionella team där alla har möjlighet att prova.  

När det gäller rätten för intraprenörer att driva sin egen verksamhet hänvisar man till fallet 

med Singapore. Hade inte personen själv velat driva den distributionskanalen hade man inte 

ens startat den. I ett annat fall ville idégivaren själv inte fullfölja utan stannade kvar på sin 

position. Företaget tog in en annan person som var likvärdig men hade bättre kunskap för 

genomförande.  

 

Tid avsätts för att utforska sina idéer, men med frihet under ansvar. Det kan uppmuntras 

genom seminarier eller i form av betänketid. Det finns en speciell grupp där ”folk leker” och 

förhoppningsvis kommer på nya idéer.  
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I budgeten avsätts det visserligen pengar; dock endast för utveckling av befintliga produkt-

program. Man har inget sådd kapital utan under begynnelsefasen ska intraprenörernas idéer 

främst drivas privat. 

 

Genom kick-offs, seminarier och utvecklingssamtal med avdelningsansvariga kan de anställda 

hålla sig informerade om sina möjligheter för utveckling på företaget. Man uppger att en del 

av ansvaret att hålla sig uppdaterad ligger på den anställde själv.  

 

Egen syn på företagets intraprenörskap 
 
Främjande Hämmande 

 Det finns inga mallar 

 Det är högt i tak 

 Öppna dörrar gör att man kan prata 

informellt om idéer med varandra och 

cheferna 

 Familjeägt 

 Fokus på endast ett produktprogram 

 Avsaknad av resurser i from av sådd 

kapital så att man kanske måste lägga 

ut själv 

 Det finns inget systematiserat sätt för 

intraprenörskap 

 

 

4.2.2 Företag 2 
 

Allmänt 
 

Bolaget har funnits mer än 20 år och startades av en entreprenör. Det ägs av grundaren 

tillsammans med riskkapitalister och har idag cirka 60 anställda. Byråkratinivån anses vara 

låg. Den nuvarande verksamheten bedrivs sedan 1994. Organisationen har egen tillverkning 

av telecomrelaterade produkter och elektroniska komponenter. Man utgår ifrån sina befintliga 

kunder vid produktutveckling då kundanpassning är viktigt.  

 

Enligt deras kunder anses de ha en de hög innovationsgrad jämfört med konkurrenter men 

någon specifik mätning av innovationsgraden görs inte. 
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Erfarenhet av intraprenörer 

 

En av företagets första anställda bedrev ett sidoprojekt i sitt garage som kom att bli en 

storsäljare. När kundbehovet kom för produkten förra året kunde projektet riktas direkt mot 

kunden. Personen själv ville inte leda projektet och det lämnades över till projektledare som 

anses mer strukturerade. Han stannade däremot kvar i projektgruppen för att behålla 

”intraprenörkraften”. Med det menar respondenten att det finns gemensam nämnare hos 

intraprenörer – idéskapande, entusiasm och vision med målet, och att dessa därför ska vara 

med för att genomsyra. Man ska inte driva på ett strukturerat sätt. 

 

Intraprenörskap i företaget 
 

Enligt företaget ska intraprenörskap alltid finnas oberoende av vilken fas man befinner sig i. 

Fri utvecklingsroll är nödvändig. Utrymmet är fritt och det spelar ingen roll vem idéerna 

kommer ifrån; dock kommer dessa oftast från teknikerna eller de som har kundkontakt. Man 

har en checklista att gå efter vid genomförande av idéer. Idéerna måste alltså först gå genom 

en formaliserad checklista och som orsak anger man att det behövs för att säkerställa kvalitet. 

Man avviker inte från kärnverksamheten. Det finns krav för att innovationer ska godkännas – 

det ska vara något som kunden efterfrågar och alltså ha kommersiell bärkraft. Pengar avsätts 

för idéer inom befintlig verksamhet, men inte annars. Då får det ske på egen fritid. Dessutom 

ligger fokusen på idéer och inte var de kommer ifrån. Om idén är tillräckligt intressant och i 

linje med verksamheten kan närmaste chefen godkänna den och på så sätt kan man få pengar 

avsatta. Av erfarenhet vet man var högklassiga idéer kommer ifrån och idéer från annat håll 

anses ha en ”lägre nivå”. 

 

Man har en fri utvecklingsroll i företaget om det gäller egna verksamheten. Som tidigare 

nämndes kan chefer ge godkännande och avsätta pengar för en idé. Men det krävs alltså att 

det är i linje med verksamheten. Det finns ingen såddkapital tillgänglig åt fritt 

experimenterande. ”Man får inte springa runt som en cowboy för då åker man ut med huvudet 

före.” 

För att innovation ska uppstå anser man att det är viktigt med utrymme för personalen och att 

man inte styr de i detalj. Man tycker det är viktigt att hålla en hög frihetsgrad, vara 

ostrukturerad i vissa avseenden samt lyssna och spinna vidare på idéer. Introduktionsprogram 

vid nyanställning informerar om möjligheterna som finns för intraprenörskap inom företaget.  
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Alla rättigheter tillhör företaget. Efter godkännande formas ett team med medlemmar som 

ändras beroende på projektfasen. Deras syn är att en intraprenör inte besitter ledaregenskaper 

och får/vill inte ta rollen som projektledare. De som kommit på och genomfört idéer lyfts 

visserligen fram, men inga extra bonus utgår.  

