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Sammanfattning 

Intraprenörskap är ett relativt okänt begrepp i jämförelse sin motsvarighet entreprenörskap. 

Intraprenören kan stå för förnyelse och mervärdesskapande inom en redan etablerad organisation. 

För att besvara problemformuleringen “Vilken inverkan samt betydelse kan individen och den 

organisatoriska kontexten ha för intraprenörskap?” besvarades forskningsfrågorna 

 Finns det några gemensamma egenskaper att identifiera bland intraprenörer som kan 

kopplas till dess innovativa arbete? 

 Går det att identifiera några särskilda kontextuella förutsättningar som krävs för att 

intraprenörskap ska uppstå?  

 Vem, vad eller vilka kan vara skapare av den intraprenöriella organisatoriska kontexten?  

Studien utfördes genom en kvalitativ metod med hermeneutiskt synsätt samt tolkning. Urvalet 

utgjordes av sex anställda intraprenörer inom olika organisationer, vilka belönats med 

bemanningsföretaget Talentia ABs pris för intraprenöriellt arbete. Dessa intervjuades genom 

semistrukturerad intervju. Den teoretiska referensramen som upprättats applicerades sedan på 

empiri. Behandlingen av empiri skedde först genom tematisk analys, för att sedan använda 

teoritriangulering.  

Resultatet visade att intraprenören i undersökta fall behöver stöd från en överordnad för att 

lyckas, men att det ej krävdes en ursprungligen intraprenöriell organisatorisk kontext för 

framgången. Ingen enskild skapare av kontexten har kunnat urskiljas. Vidare uppdagades att en 

intraprenör kan skapa en gynnsam intraprenöriell kontext i sin omgivning, för att på så vis lyckas 

genomföra sin handling vilket utgjorde studiens forskningsbidrag. Detta kontextskapande kan ge 

upphov till att medarbetare börjar agera intraprenöriellt. Intraprenören kan således, efter att stöd 

givits från en överordnad, främja ytterligare intraprenörskap inom organisationen. 

Nyckelord: Intraprenör, Innovation, Organisatorisk kontext, Organisationskultur, Organisationsklimat. 

  



 
 

Abstract 

The word intrapreneur is not as well-known as its counterpart entrepreneur. Intrapreneurship 

can contribute to renewal and added value within the organization. To answer the question of this 

study “Which impact and meaning can the individual and the organizational context have for 

intrapreneurship?” three research questions where formed: 

 Can any personal attributes between the intrapreneurs be distinguished which has 

affected their work?  

 Can any contextual prerequisites be identified as necessary for intrapreneurship to 

develop? 

 Can there be a creator of the intrapreneurial organizational context? 

The study was conducted through a qualitative approach with hermeneutic interpretation, where 

interviews were performed with a few respondents, in this paper referred to as cases. This sample 

consisted of six employed individuals within different organizations who have been awarded 

with award for intrapreneurship by the recruitment company Talentia AB.  

Interviews were conducted with the award winners, and these were conducted in a semi-

structured fashion. The empirical findings were processed through a theoretical framework, and 

divided into three separate themes for further analysis via theory triangulation.  

The results showed that the intrapreneur needed a superior sponsor to succeed in all studied 

cases, but he does not need a foregoing intraprenerial context to be successful. No sole creator of 

the intraprenerial context could be identified, in the study. However the authors did discover that 

the intrapreneur is able to create an intraprenerial context within the work group after the 

intraprenerial process has started. This type of context has given rise to intrapreneurial action 

from other employees within the organization. Accordingly the intrapreneur can, with the 

support from a superior, encourage further intrapreneurial action. 

Keywords: Corporate Entrepeneur, Intracorporate Intrapreneur, Intrapreneur, Innovation, Organizational 

context, Organizational culture, Organizational climate. 
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Centrala begrepp 

Intraprenör - En anställd inom en organisation som verkar som förnyare av den egna 

affärsverksamheten, huvudsakligen inom ett större företag eller en offentlig förvaltning 

(Nationalencyklopedin: Intraprenörskap, 2014). En del intraprenörer stannar inom organisationen 

som ledare för affärsutvecklingsprojekt, andra avknoppas och startar egna företag, ofta med den 

tidigare arbetsgivaren som kund (ibid). Intraprenörskap vidare är förmågan att förverkliga en 

innovativ idé oberoende av vilken tjänst den anställde besitter, då handlingen inte har någon 

koppling till dennes rollbeskrivning (Pinchot, 1985). Det är något som den anställda vanligtvis 

utför på eget initiativ (ibid).  

Intraprenöriellt beteende - Ett beteende som i denna studie kopplas till intraprenörens arbete 

och präglas av en hög grad av kreativitet och innovation (Amabile & Hennessey, 2010). 

Innovation - Det förlopp genom vilket nya idéer, värden, beteenden och tillvägagångssätt vinner 

insteg i ett samhälle och sedan sprids där (Nationalencyklopedin: Innovation, 2014). Denna 

kunskap omsätts till nya värden, både inom privat samt offentlig sektor (ibid). Ångmaskinen, 

dieselmotorn och transistorn är exempel på innovationer med stor sekundär räckvidd, då dessa 

utgjort en förutsättning för de tekniska revolutioner som lett det ekonomiska samhället framåt 

(ibid). Även ledarskap, affärsmodeller och tjänster så som hälsovård kan vara exempel på 

innovationer (ibid).  