 

Egen syn på företagets intraprenörskap 
 

Främjande Hämmande 

 Obyråkratiskt  

 Utrymme/frihet 

 Kreativ miljö  

 Öppet klimat för resonemang 

 Folk som säger ”nej” 

 Det motsatta till främjande 

 Alltför rigid styrd organisation så att 

man inte tillåter att idéer kommer upp 

 En stark ledare som vet bäst 

 Om man ifrågasätter för mycket 

 Att marknaden styr åt annat håll 

 

 

4.2.3 Företag 3 

 

Allmänt 
 
Detta företag ingår visserligen i en stor koncern men arbetar som en fristående division med 

strax över 200 anställda. Organisationen är decentraliserad och mycket av kommunikationen 

sker informellt. Företagets produkter är av det mekaniska slaget men IT har fått allt större 

betydelse och efterfrågas av kunder. Man försöker nu kombinera nya produkter med mer 

inslag av IT. Detta och annan utveckling i form av förbättringar satsar man mycket på. De 

förbättringar som görs gäller ökad användarvänlighet och kvalitet. Inom sitt område anser sig 

företaget mycket större än närmaste konkurrenter och har stoltserar med starka finanser. Det 

beror på stora vinstmarginaler och hög inträdeströskel i branschen.  

 

Man säger att innovationer inte mäts på något sätt.  
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Erfarenhet av intraprenörer 
 

I det här företaget tar man upp flera fall av intraprenörskap. Ett konkret exempel var en idé 

som uppkom och utvecklades av några personer i företaget. Idén innebar ett nytt 

användningsområde av en befintlig teknik. Eftersom det inte gick i linje med företagets övriga 

verksamhet såldes denna del av till ett annat företag och personalen följde med. Företaget 

ville inte vara med och personen fick lämna företaget och starta eget.  

Det har också hänt att man har sålt av färdiga idéer till andra företag då de inte passat in i 

företagets verksamhet.  

 

För företagets produkter finns viss kringutrustning som andra tillverkare producerar. Det finns 

personer inom företaget som själva velat ta över den verksamheten och utveckla sådana 

tillbehör själva, men det har de inte fått genomföra.  

 

Intraprenörskap i företaget 
 

Idéer växer fram inom företaget och går informella vägar. Men det är inte aktuellt att efter-

likna företag som 3M när det gäller att främja intraprenörskap och avsätta resurser åt alla. Det 

går redan bra. Man är störst i Europa och har bra fotfäste i USA och Asien.  

Företaget är oerhört styrt av en produkt/kundmatris. Det är ett rutat diagram med produkter 

och kunder på vardera axeln. Där har man överblick på vilka produkter kunder använder och 

utgår ifrån dessa vid utveckling och förbättringar.  

Förnyelsetakten av produkter är hög och målsättningen är att 50 % av den årliga vinsten ska 

komma från produkter som tillkommit senaste 3 åren.  

De flesta patentansökningar i företaget gäller förbättringar som ligger inom befintliga 

produktområden. 

 

Personalrollerna är statiska och den viktigaste tillgången anses vara konstruktörerna, ”resten 

är utbytbara” säger man. Man försöker inspirera konstruktörer (som anses vara företagets 

viktigaste personer) att söka patent genom tre belöningssystem: sökande, godkännande och 

kommersialisering. Det är inte tal om stora summor men person belönas alltså först för 

sökandet. På en rundvisning stannar man upp och visar oss inramade diplom med 

erkännanden och namn på anställda som bidragit med olika innovationer för företagets 
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räkning. Förutom små summor av pengar vid dylika framgångar är ett annat sätt att visa 

företagets uppskattning.  

 

En lönsamhetskalkyl måste alltid göras innan en idé startas.  

Patent som godkänns delas in i A-, B- och C-kategori. Till A-patent hör sådana man idéer 

företaget definitivt är intresserade av, B-patent behåller man ifall intresset skulle öka. C-

patent har man inget intresse av och de kan eventuellt läggas ut för försäljning. Företaget äger 

rättigheter till patenten men beroende på om det är A, B eller C-patent kan åtgärderna bli 

olika. C-patent kan läggas ut, det vill säga säljas till andra intressenter. 

Man blir också kontaktad av externa uppfinnare ca 3-4 gånger per år. Då kanske företaget 

köper rättigheterna för att genomföra och kommersialisera. 

 

Det finns ingen specifik sådd kapital för intraprenörskap. FoU kassan är väldigt stark och det 

läggs ner otroligt mycket pengar på utveckling inom befintliga produktområdet. Resurser 

läggs enbart ner på konstruktörerna. En gång per år ser man över produktfloran och 

rangordnar de nya idéerna. 

 

Egen syn på företagets intraprenörskap 
 

Främjande Hämmande 

 Ledningens medvetenhet 

 Högt i tak  

 Att det går så bra för företaget 

innebär tillgång till bra kassa 

 Att man är så styrda i sin egen 

produktutveckling att det blir en 

entydig strategi 

 

 

4.2.4 Företag 4 

 

Allmänt 
 

Detta företag arbetar med tillverkning av medicinska instrument. De har som vision att växa 

internationellt och befinner sig i en väldigt expansiv fas där mycket hänger på en ny 

produktlansering som de är ganska ensamma om. Den nya produkten kombinerar funktioner 
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på ett helt annat sätt än det gamla och tilltron till dess potential är stark. I Sverige har företaget 

inga konkurrenter på sitt område men det mesta av försäljningen sker ändå utomlands. 

Bolaget och de cirka 70 anställda som ingår styrs av VD:n genom funktionschefer som leder 

marknads-, Forskning och Utvecklings- och tekniskavdelningar.  

 

Idag är det brist på resurser i företaget och det anges som en anledning till varför man inte 

mäter innovationsgraden. 

 

Erfarenhet av intraprenörer 
 

Den nya produktlanseringen grundar sig på en 20 år gammal innovation som till en början 

fick ”nej”, men patenterades ändå. Intraprenören har burit med sig idén under hela den tiden. 

Att den äntligen realiserats beror på att han till slut kunde finna lösningar tack vare den 

tekniska utvecklingen som skett under tiden. Idag har den alltså godtagits och precis 

kommersialiserats.  

 

Ännu ett exempel tas upp på intraprenörskap i företaget. I det här fallet fick en servicetekniker 

starta och bedriva distribution i ett annat land. Han fick alltså möjligheten att byta 

arbetsområde och istället genomföra sin idé på företagets uppdrag.  

 

Intraprenörskap i företaget 
 

”Vid misslyckande ska man ta till sig och lära sig av misstagen fast det kan vara svårt ibland.”  

Innovationer måste vara i linje med företaget. De ska vara tillräckligt lönsamma och 

kommersiella för att betraktas som väsentliga. 

 

Det existerar inget strukturerat sätt att uppmuntra intraprenörskap på, den bara finns där 

menar man. Som nämndes försöker man värva intraprenörer vid anställning. Man har förutom 

vanliga möten och personalfester inga speciella möten för intraprenörskap. Klimatet beskrivs 

som öppet och gränser finns inte mellan anställda. Alla har möjlighet att komma till tals vilket 

gör att mycket input och idéer framkommer utan att möten behöver hållas för det.  

Det finns inget utrymme för att avsätta resurser men ”det laboreras mycket fritt av eldsjälar 

som tar av sin fritid åt tänkande och utveckling”. Man kan gå inofficiella vägar för att ändå få 

godkännande av tid och budget. 
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På grund av satsning på produktlanseringen och brist på pengar stoppar man resurser till andra 

innovationer.  

 

När det gäller vad som ska göras och vilka resultat som ska uppnås är direktiven från 

ledningen väldigt klara. De projekt som ska bedrivas och vem som ska leda dem avgör 

”projektrådet”. Projektrådet består av ledning och mellanchefer och det är de som har sista 

ordet om genomförande av idéer. Uppfattningen är att intraprenörer saknar ledarförmåga och 

tenderar mer att användas som bollplank i gruppen. 

Eftersom medicinbranschen är krånglig kan en innovationsprocess ta lång tid, ibland uppemot 

10 år. Tillvägagångssättet är formaliserat ända från början och alla faser ska dokumenteras. 

Dokumentering ska ske inte minst av redovisningsskäl eftersom avskrivningstiden ska 

fördelas över många år.  

 

Intraprenör är något man är född till anser man och vid nyanställning försöker man rekrytera 

sådana individer. I samma veva som man anställs skriver man på kontrakt att alla innovationer 

av produkter räknas som bolagets egendom. I avtalet kan det finnas avtalat att en obetydlig 

procentandel kan utdelas vid lyckad kommersialisering.  

 

Egen syn på företagets intraprenörskap 
 

Främjande Hämmande 

 Öppna prestigelösa klimatet 

 Mycket informationsutbyte 

 Finns inga gränser mellan alla 

anställda 

 Brist på kommunikation 

 Hierarkisk ledning 

 Långa ledtider 

 Att det inte finns möjlighet att ta fram 

idéer eller att man inte lyssnar 
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5. Analys 
 

5.1 Inledning 

 

Vårt mål har varit att undersöka intraprenörskap hos mindre företag och hur det tas tillvara 

där. Genom att analysera de svar vi har fått från intervjuerna hoppas vi uppfylla vårt syfte 

med arbetet, att öka förståelsen kring intraprenörskap i mindre företag. Vi vill visa hur 

intraprenörskap fungerar hos företagen och vilka faktorer som främjar eller hämmar det. Först 

görs en jämförande analys mellan företagen för att tydliggöra generella likheter och skillnader 

i empirin. Därpå kommer den stora delen av analysarbetet som omfattas av kopplingar mellan 

teori och empiri. Här jämförs teorier, som har legat till grund för den här uppsatsen, med de 

resultat som har framkom under intervjuerna. Denna del innefattas av en noggrann analys om 

hur intraprenörskap i mindre företag liknar eller skiljer sig från de teorier som presenterats.  

 

5.2 Jämförande analys 

 

De företag vi analyserar faller under vår egen definition av ”mindre företag med maximalt 

250 anställda”. Alla fyra företag har en ganska enkel organisation med ett led av 

mellanchefer.  

Undersökningen visar på att fall av intraprenörskap återfinns i olika former hos dessa företag. 

I tre av fallen har intraprenörskap tagits tillvara och fått utvecklas. Ett fall (Företag 3) avviker 

från andra eftersom de inte har tillåtit intraprenörer att utveckla idéer utan att behöva lämna 

företaget.  

Generellt menar respondenterna att innovation och utveckling av produkter är en central del 

av verksamheten. Detta stämmer om man avser innovationer som är i linje med gällande 

verksamhet. Vid närmare granskning kan man notera att endast hos Företag 1 har det 

genomdrivits innovationer utan anknytning till den gällande verksamheten. De innovationer 

som tillåtits hos de andra företagen har varit inom det produktprogram eller inriktning som 

företaget hållit. En annan allmän observation som kan göras är att ingen av företagen avsätter 

resurser i form av tid och pengar för alla anställda att fritt utveckla och testa egna idéer. 