Kreativitet - Genereringen av nya och utvecklade produkter eller idéer (Amabile & Hennessey, 

2010). Förmågan att agera nyskapande och frigörelse från etablerade perspektiv 

(Nationalencyklopedin: Kreativitet, 2014). Kreativitet kopplas vanligen till värdefulla produkter 

på konstnärliga, vetenskapliga eller tekniska fält, dock visar flera studier inom området att hög 

kreativitet inte är synonym med hög intelligens i dess vanliga bemärkelse (ibid).  

Organisatorisk kontext - En organisations sammanhang inom vilken de anställda agerar. Den 

organisatoriska kontexten utgörs av flera sammansatta komponenter exempelvis inkluderas 

organisatorisk kultur, -klimat/miljö, och -struktur. 

Intraprenöriell eller Främjande organisatorisk kontext – En organisatorisk kontext vars 

utformning och funktioner underlättar för innovation och kreativitet (Ekvall, 1990).  
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1 INLEDANDE KAPITEL 

Nedan beskrivs bakgrunden till forskningsproblemet. Kapitlet är uppdelat i fem avsnitt. Det första avsnittet är en 

Inledning till problemet. Det andra avsnittet, Problemformulering, beskriver forskningsproblemet. Tredje avsnittet, 

Studiens syfte och forskningsfrågor, innehåller syftet med studiens utförande samt specifika frågeställningar som 

senare besvaras i Kapitel 4 avsnitt 4.3. Det fjärde avsnittet, Avgränsningar, beskrivs ramarna inom vilket studien 

begränsas. Det femte och avslutande avsnittet, Disposition, innehåller en översikt för att underlätta navigering i 

arbetet. 

1.1 INLEDNING 
Begreppet entreprenör är idag väl etablerat och förknippas ofta med en egenföretagande person 

och innovationer (Tidd & Bessant, 2009). Men begreppet intraprenör är inte alls lika vida känt, 

och vid en sökning via den webbaserade sökmotorn Google i februari 2014 resulterade begreppet 

entrepreneur i 24 miljoner sökträffar, men begreppen intrapreneur och dess synonym corporate 

entrepreneur endast gav strax under en halv miljon träffar totalt.  

Intraprenörskap skiljer sig ifrån entreprenörskapets enkelriktade fokus på individen, som 

exempelvis företagsgrundaren (Ostgaard & Pijuan, 1990). Istället berör intraprenörskap en hel 

organisation, och sökande efter nya möjligheter för ett företags räkning snarare än individens 

(Farber, 1999). Således kan intraprenörskap ge ett kollektivt värdeskapande som gynnar fler än 

initiativtagaren.  

Intraprenörer är ansvariga för många viktiga upptäckter såsom 3Ms Post-it
1
, eller AT & T SMS-

donationssystem
2
 som idag är världskända (Brusch, 2014). Detta är produkter som i ovan 

nämnda fall omdefinierat hela företaget, och som har upptäckts av enskilda individer inom 

organisationer, inte av projektgrupper, externa parter eller klassiskt identifierade entreprenörer. 

Det kan vara en anledning till att intraprenörens betydelse på senare tid lyfts fram av framstående 

                                                             
1
 1968 försökte forskaren Spencer Silver, på 3M, ta fram ett superstarkt lim åt 3M. Han misslyckades och resultatet blev 

istället ett mycket svagt lim som utan att mista sin fästförmåga kunde tas loss samt återfästas flera gånger. Limmet ansågs 

misslyckat men sparades i laboratoriet. En annan anställd forskare Arthur Fry, upptäckte limmets användbarhet på sin 
fritid då han sjöng i kyrkokören. Han använde det till att fästa sina små utklippta bokmärken i sina nothäften eftersom de 

kunde flyttas och inte lämnade några märken i böckerna (Solutions, 2014). 

2
 Marian R. Croke arbetade för mobiloperatören AT&T under år 2006 när orkanen Katrina drabbade USA:s östkust. Hon 

arbetade just då med att utveckla ett SMS-röstsystem för ett TV-program och ansåg att samma typ av teknik borde kunna 
utvecklas för att donera pengar till behövande. Hon utvecklade detta donationssytem samt patenterade det genom 

företaget. SMS-donationer används idag av många biståndsorganisationer världen över, exempelvis Röda korset (Brusch, 
2014). 
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namn som Virgin Groups grundare Richard Branson (Forbes.com, 2014). Flera globala 

företagsnätverk för intraprenörer har uppstått, såsom League of Intrapreneurs (ibid), och den 

stora intraprenörskonferensen i Barcelona för att stadfästa intraprenörsbegreppets betydelse för 

bland annat organisationers förnyelse (ibid).  

Enligt beteendevetarna och organisationsforskarna Ryan och Deci (2000), kan intraprenöriella 

beteenden urskiljas hos individer genom exempelvis mått av kreativitet och motivation. Flertalet 

olika forskningsrapporter talar vidare om en intraprenöriell personlighetstyp som agerar 

innovativt på arbetsplatsen (Helson & Pals 2000; Helson & Srivastava 2002) samt speciella 

organisationskontexter som främjar, eller förhindrar, innovativt agerande bland de anställda 

(Ekvall, 1997). Dock är korrelation mellan de två oklar. Intraprenörskap behöver ej definieras 

som en enskild individs verk eller karaktäristika, det kan även definieras som en hel 

intraprenöriell organisations kontext (Ostgaard & Pijuan, 1990), därav kan intraprenörskap 

benämnas som ett komplext fenomen. Forskningsfronten framstår vid en första genomgång som 

mycket splittrad kring exakt vad som främjar intraprenörskap.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Ovan inledande avsnitt koncentreras till problemformuleringen: “Vilken inverkan samt betydelse 

kan individen och den organisatoriska kontexten ha för intraprenörskap?” 