Sådana resurser är istället fokuserade till specifika personer och avdelningar.  
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Slutligen fick respondenterna ge sin egen syn på vad som kan anses främjande eller 

hämmande för intraprenörskap i företaget. Enligt de själva kännetecknas företagsklimatet av 

öppenhet, låg hierarki och obyråkratiska tillvägagångssätt. Kommunikation mellan anställda 

och ledning sker informellt och förenklar för utbyte av idéer. Anställda kan prata och resonera 

fritt med varandra och ledningen. Företag 1 menar också att det inte existerar några mallar 

vilket också anses främjande för intraprenörskap. Andra beskrivningar är högt i tak och 

prestigelöst klimat med bra informationsutbyte. Även stark kassa och en medveten 

ledningssätt ser Företag 3 som viktigt för att innovationer ska uppstå.  

Vid sammanfattning av hämmande egenskaper kan man urskilja att alltför rigid styrning från 

ledningen och/eller produktprogram är den gemensamma uppfattningen hos samtliga 

respondenter. Sedan glider opinionen isär åt olika håll och flera olika orsaker framkommer 

som hindrande hos de olika företagen. Exempel på dessa hindrande faktorer är ledning som 

inte lyssnar eller säger nej; brist på resurser; avsaknad av ett systematiserat intraprenörskap; 

för mycket ifrågasättande; brist på kommunikationen och marknader som styr åt annat håll.  

 

5.3 Intraprenörskap 

 

Bouchard definierar intraprenörskap som ”en process där en individ eller grupp av individer, i 

samarbete med en existerande organisation, skapar en ny organisation eller undersöker 

förnyelse och innovationsmöjligheter inom den befintliga verksamheten”. 

Pinchot och Kanter talar varmt om hur intraprenörskap leder till vinster och framgångar om 

man tillåter det. Detta hittar vi tydligast exempel på hos Företag 1 där man tidigare har tillåtit 

intraprenörskap och sett lyckade resultat av det. Detta har resulterat i ett lönsamt dotterbolag 

och ett bättre sätt att nå kunder genom en ny distributionskanal i Asien. Intraprenörerna har 

fått det utrymme och ansvar de behövt för att genomföra sin vilja på ett framgångsrikt sätt.  

Även hos företag 2 och 4 har bra intraprenörskap lett till innovationer. I ena fallet (Företag 2) 

omvandlades en idé från sidoprojekt i garage till en storsäljande produkt. Hos Företag 4 bars 

en idé i huvudet på en intraprenör i två decennier innan dagens kommersialisering som 

förväntas ge det lilla företaget en internationell expansion. Där har man också tillåtit en 

tekniker ge sig in i helt nytt arbetsområde genom distributionskanal i ett annat land. Något 

som gynnar båda parter.  
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Att potentiella innovationer försvinner i gränslandet mellan idé och kommersialisering beror 

inte på någon brist på intraprenörer i organisationen – det är snarare betingat med ett dåligt 

system som inte uppmuntrar till intraprenörskap (Pinchot, 1999 ss.11-12). Pinchot och Kanter 

argumenterar båda för att man ska ta tillvara på intraprenörskap. De menar att man annars kan 

gå miste om potentiella möjligheter med katastrofala följder i retrospektiv.  

Hirschman talar, förutom missade affärsmöjligheter, om att anställda som nekas kan reagera 

på sätt som är negativa för ett företag. Hos Företag 3 kan man se en ovilja att tillåta 

intraprenörskap som inte strikt följer företagets linje och produkt/kundmatris. En intraprenör 

har nekats då han velat satsa på nya användningsområden av befintlig teknik. Idén med 

tekniken säljs istället av vilket visserligen skapar en kortsiktig intäkt för företaget. Men 

följden blir att personalen följer med idén, vilket Hirschman definierar som en exit. 

Hirschmans teorier innebär då att företaget inte bara går miste om en affärsmöjlighet utan 

mister troligen en kompetent person och sänder negativa signaler till andra anställda.  

 

Ett annat fall gällde tillverkningen av tillbehör för produkterna som sköts av externa parter. 

Den verksamheten ville ett par anställda ta över och själva utveckla. De nekades och jobbar 

fortfarande kvar och med den lilla information vi fick om detta vore det spekulation att se det 

som exempel på det Hirschman kallar för loyalty och voice. Man kan bara anta om det visar 

sig innebära negativa följder för företaget eller inte.  

 

Sætre menar att byråkratin, som ökar med företagets storlek, blir hinder mot att anställda 

framträder med idéer. Den bild respondenterna ger av företagen kännetecknas av öppenhet 

och låg hierarki. Respondenterna berättar att kommunikation mellan anställda och ledning 

sker informellt vilket förenklar för utbyte av idéer. Anställda kan prata och resonera fritt med 

varandra och ledningen. De intervjuade företagen kan utifrån dessa utsagor betraktas som 

obyråkratiska. Och om man betraktar företagen som obyråkratiska borde det alltså, enligt 

teorin, innebära att anställda lättare framträder med sina idéer hos dessa företag. Detta kan ses 

som främjande faktor för intraprenörskap i företagen. 

 

Intraprenörer 

 

Pinchot (1985, 1999) argumenterar för att det finns personer som blir entreprenörer inom 

företaget – intraprenörer – eldsjälar som tar ansvar för att skapa något nytt. Detta stöds av 
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empirin eftersom det onekligen finns eller har funnits intraprenörer - med vilja att genomföra 

idéer - i samtliga företag. Respondent 1 ger flera exempel på intraprenörer som har fått 

genomdriva sina idéer. Personer har velat och fått starta och bedriva egen verksamhet. Hos 

Företag 2 bedrev intraprenören ett sidoprojekt på egen tid i sitt garage som sedan visade sig 

bli en storsäljare. Hos Företag 4 patenterades en idé från en intraprenör för 20 år sen. 