1.3 STUDIENS SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 
Studien ämnar skapa ökad förståelse kring intraprenörskap på organisationsnivå samt 

individnivå.  

Följande frågor skall besvaras genom utförandet av studien för att uppfylla syftet: 

 Finns det några gemensamma egenskaper att identifiera bland intraprenörer som kopplas 

till dess innovativa arbete? 

 Går det att identifiera några särskilda kontextuella förutsättningar som krävs för att 

intraprenörskap ska uppstå?  

 Vem, vad eller vilka kan vara skapare av den intraprenöriella organisatoriska kontexten?  
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1.4 AVGRÄNSNING 
I denna studie begränsas organisatorisk kontext till organisatorisk kultur, -klimat, -struktur och  

-miljö, då dessa delar är dem som vi anser av intresse för studiens problemformulering. 

Intraprenöriell- eller främjande organisatorisk kontext används genom denna studie för att 

beskriva en organisatorisk kontext vars utformning och funktioner möjliggör och underlättar för 

innovation och kreativitet (Ekvall, 1990).  

Ett annat antagande som gjorts genomgående i studien är att; innovationer är ett resultat av 

intraprenörskap och kreativitet. Ett antagande vilket stärks av Lumpkin och Dess (1996) samt 

Amabile och Hennessey (2010). 

1.5 DISPOSITION 
Studien är uppdelad i fem kapitel, dessa är indelade i numrerade avsnitt innehållande 

underrubriker, för att ge läsaren god översikt. Under varje kapitels rubrik finns en kort ingress 

vilken översiktligt beskriver respektive kapitels avsnitt, detta gäller ej kapitlen 6 och 7 vilka 

utgörs av källor samt bilagor. Nedan följer en kort redogörelse för studiens indelning för enklare 

navigering i materialet. 

Inledande kapitel, uppdelat i fem delar; Inledning, Problemformulering, Studiens syfte och 

forskningsfrågor, Avgränsningar och avslutningsvis detta dispositionskapitel vilket utgör den 

femte och avslutande delen.  

Metod, innehåller två avsnitt. Det första avsnittet, Ansats och metodval, behandlar alla aktiva val 

inom metodologi som vi tagit under studiens utförande, samt avsnittet Genomförande, vilket 

innehåller en detaljerad beskrivning av förarbete, en kort beskrivning av respondenterna, 

empirisk insamling samt bearbetning.   

Teoretisk referensram, innehåller fyra avsnitt. Det första avsnittet, Tidigare forskning, innehåller 

en redogörelse för forskningsfältet för intraprenörskap och dess olika perspektiv på ämnet. Det 

andra avsnittet, Redogörelse för val av teoretisk referensram, innehåller vår motivering till 

urvalet av teorier i avsnitt 3.3 och 3.4. Det tredje avsnittet, Teori rörande organisatorisk kontext, 

innehåller fyra teorier om organisatorisk kontext. Det fjärde och avslutande avsnittet, Teori 

gällande individen; Inre- och yttre motivation, innehåller teori om individens drivkraft till 

agerande. 
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Empiri, analys och tolkning, innehåller tre avsnitt. Det första avsnittet, Jurymedlemmen Klas 

Karlssons syn på intraprenörskap, innehåller, som titeln vittnar om, Klas Karlssons syn på 

intraprenörskap. Detta efterföljs av underrubriken Empiri, analys och tolkning av fall, där en 

anonymiserad analys och tolkning av fallen gjorts, samt redovisats ingående. I det tredje 

avsnittet, Diskussion av tolkning och svar på forskningsfrågorna, besvaras studiens 

forskningsfrågor. 

Det avslutande kapitlet, innehåller fyra avsnitt. Det första avsnittet, Slutsats, innehåller de 

viktigaste resultaten vilka framkommit genom studien. Det andra avsnittet, Kunskapsbidrag, 

innehåller de resultat som utgör ett bidrag till forskningsområdet intraprenörskap. Det tredje 

avsnittet, Förslag på vidare forskning, innehåller våra förslag på framtida forskning, grundade i 

forskningsbidraget. Det fjärde och avslutande avsnittet, Kritisk granskning, innehållande 

redogörelse för brister samt kvalitetsäkring genom underrubrikerna Intern- och Extern validitet 

samt Reliabilitet. 

Utöver dessa kapitel återfinns även en källförteckning, vilken innehåller alla källor som använts 

genomgående i studien. I avsnittet bilagor, återfinns även underlag som använts i 

kommunikation med respondenterna, brukade intervjuguider samt jurymotiveringen bakom att 

studiens respondenter blivit uppmärksammade för ditt intraprenörskap.  
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2 METOD 
Nedan beskrivs samt motiveras studiens utförande genomgående, i syfte att öka dess transparens. Kapitlet är 

uppdelat i två avsnitt. Första avsnittet, Ansats och metodval, innehåller underrubriker som presenterar våra aktiva 

val samt förhållningssätt till studiens utförande. Andra avsnittet, Genomförande, innehåller underrubriker som 

behandlar allt från urvalsprocessen, beskrivning av utvalda fall3, datagenerering, den praktiska behandlingen av 

empiri, till hur presentationen av empiri strukturerats. Kapitlet avslutas med en illustration över fortskridandet av 

vårarbetsprocess. 

2.1 ANSATS OCH METODVAL 

2.1.1 HERMENEUTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
Studien syftade till att undersöka existentiella dimensioner såsom tänkande, kännande och 

agerande hos den levande individen, vars mätbarhet var svår, därför användes ett hermeneutiskt 

förhållningssätt (Ödman, 2003). Denna process bestod i fyra huvudmoment och omfattade en 

tolkande ansats som användes för att nå en förklaring, detta med utgång i en förförståelse, 

bestående av våra tidigare lärdomar, erfarenheter och upplevelser, som lett till insikt hos dessa 

(ibid). I denna studie var den initiala förförståelsen kring intraprenörskap begränsad, då vi varken 

agerat intraprenöriellt själva i arbetslivet eller arbetat tillsammans med kollegor som påvisat 

intraprenöriellt beteende. Det hermeneutiska förhållningssättet benämns ofta som den 

hermeneutiska spiralen, ett namn som syftar till den iterativa metodik i vilken varje steg i studien 

bidragit till ökad kunskap och således även ökad förförståelse (Gummesson, 2000). I 

förlängningen har detta lett till ytterligare och nya insikter - som i en spiral. 

2.1.2 KVALITATIV METOD 
Istället för en stor kvantitet respondenter med resultat som ämnar ge statistiskt generaliserbara 

resultat, omfattade denna kvalitativa studie ett mindre antal individer vilket i enighet med 

McCrackens (1988) uppfattning kompenserades genom att undersöka dessa individer mer 

ingående. Genom denna studie ämnades tillföra nya kunskapsbidrag till problemformuleringen 

och skapa en ökad förståelse kring dess beståndsdelar, istället för att med en stor mängd 

respondenter stärka observationer som redan gjorts. Med detta som bakgrund genomfördes en 

kvalitativ undersökning (Gummesson, 2000; Gummesson, 2003).  

                                                             
3 Fallen beskrivs enligt den kronologiska ordning de blivit tilldelad Talentia ABs utmärkelse. 
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Den typ av frågor som rör människors upplevelser eller syn på verkligheten behandlas bäst med 

kvalitativ metod eftersom målet är att beskriva, förklara samt tolka fenomenet (Ahrne, 2011). 

Den kvalitativa metoden behjälper enligt Gummesson (2000) problematiken i att utföra 

mätningar av mjuka värden såsom uppfattningar och attityder, då dem skiljer sig åt mellan 

individer. Genom direktkontakt med respondenterna, personliga möten med rum för diskussion, 

samt att minst en timmes tid spenderades med varje studieobjekt, frigjordes rum för dessa värden 

att tolkas av oss, mer än vid kvantitativa studier, som exempelvis enkätstudier med stängda 

svarsalternativ utan rum för reflektion. Dessa är moment som vi, i enighet med Esaiasson (2012), 

ansåg krävdes för att nå en ökad förståelse. 

Studien behandlade respondenternas subjektiva upplevelser, känslor och syn på verkligheten, 

samt tolkningar av underliggande mening vilka ej kunde utläsas genom kvantitativ metod, 

genom mätningar med exempelvis enkäter och statistik som grund. Därav ansågs en kvantitativ 

undersökning ej tillämbar av oss för denna studie, trots att den kunde lämpa sig för att undersöka 

potentiell påverkan mellan två variabler ansågs det ej tillräckligt uttömmande, vilket stämmer 

överens med Gummessons (2000) uppfattning. 

2.1.3 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer utfördes för att bäst hantera studiens 

kvalitativa karaktär och den typ av differentierade data som respondenternas subjektiva 

uppfattningar bidragit med, detta i enighet med Kvales (1997) uppfattning om kvalitativa 

intervjuer. Vidare beskrivs att det vid semistrukturerade intervjuer vanligtvis finns en färdig 

intervjuguide tillgänglig, men frågorna kan förändras i utformning eller ordning under intervjuns 

gång, vilket var något som vi gjorde. Enligt regel baseras semistrukturerade intervjuer på 

frågeområden snarare än detaljerade frågor, detta främst med avseende att skapa smidiga 

övergångar mellan frågorna som av respondenten upplevs naturliga enligt intervjuns tidigare 

progression (Merriam, 1994). Det kan även förekomma både öppna och stängda frågor i en 

semistrukturerad intervju (Sharp et al, 2007). Dessa aspekter togs i åtanke vid studiens intervjuer. 

Vidare utformades två semistrukturerade intervjuguider till studien för att optimera 

informationsinsamlingen, anpassat efter respektive intervjus olika syfte och förutsättningar (se 

närmare i avsnitt 2.2.3, s.14).  
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2.1.4 ABDUKTIV ANSATS 
Induktiv ansats innebär att forskaren utgår ifrån det observerade varuti teorier skapas, medan 

deduktiv forskning tar avsats i existerande teorier och formulerar ur dessa hypoteser som testas 

(Gummesson, 2000). Varken renodlad induktiv eller deduktiv ansats var tillämpbar i studien, då 

studien ej endast utgick från enskilda iakttagelser för att generera nya teorier eller för att pröva 

teorier mot skapade hypoteser baserade på kvantitativ data. Dubois och Gadde (2002) menar att 

det bästa sättet att urskilja interaktionen mellan en företeelse och dess kontext är genom att 

studera ett eller flera fall. Vidare menar de att den största svårigheten i genomförandet av denna 

typ av studier är att lyckas undersöka dessa sammankopplade variabler, och att detta kräver en 

integrerad ansats där forskaren rör sig mellan teori och empiri. Genom abduktiv metod har en 

systematisk kombination av den teoretiska referensramen med empiri utförts under studiens 

gång, vilken möjliggjort en ökad förståelse hos oss för både teori och empiri, en uppfattning som 

delas av flera forskare (Alvesson & Sköldberg, 2008; Dubois & Gadde, 2002).  