Utvecklingen av idén nekades men övergavs aldrig av intraprenören. Istället utvecklades 

produkten med rätta lösningar tack vare envishet som sträckte sig över två decennier. Idag är 

förhoppningen och tron att produkten kommer bana väg för en internationell expansion. Även 

hos Företag 3 har det funnits intraprenörer som utforskat nya användningsområden med 

befintlig teknik eller intraprenörer som visat ambitionen att ta över tillverkning och utveckling 

av tillbehörsprodukter.  

 

Innovationer 

 

I teorin argumenterar Kuczmarski et al om vikten att innovera för att hålla jämn takt med 

konkurrenter och Jones & Austins understryker innovationers roll för företagets överlevnad i 

sämre tider. Företag 1 var tvunget att innovera för att hamna ur den kris som skapats av ökad 

konkurrens från omvärlden. Man fick också vända sig till alla anställda för att, med 

överträffat resultat, skära ned på kostnader. Även om såna dramatiska exempel inte framkom i 

de andra företagen kan man urskilja att samtliga företag eftersträvar innovationer. 

Innovationer genomförs genom att förbättra produkten för kunders räkning, skapa mer nytta, 

spara pengar, öka användarvänlighet och/eller kvalitetsförbättra. Men detta handlar om 

löpande förbättringar av befintliga produkter och blir enligt Jones & Austin ”inkrementell 

innovation5” som bara tillfredställer och inte överraskar kunden.  

 

Det förhållningssätt företagen har till innovationer, vilket kan ses som inkrementellt och del 

av den vardagliga verksamheten, går emot den som Kanter, Oden och Pinchot tar upp om 

innovationer som åstadkommandet av något nytt som inte ligger nära existerande 

produktionslinjer. Detta förhållningssätt stöder Kuczmarskis argument om att innovation 

ingår i företagens strategi men genomförs bara om det går i linje med gällande verksamhet. 

Även om det är spekulation från vår sida kan det vara rimligt att jämföra med Quinns åsikter 

                                                
5 I detta sammanhang betyder inkrementell innovation att det görs små förnyelser eller förbättringar av befintliga 
produkter. 



 46

om varför de tillfrågade företagen drar sig för innovationer utanför den dagliga verksamheten. 

De tre första punkterna anser vi är relevanta i det här fallet. Den första handlar om att företag 

undviker innovationer för att risker och kostnader måste bäras upp av företaget vid 

misslyckande. Den andra påstår att även succé kan innebära kostnader, till exempel då man 

måste förändra organisation eller tillvägagångssätt. Och slutligen drar sig företag för 

innovationer för att man inte vill skada eller konkurrera med sina befintliga produkter – även 

kallad kannibalisering. Om dessa teorier verkligen är orsaken varför företagen inte vill 

innovera är svårt att avgöra. Men skulle det vara så, blir det rimligt att dra parallell med det 

som Pinchot kallar för ”home-run filosofi”. Det vill säga att företagens attityd medger  

innovationer om de är vattentäta,  istället för att ge mindre idéer chansen att utvecklas och 

växa med tiden.  

 

Att mäta innovationer är enligt teorin ett sätt att minska osäkerheten som förknippas med 

dem. Bevisligen är det ingen av företagen som mäter innovationsgraden. Kuczmarski menar 

då att osäkerheten ökar och kan bli hinder mot innovationer eftersom man inte kan hitta 

kausalitet. Företag 1 förklarar det med att innovationsgraden ”är generellt ett ganska 

svårt/abstrakt begrepp som känns svårt att kvantifiera/mäta på ett relevant sätt”. I företag 4 

pekar man på brist i resurser. Företag 2 nöjer man sig med kunders uppfattning om företagets 

innovationsgrad i relation till konkurrenternas. Inte ens Företag 3 som har en stark kassa för 

sin FoU avdelning mäter innovationsgraden i företaget på något sätt.  

 

Engagemang från ledning, tolerans av risk, misstag och misslyckande 

 

Pinchot tar upp faktorer som främjar intraprenörskap och leder till innovationer som kan visa 

sig bli stora med tiden. Han tycker att man bör undvika ”business as usual” tänkande och 

istället uppmuntra risktagande och intraprenöriellt handlande. 

Undersökningen visar att samtliga företagen är hårt styrda av befintliga produkter, kunder och 

strategier. I Företag 2 uppges att ”man har en fri utvecklingsroll i företaget om det gäller egna 

verksamheten”, man avviker inte från kärnverksamheten. Respondent 3 uppger att en 

produkt/kund matris gör att sträng fokus sätts på befintliga kunder och produkter. Hos Företag 

4 satsas alla resurser på den nya produkten och lansering av den, inga resurser går till andra 

innovationer. Till och med Företag 1, som framgångsrikt omvandlades från en annan 

verksamhet på 70-talet, vill hålla sig till det produktområde man förknippas med idag. 
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Respondenten säger att ”skulle någon komma på en idé inom ett annat område gör den 

personen kanske bäst i att inte göra sig besvär”. 

Samtliga respondenter uppger alltså att företagen inte vill ta risker och avvika från ”business 

as usual”. Detta strider mot några av de punkter Pinchot anser som viktiga för att främja 

intraprenörskap.  