2.1.5 ETISKA ASPEKTER 
Vid genomförande av denna studie togs etiska aspekter inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning i beaktning. Dessa var indelade i följande fyra huvudrubriker: 

Informations-, Samtyckes-, Konfidentialitets- och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att dem som berörs av genomförd studie skall informeras om dess 

syfte (ibid). Vi adresserade detta krav genom att vid initial kontakt med respektive deltagare, 

samt i inledningen av varje intervju, presentera syftet med studien. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning själva skall vara fria att bestämma över 

villkoren för sin medverkan (ibid). Vi har adresserat detta genom att vid initial tillfrågan om 

deltagande med respektive individ informera om studiens förutsättningar. Vidare har en 

deltagarkontroll efter genomförda intervjuer inneburit att respondenterna givits möjlighet att 

korrigera eventuella missförstånd eller feltolkningar av oss, samt att ta bort delar som de anser 

felaktiga eller känsliga (Malterud, 1998). 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagande individer skall behandlas konfidentiellt i 

möjlig mån, särskilt gällande uppgifter som upplevs som etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid korrespondens med en av respondenterna efter utförd intervju uppdagades en önskan hos 
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denne om att förbli anonym i studien. I riktlinjer kring etiska principer kan utläsas att; om detta 

sker bör möjligheten till identifikation av respondenten elimineras, utan att data går förlorad 

(ibid). Vi tog därför beslutet att anonymisera resultaten i alla de fall som studierats, detta då den 

intraprenöriella utmärkelsens pristagare var offentlig information, och man ansåg att 

respondentens utsaga lätt skulle kunna kopplas till denne enskilda individ.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om deltagare under studien endast får 

nyttjas i forskningsändamål (ibid), vilket vi har efterföljt. 

2.2 GENOMFÖRANDE  

2.2.1 UPPRÄTTANDET AV EN TEORETISK REFERENSRAM 
Studien inleddes med en litteraturgenomgång för att skaffa en uppfattning av 

intraprenörskapsforskningsfältet, där tidsskrifter, vetenskapliga artiklar och annan facklitteratur 

relaterade till intraprenörskaps diskursen behandlades. I granskningen användes även databaser 

såsom GoogleScholar samt SöderScholar genom sökning med intraprenörskapsrelaterade sökord 

som exempelvis; Intrapreneurship, Intrapreneur, Intraprenör, Corporate entrepreneurship och 

Intracorporate entrepreneurship.  

Efter genomförd inledande intervju med Klas Karlsson gjordes ytterligare en insamling av 

vetenskaplig teori, vilket skapade en förförståelse för intraprenörskap, inspirerade utveckling av 

forskningsfrågorna samt möjliggjorde etablering av en teoretisk referensram (Jacobsen, 2007). 

Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning kring individers drivkrafter samt 

innovativa organisatoriska kontexter och användes sedan för att analysera och tolka insamlad 

empiri. Informationsinsamlingen kompletterades även med deltagandet i ett seminarium vid 

Esbri (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) där doktor Annika Steiber, 

verksam inom området Management för innovation, presenterade sin syn på innovation inom 

organisationer och den forskning som hon genomfört (Steiber, 2014). 

För att adressera studiens problemformulering valdes teorier rörande organisatorisk kontext. 

Detta för att vi behövt identifiera huruvida de undersökta respondenterna agerat inom 

organisatoriska kontexter fulla av hinder eller främjande sådana. Detta har varit nödvändigt för 

att vidare undersöka individens egen, samt kontextens inverkan på intraprenörskap. 
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2.2.2 URVALSMETOD 
Syftet har varit att genom datainsamling via individer uppnå en ökad förståelse kring vad inom 

organisatorisk kontext samt vilken typ av beteenden hos individer som påverkar intraprenörskap, 

därför har ett ändamålsenligt urval
4
 genomförts (Patton, 1990). Denna urvalstyp är en icke-

slumpmässig metod, vilken ej kräver ett fastslaget antal informanter (Bernard, 2002). Urvalet 

innebär vidare att vi väljer ut respondenter grundat på egenskaper, karaktäristika eller kvalitéer 

som dessa antas besitta, i studiens fall antogs denna kvalitet vara respondenternas 

intraprenöriella förmåga (vilken definierats av juryn från utmärkelsen Årets Intraprenör samt 

Årets Intraprenörielle Ledare enligt bilaga 1, s.71). Vi avgjorde således vilken kunskap som 

saknades för att studera intraprenörskap och lokaliserade, med den insikten som grund, företaget 

Talentia AB som prisbelönat respondenterna för deras intraprenörskap. Vidare ansåg vi att dessa 

hade kunskap eller erfarenhet kring inraprenörskap som de kunde vara villiga att dela med sig av, 

ett tillvägagångssätt som överensstämmer med ändamålsenligt urval enligt Lewis och Shepard 

(2006).  