 

Bland andra faktorer, som Pinchot menar ger möjlighet för intraprenörskap, finns tolerans av 

misstag. Enligt teorin skulle experimentviljan höjas hos den anställde samtidigt som man kan 

dra lärdomar av misstagen. Respondent 1 håller med och säger att företaget har många 

lyckade och misslyckade försök i nacken. ”Om vi inte vågar misslyckas, har vi inga bra 

chanser att lyckas heller” fortsätter hon. Respondent 4 erkänner däremot att ”vid 

misslyckande ska man ta till sig och lära sig av misstagen fast det kan vara svårt ibland”.   

Inom ramarna av befintlig verksamhet verkar utvecklare, konstruktörer eller tekniker ha stora 

utrymmen att arbeta under fria former. Det kan tolkas som att tolerans mot fel och misstag är 

stor inom det sammanhanget. Med den utgångspunkten kan experimentviljan hos dessa 

personer anses hög med stöd av teorin.  

Men om man bedömer intraprenörskap som i sin helhet innefattar alla delar av företaget blir 

tolkningen annorlunda. Eftersom frihet under ansvar och tolerans av misstag förefaller vara 

unnat få kan man påstå att dessa företag inte alls är toleranta och villiga att ta risker med 

misslyckanden. Här blir det intressant att jämföra med det Kanter syn på syftet med 

organisering som minskande av osäkerhet. Hon menar att företag skapar en organisation för 

att reducera osäkerheter, risker, överraskningar och förändringar. Oden förklarar med att 

projekt med intraprenörer i spetsen är en attack mot status quo. Följaktligen kan dessa vara 

rimliga förklaringar till varför företagen vill isolera risktagande och osäkerheter, som 

intraprenörskap medför, i vissa avdelningar eller kring vissa personer. Misslyckande tillåts 

alltså i företagen men eftersom den är isolerad kring vissa avdelningar och personer, är det tal 

om ett kontrollerat misslyckande enligt oss.  

 

Både Oden och Pinchot betonar att intraprenören bör få självständighet. Oden menar att 

självständighet hjälper projekt att drivas framåt utan kontinuerliga förhandlingar om vad som 

får och inte göras. Också Pinchot talar för att intraprenörer ska ha frihet att fatta beslut och 

leda egna team. Respondent 2 och 4 anser att intraprenörer inte har rätta egenskaper för att 

leda projekt. Men båda anser det viktigt att intraprenörerna finns med i gruppen som bollplank 

eller för att behålla ”intraprenörskraften”. I motsats till Företag 3, där personalroller är 
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statiska, är Företag 1 mycket flexibla och tillåter personal att prova på och leda egna projekt. 

Man har börjat arbeta mer i cross-funktionella team där man får chansen att delta på något 

sätt. Där sägs att vissa projekt inte skulle ha påbörjats om inte intraprenören själv skulle ha 

lett dem.  

 

I teorin säger Pinchot att intraprenörer ska belönas även om de inte drivs av en önskan av 

stora rikedomar. Hos företagen kan vi konstatera att det inte finns någon större belöning utsatt 

för innovationer. I vissa fall (Företag 3 och 4) handlar det om enstaka procent eller små 

summor. Företag 1 vill inte skapa girighet med givna belöningssystem.  

Morse uppgav att intraprenörskap kan anses oförenlig på grund av att intraprenörer som 

kommer på revolutionerande innovationer ändå inte tjänar mer än ledningen. Att bli 

entreprenör menar han ger större belöningar än att stanna inom företaget. 

 

Tid och kapital 

 
Det är helt uppenbart att avsättning av resurser i form av tid och såddkapital, så som efterlyses 

i litteraturen, saknas formellt i samtliga företag. För att främja intraprenörskap anser Pinchot 

att såddkapital och tid bör ges till alla anställda - som ju kan vara eller bli intraprenörer - för 

att utforska idéer och föraningar. Observationer hos företagen visar att ingen av företagen 

avsätter resurser i form av tid och pengar för alla anställda att fritt användas till idéutveckling. 

Man kan gå informella vägar för tid och kapital svarar Respondent 2 och 4. Hos Respondent 4 

uppger man att det inte finns utrymme att avsätta fria resurser. Däremot så laboreras det ”fritt 

av eldsjälar som tar av sin fritid åt tänkande och utveckling” fortsätter hon. Detta stärker 

också bilden av intraprenören som enligt Pinchot tänker ut risker och mal på idéer, för att 

minska sannolikheten för misslyckande, innan han träder fram. Även Företag 2 och Företag 3 

går liknande linjer och säger att anställda som har egna idéer, utanför befintlig verksamhet, får 

driva dessa på egen fritid och med egna resurser. Där förstärker Respondent 2 med att ”man 

får inte springa runt som en cowboy för då åker man ut med huvudet före”. 

Undersökningen visar tydligt att de pengar som finns för FoU är öronmärkta för specifika 

personer, avdelningar och projekt enligt företagets mål och inriktning.  
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Rättigheter 

 
Pinchot efterlyser rätten för intraprenörers att bilda och driva egna verksamheter samt 

möjlighet till partnerskap med moderbolaget genom kvasirättigheter. Företag 3 är emot alla 

former av detta som vi har sett. När de inte har nytta av en idé säljer de den hellre än låter en 

intraprenör genomföra det inom organisationen. Däremot är Företag 1 är ett föredömligt 

exempel på hur teorin kan infrias i verkligheten. Ett dotterbolag har bildats i samma byggnad 

genom partnerskap med intraprenörer. Andra exempel där intraprenör har fått såna rättigheter 

är distributionskanalen i Singapore som en passionerad intraprenör startade och bedriver idag. 

Vi minns också serviceteknikern hos Företag 4 som helt bytte arbetsuppgifter och startade en 

ny distributionskanal i ett annat land.  Dessa exempel talar då emot den oförenlighet som 

Morse ser mellan organisationer och intraprenörskap. Snarare måste man gå på Pinchots linje 

och påstå att intraprenörskap kan leda till små innovationer, som med tiden växer sig stora 

och ökar företagets vinster. 
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6. Slutsatser 
 

När vi utgick från teorierna ville vi undersöka hur intraprenörskap tas tillvara i mindre företag 

och vilka faktorer som är främjande och hämmande. Syftet var att öka förståelsen om 

intraprenörskap genom att besvara forskningsfrågan. Utifrån resultatet kan vi dra slutsatsen att 

intraprenörskap, så som den definieras i teorin, förekommer i någon form hos alla de 

intervjuade företagen. Från undersökningen finner vi att det hos tre av företagen finns tydliga 

exempel på tidigare erfarenheter där intraprenörskap har tagits tillvara. Hos de företagen har 

då innovationer uppstått i form av nya produkter och nya försäljningskanaler. I ett av fallen 

ledde det till bildandet av ett dotterbolag. Bakom samtliga av dessa framgångsrika resultat står 

intraprenörer som gemensam nämnare. Intraprenörer har också funnits hos Företag 3 men där 

har de hindrats av en restriktiv inställning till intraprenörskap. De intraprenörer som har 

framträtt med idéer och velat genomföra dem har nekats vilket i ett fall ledde till att personen 

lämnade företaget och följde sin idé.  

 

 

Överlag ser sig företagen som öppna med stora utrymmen för intraprenörskap. 

Företagsklimatet är öppet med låg hierarki och obyråkratiska tillvägagångssätt. Då säger 

teorin att intraprenörer framträder lättare och presenterar sin vision för ledningen. Enligt 

respondenterna karakteriseras företagen av ett öppet klimat som kan ses som främjande för 

intraprenörskap. 

Teoretikerna efterlyser vissa främjande åtgärder för att få ett bra klimat för intraprenörer och 

innovationer. När företagen analyseras mer i detalj och jämförs med teorins ståndpunkter, 

finner vi att det, på samma vis som urskiljs hos stora företag, finns delar av verksamheten som 

anses hindrande för intraprenörskap. Det viktigaste hindret som igenkänns är en alltför sträng 

fokus på den befintliga verksamheten. Det är tal om ett ”business as usual” tänkesätt och 

medför:  

 

• att de innovationer som tillåts är snarare inkrementella än revolutionerande. Detta 

betyder att kunder kanske blir tillfredställda av företagets innovationer, men de blir 

inte överraskade.  
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• att riktig frihet inte ges till alla anställda att utveckla annorlunda idéer. Istället gynnas 

intraprenörskap så länge det går i linje med företagens kärnverksamhet och 

produktprogram. 

• att när det gäller risker och tolerans av misslyckande får det bara ske inom befintlig 

produktprogram. Det handlar alltså mer om ett kontrollerat misslyckande där misstag 

tillåts så länge det sker inom gränser uppsatta av företaget. 

• att resurser i form av tid och kapital avsätts för befintlig produktutveckling. Detta 

hindrar ett fritt experimenterande och isolerar innovationskällan till en viss avdelning 

eller vissa personer i företaget.  

 

Enligt teorin finns intraprenörer i företagets alla delar. Om man då inte riktar uppmuntran och 

support mot hela personalstyrkan innebär det att intraprenörer inte framträder. Resultatet visar 

att dessa fyra företag är olika bra när det gäller att uppmuntra alla till intraprenöriellt 

beteende. Intraprenörer anses sakna ledarförmåga och får därmed inte leda projekt. Även om 

Företag 1 särskiljer sig, genom att uppmuntra anställda till exempel genom att tillåta 

deltagande vid projekt, är de andra sämre på det. Hos majoriteten riktas support och 

uppmuntran mot vissa personer och funktioner i företaget. I ett extremfall anses alla utom 

konstruktörerna som utbytbara. Även resurser i form av tid och kapital har en skev fördelning 

och avsätts bara för vissa personer och avdelningar.  

Det är varierande resultat när det gäller huruvida intraprenörer ges kvasirättigheter till den 

verksamhet som uppstår genom deras innovation. Där går skalan från att dotterbolag får 

bildas och ägas till att inga rättigheter alls ges intraprenörer. Om det inte finns utrymme i 

företagen för intraprenören att få kvasirättigheter till sin idé så finns det enligt teorin inga 

ekonomiska skäl att framträda. Även om intraprenörer drivs av andra behov än ekonomiska så 

kan han välja att träda ur organisationen och bli entreprenör. I ett fall där man inte tillät 

intraprenörskap har det lett till att personen lämnat företaget med idén.  

 

Vi avslutar våra slutsatser med att konstatera att de företag där intraprenörskap har fått leda 

till nya marknader eller storsäljande produkter, ja till och med dotterbolag, kan positiva 

resultat påvisas. Intraprenörer kan vara vem som helst i företaget och de behöver motiveras 

med både rättigheter och resurser för att se det lönt att framträda. Att tillgängliggöra resurser 

som fritt kan användas av alla kan vara ett sätt att öka entreprenöriellt beteende hos anställda. 