Urvalsmetoden som använts benämns som avvikande fall av Patton (1990), då respondenterna 

samtliga vunnit pris för sitt intraprenöriella agerande. De kan således anses utgöra en speciell 

grupp med beaktansvärda resultat av sitt arbete, de kan även antas vara mycket rika på 

information inom ämnet intraprenörskap och urvalet är således nyckelrepresentanter för 

intraprenöriellt beteende. Vi anser att urvalet representerar intraprenörskap, och kan bidra till 

ökad förståelse, vilket överensstämde med Esaiassons et al, (2012) uppfattning och 

representativa urval. Med anledning av Pattons (1990) definition av urvalsmetoden benämns 

respondenterna som fall genom studien, utan någon anknytning till fallstudier enligt de 

beskrivningar som exempelvis forskarna Gummesson (2000) och Yin (1994) ger i sina studier. 

Samtliga respondenter tillfrågades på förhand via mail eller telefon om de önskade delta i studien 

för att verifiera urvalet, samt ta etiska aspekter i beaktning innan intervjuerna påbörjades. Tanken 

med detta var att i tidigt skede identifiera behovet av att kontakta ytterligare respondenter om det 

skulle krävas, dock blev detta ej aktuellt.  

                                                             
4 Uttrycks av Patton (1990) genom det engelska begreppet purposive sampling. 
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Beskrivning av urvalet 

Urvalet bestod av sex särskilt uppmärksammade intraprenörer av varierade kön, tjänst och 

bransch, som vid utmärkelsens tidpunkt befann sig i sex olika organisationer med över 1000 

anställda runt om i Sverige. Dessa utgjordes av pristagare utav bemanningsföretaget Talentia 

ABs utmärkelse Årets Intraprenör och Årets Intraprenörielle Ledare från perioden 2009-2013
5
 

vilka studerats (Se juryns motiveringar i bilaga 2, s.72). Att dessa respondenter ansetts 

representativa för intraprenörskap stärks av att de via utmärkelsens jury bedömts inneha: 

Extraordinär förmåga att upptäcka och driva igenom nya idéer samt organiserat 

resurser för att uppnå resultat utöver det vanliga - Årets Intraprenör (2014) 

Urvalsaccess 

Evert Gummesson (2000) beskriver problematiken med att få access som den största svårigheten 

forskaren ställs inför då fall skall undersökas. Därför menar han att denne istället för att börja 

med att bestämma metod eller urval ska inleda med att ställa sig själv frågan  

Hur får jag god access med hänsyn till mitt problem, mina forskningsfrågor och mitt 

syfte?– Gummesson (2003, s. 123)  

Således ingår även Klas Karlsson, Talentia ABs grundare tillika jurymedlem för priset Årets 

Intraprenör, i studiens respondenter. Accessproblematiken berör två områden, dels hur forskaren 

skall komma i kontakt med de företag och processer som vill undersökas och även hur 

tillfredsställande denna kontakt är (Gummesson, 2000).  

Att inleda studien med Karlsson ämnade adressera båda dessa ovan nämnda punkter, detta 

genom den redan etablerade kontakt mellan honom och de fall som vi hade intresse för. Dels 

möjliggjorde Karlsson att vi blev vidarebefordrade via rätt kanaler till respektive respondent 

direkt, dessutom fanns en förhoppning om att det skulle innebära en ökad välvilja bland 

respondenterna att avsätta tid för att delta i studien med Klas Karlssons och Talentia ABs namn i 

ryggen. 

 

                                                             
5
 Priset instiftades av företaget Talentia AB år 2009 och har utdelats en gång per år, således fanns ej någon pristagare att 

tillgå för år 2014, då året precis påbörjats vid studiens genomförande. 
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Fallbeskrivningar 

Ulf Nordström, Volvo Cars 
Volvo Cars är ursprungligen ett svenskt företag som har funnits sedan 1927 då den första bilen 

tillverkades. De är sedan 2010 kinesiskt ägda och huvudkontoret, med delar av produktionen och 

utvecklingen, ligger fortfarande i Göteborg i Sverige. Den svenska koncernchefen är Håkan 

Samuelsson och den kinesiska styrelseordföranden är Li Shufu. De erbjuder personbilar i olika 

kategorier och under 2013 omsatte de 122 245 miljarder kronor, anställde de cirka 23 200 

personer samt tillverkade 427 840 bilar som såldes i 100 länder världen över. 

Ulf Nordström är Volvo Chief Program Engineer och har haft anställning hos Volvo i cirka 20 

år. År 2006 arbetade han med motorutveckling i Kina och såg att en kris drabbade omvärlden 

vilken var på väg mot Europa. Krisen skulle innebära bland annat skärpta regler kring 

koldioxidutsläpp. Han insåg att behovet för miljöbilar skulle öka och bestämde sig därför 

sommaren 2007 att i Sverige skapa en miljöbil som skulle klara dessa utsläppsgränser. 

Möjligheter att minska utsläpp samt bränsleförbrukning hos dieselbilar uppdagades av 

respondenten med hjälp av kollegorna och han initierade projektet DRIVe som resulterade i 

fordon med lägre bränsleförbrukning än vad datamodellernas kalkylering ens visade var möjligt. 

Idag är DRIVe en etablerad standard i organisationen och dess produktion. 

Marianne Norelius, Apoteket AB 

Apoteket AB ägs till 100 procent av den svenska staten och har till uppgift att bedriva 

detaljhandel med läkemedel. Fram till den 1 juli 2009 hade Apoteket AB ensamrätt i att bedriva 

apoteksrörelse och drev fram till dess 945 stycken apotek runtom i landet. När monopolet 

avskaffades sålde Apoteket AB dock majoriteten av sina apotek till ett antal olika företag. 

Företagets vd hette Stefan Carlsson, de hade 2009
6
 en omsättning på ca 43 miljarder kronor och 

10 320 anställda på 330 stycken apotek över hela landet. 

Marianne Norelius anställdes hos Apoteket 1986, och innehar sedan cirka sju år tillbaka titeln 

Hälsostrateg. Hon har belönats för sitt arbete med den internetbaserade tjänsten Apotekets 

hälsokoll, som är en enklare typ av hälsoundersökning. Hälsokollen ger användaren en 

sammanvägd bedömning av hjärt-kärlstatus, samt risken för att i framtiden drabbas av dessa 

sjukdomar, genom ifyllandet av en livsstilsenkät samt mätning av kolesterol värdet och 

                                                             
6 2009 var året som respondenten belönades av Talentia AB. 
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blodtryck. Dessa värden behandlas igenom en matematisk algoritm vars resultat utgör basen för 

det utlåtandet som delas med användaren kring dess hälsa. Syftet med Hälsokoll var att ta ett 

konkret steg mot förbättrad hälsa, vilket går i linje med Apotekets vision “Ett liv i hälsa”. 

Lars Kry, Proffice 

Proffice har funnit i över 50 år och är en av Nordens största bemanningsfirmor. Företaget 

omsatte år 2013 cirka 4318 miljoner kronor och anställde då över 10 000 personer spridda runt 

Skandinavien mellan cirka 100 kontor. De erbjuder hjälp med rekrytering, omställning samt 

uthyrning av personal inom flera olika områden, bland annat inom administration, ekonomi, 

logistik, sjukvård och IT. 

Lars Kry var fram till hösten 2013 vd på Proffice, Han anställdes i den aktuella organisationen 

2006, och har en gedigen meritlista med högt uppsatta positioner. Hans målsättning inom 

organisationen var att riva de strukturer som hindrade intraprenörskap inom verksamheten. Han 

tog därför bort hela koncernledningen för att istället tillsätta lokalt styre inom de olika 

operationella enheterna i organisationen. 

Ulf Östermark, Göteborgs Energi 

Göteborg Energi är Sveriges fjärde största energibolag och ledande i Västsverige, med 

huvudkontoret i Göteborg. De erbjuder bland annat elnät, fjärrvärme, förnyelsebar energi och 

data- och telekommunikation. Företagets vd sedan 2011 heter Lotta Brändström, och under år 

2013 omsatte Göteborgs Energi 6922 miljoner kronor samt sysselsatte 1174 anställda.  

Ulf Östermark anställdes på Göteborgs Energi efter att ha drivit egen konsultverksamhet under 

fem år. Han blev anställd med syftet att “förbereda Göteborg för miljöfordon”. Östermark har 

belönats för sitt intraprenöriella arbete i och med sin roll inom Smarta elnät, där en kombination 

av två billiga komponenter bidrog till att de lyckades tillverka och sprida en laddstation mot en 

tillverkningskostnad som motsvarade en tiondels av gällande marknadsvärde.  

Pär Larshans, Max Hamburgare 

Max var Sveriges första hamburgerkedja och grundades i Gällivare år 1968. Kedjan ägs av 

familjen Bergfors med sitt huvudkontor i Luleå samt ett filialkontor i Stockholm. Max är 

marknadsledande i Sverige samt pionjärer inom fettsnåla produkter (exempelvis 

nyckelhålsmärkta måltider), CSR samt miljöarbete (Bertner, 2010). Företaget var den första 

snabbmatskedjan som märkte sina produkter med klimatpåverkan, en märkning för hur stort 
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koldioxid utsläpp varje produkt orsakat, samt planterade träd i Afrika för att försöka 

klimatkompensera för hela verksamheten. Målet är en verksamhet helt fri från fossila bränslen. 

År 2013 hade Max en omsättning på 1811 miljoner kronor, 96 etablerade restauranger samt cirka 

3500 anställda (Max.se, 2014). 

Pär Larshans anställdes på Max i slutet av 80-talet då han som 19-åring började som 

restauranganställd, för att sedan klättra uppåt i hierarkin på diversechefsbefattningar såsom 

distriktschef och personalchef. Sedan 2010 tituleras han Chief Sustainability Officer och idag är 

en del av ledningsgruppen tillsammans med vd Rickard Bergfors och vice vd Christoffer 

Bergfors. Han har belönats för sitt arbete med CSR, rekrytering av funktionshindrade samt 

miljöanpassning av verksamheten. Han arbetar aktivt med personalutbildning och är hjärnan 

bakom Max utbildningsprogram Max Academy (Karlsson, 2013). Hans arbete har 

uppmärksammats av bland andra tidsskriften Times Magazine (Van Gilder Cook, 2012) samt av 

Samhall som belönat arbetet med sitt CSR-pris (Max.se, 2014), Larshans utsågs 2013 som en av 

världens främsta ledare inom CSR av föreningen Trust across America (2013) 

Anki Ahrnell, Swedbank 

Swedbanks historiska resa startade år 1820, och antogs dagens konstellation år 1997 då 

Sparbanken och Föreningsbanken slogs samman. Idag förvaltar banken kapital åt fyra miljoner 

privatpersoner samt strax över en kvartsmiljon företagskunder i Sverige, samt motsvarande 

siffror i Baltikum. Organisationen agerar med syftet att främja en sund och hållbar ekonomi för 

dessa kunder. Idag har koncernen strax under 14 000 anställda spridda över 306 svenska kontor 

och 178 kontor i den Baltiska regionen. Organisationens nuvarande vd är Michael Wolf 

(Swedbank, 2014).  