Även tid som avsätts för tänkande och fantiserande ökar innovationstakten i företag. Detta 

behöver företagen öka sin medvetenhet om. Resurser i form av såddkapital och tid bör 
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tillgängliggöras för alla anställda. Främjande åtgärder och borttagande av hinder är en 

förutsättning för att få fram intraprenörer och behålla dem inom företaget. Resultatet kan visa 

sig leda till vinster som ingen kunde föreställa sig.  
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7. Förslag på vidare forskning 
 
Under arbetets gång har vi stött på intressanta infallsvinklar som vi vill dela med oss förslag 

på  vidare forskning: 

 

1. Redovisning är en viktig del av företagsekonomin. Det vore intressant att se hur teman 

kring intraprenörskap, intraprenörer och innovationer hänger ihop med redovisning. 

 

2. Även lagstiftning har verkan. Trots anställningsavtal och sedvanliga arbetsrättslagar 

vore det intressant att forska kring vilka juridiska rättigheter en intraprenör har till sin 

idé.  

 

3. I teorin tas fall upp där intraprenörer går informella vägar för att uppnå sina mål. Det 

vore en spännande uppgift att ta reda på hur de agerar bakom ryggen på företaget. 

 

4. Också intressant att undersöka vore hur det har gått för intraprenörer som lämnat 

organisationen och istället blev entreprenörer? Höll deras innovationer? Konkurrerar 

de med företaget de lämnar?  
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9. Bilagor 
 

9.1 E-brev till företag 
 
Hej, 
 
vi är två studenter på Stockholms Universitet som är intresserade av små och 
medelstora företag i Sverige inom tillverkningsbranschen. Vi bygger vår uppsats kring 
undersökningen av intraprenörskap som process– det vill säga hur man tar tillvara på 
idéer som kommer från den egna personalstyrkan och vilka faktorer som är 
hämmande/främjande inom denna process. Vi vore evigt tacksamma om vi fick 
komma på en intervju och få hjälp i vår forskning. Intervjun håller på i max en timme 
där vi kommer att ställa dels formulerade frågor utifrån befintliga teorier och dels vara 
öppna för andra infallsvinklar och åsikter. Självklart garanterar vi anonymitet om ni så 
önskar och det färdiga arbetet kommer göras tillgänglig åt er när den är klar. 
 
Vi har flexibla tider och anpassar oss efter ert schema. Då vi har en deadline från 
handledare att följa uppskattar vi om vi kan besöka er den här eller nästa vecka.  
 
 
Tackar ödmjukast, 
 
Benjamin Taghavi & Tina Johansson 
Företagsekonomiska Institutionen  
Stockholms Universitet 
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9.2 Intervjuguide 
 
Allmänt 
 
 Hur drivs ert företag idag?  

– Hur ser organisationen ut? 

 Vilken innovationsgrad har man i företaget och hur mäts det? 

 

Tidigare erfarenhet av intraprenörskap 
 

 Vilka tidigare erfarenheter har man av intraprenörskap i företaget?  

– Har man redan haft lyckade/misslyckade projekt? 

– Har det funnits personer som lämnat företaget? 

– Har det hänt att någon fått gå informella vägar efter nekande från ansvarige 

filter/person? 

 Vilka vänder man sig till i intraprenörskapsprocessen?  

– Fokuserar man bara på vissa eller har alla samma chanser till att tas på allvar? 

 
Nuvarande inställning till intraprenörskap 
 

Engagemang från ledning; tolerans av risk, misstag och misslyckande  

 

 Vilken roll har intraprenörskap i företaget?  

– Nödvändigt med innovationer för företagets utveckling? 

– Föredrar man status quo eller business as usual? 

– Tolerans av risk, misstag, misslyckande 

 När behövs intraprenörskap?  

– Ta reda på om det är beroende på företagets fas eller om synen är att det alltid 

behövs 

 Vad anser man viktigt för att en innovation ska uppstå?  

– Är det personen? 

– Handlar det om team-building? 

– Är det marknadspotential? 

– Tittar man på vinstmöjligheter? 

 Vilka krav finns för att innovationer ska godtas?  
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– Ska det ligga i linje med gällande strategier? 

– Vad händer med idéer som rör annat än befintliga produkten? T.ex. organisationen, 

marknaden, andra produkter, processer etc.?  

– Kan man bryta gränser och ge sig in på nya områden? 

– Har man en framtidssyn eller mer kortsiktiga mål? 

 Hur går intraprenörskap till?  

– Har man mässor där man får presentera? 

– Vilka filter finns det? Hur fria händer får en intraprenör? 

– Formaliseringsgraden när de olika filter som måste genomgås?  

– Formella/informella nyckelpersoner/sponsorer? 

– Använder man cross funktionella team? 

– Vem har sista ordet? 

 Hur uppmuntras intraprenörskap?  

– Låter man anställda träda fram eller går man ut till de och söker om hjälp och 

innovationer? 

 – Hur kan intraprenörer presentera sina idéer? 

– Vilka belöningar finns det? 

 

Tid och kapital  

 

 Vilka ekonomiska och tidsmässiga resurser är avsatta för anställda att genomföra sina 

idéer med?  

– Såddkapital, andra fonder, venture kapital, bank/annan kapitalanskaffning? 

– Avsatt tid 15-20 %? 

 

Rättigheter 

 

 Vilka rättigheter och lösningar finns för en intraprenör som lyckas med sin idé?  

– Ägarrätt, utvecklingsrätt, rätt till att godtyckligresursfördelning 

 Hur informeras de anställda om sina möjligheter? 

 
Egen syn på företagets intraprenörskap 
 
 Vilka faktorer anses främjande för intraprenörskap i företaget? 

 Vad hämmar intraprenörskap i företaget? 