Anki Ahrnell har arbetat på företaget sedan 2005 då hon blev anställd med titeln marknadschef. 

Hon övergick senare till rollen Head of digital engagement, där hon fokuserar på att arbeta fram 

nya tjänster som förbättrar upplevelsen hos bankens kunder. Innan hon påbörjade karriären inom 

koncernen arbetade hon i USA på företag såsom IBM, och var senast vd för Bonnier Nets. Under 

sin tid på Swedbank har respondenten legat bakom en rad framgångsrika projekt som har 

uppmärksammats genom bland annat ett porträtt i Forbes Magazine (Bradt, 2012). I hennes 

projektportfölj hos företaget finns bland annat utvecklandet av ett nytt centralt IT system som 
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effektiviserade arbetet för nästan 700 medarbetare, samt utvecklandet av en mobilbank-app. som 

idag används av 1.5 miljoner av företagets kunder (Årets Intraprenör, 2013). 

2.2.3 INTERVJUGUIDERNAS UTFORMNING 
Intervjuguiderna låg till grund för den empiriska insamlingen med de olika respondenterna, vilka 

utgjorde undersökningens primärdata (Jacobsen, 2007).  

Intervjuguide 1 

Den första intervjuguiden hade syftet att etablera kontakt och undersöka pristagarnas relevans 

som studieobjekt samt bidra med en grundläggande förförståelse om ämnet. Intervjuguide 1 (se 

bilaga 3, s.74) skapades med en semistrukturerad utformning och bestod av nio öppna frågor. 

Mycket utrymme för reflektion samt diskussion lämnades i denna guide och ingen speciell 

ordningsföljd för frågorna upprättades. Intervjuguide 1 användes endast vid intervju med 

respondent Klas Karlsson.  

Intervjuguide 2 

Intervjuguide 2 bestod av två delar. Den första delen bestod av fyra öppna frågor som 

behandlade studiens genomgående teman; Management, Kollegor och Individen (enligt avsnitt 

2.2.5, s.16), där respondenten tilläts svara inom ramarna för respektive område. Underliggande 

dessa övergripande frågor fanns delfrågor som vi hade tillgång till under intervjuerna med 

respondenterna, vilka säkerställde att intervjun höll rätt kurs och fungerade som följdfrågor vid 

behov. Den andra delen av intervjuguiden bestod av 14 stängda frågor, främst av Ja/Nej-

karaktär. Detta gjordes i syfte att kontrollera och konkretisera de öppna frågorna samt skapa 

tydliga jämförelsepunkter i senare behandling av resultatet.  

 

Denna intervjuguide utvecklades till två versioner för att optimera intervjuernas datainsamling 

anpassat till pristagarnas bakgrund (majoriteten av respondenter har blivit tilldelade priset Årets 

intraprenör och även pristagare av Årets intraprenöriella ledare förekommer). Dessa två 

versioner har vi valt att benämna Intervjuguide 2a (se bilaga 4, s.75) respektive Intervjuguide 2b 

(se bilaga 5, s.76), och skiljde sig endast gällande de frågor som behandlade management och 

ledning. 
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Utformning och validering av intervjuguiderna 

Intervjuguide 1 utformades med inspiration av tidigare intraprenörskaps forskning inom 

management, kollegor samt individen (enligt avsnitt 3.1, s.21). 

De öppna och stängda frågorna i intervjuguide 2 inspirerades av de metoder och resultat som 

återfanns i de vetenskapliga artiklarna Determinants of innovative behavior: A path model of 

individual innovation in the workplace (Scott & Bruce, 1994), Implement entrepreneurial 

thinking in established organizations (Kuratko et al, 1993) samt A corporate system for 

continuous innovation: the case of Google Inc (Steiber & Alänge, 2013). 

Intervjuguide 2 testades på två av våra familjemedlemmar innan första intervju, vartefter den 

omarbetades för att hantera de missförstånd som uppstått under intervjuerna med dessa 

testpersoner.  

2.2.4 DATAGENERERING 

Jurymedlem Klas Karlsson 

Den första intervjun som utfördes var med Talentia ABs grundare, seniorkonsult och 

styrelsemedlem Klas Karlsson, kontakten förmedlades genom telefonsamtal med seniorkonsult 

och vd Helena Norder som rekommenderade kontakt med Klas Karlsson via epost. Intervjun 

bokades via epost och inträffade fredagen den 14 mars 2014 på Talentia ABs huvudkontor i 

Stockholms city. Intervjun varade i cirka 120 minuter, och spelades in efter godkännande från 

respondenten. Vi turades om att framföra frågor från intervjuguiden och båda förde löpande 

anteckningar för att undvika att information skulle gå förlorad om något skulle störa 

ljudupptagningen. 

Respondenten fick inledningsvis tala fritt kring sig själv, Talentia ABs verksamhet och priset, för 

att sedan styras in på mer djupgående frågor enligt intervjuguide 1. Frågorna i intervjuguiden 

ställdes utan inbördes ordning och vissa ströks under intervjun då de redan ansågs besvarade. 

Respondenten gavs stort utrymme för fri reflektion, då syftet främst var att undersöka juryns 

uppfattning av intraprenörskap, samt att etablera en kontakt med pristagarna. Vidare ville vi få 

Karlssons vy på intraprenörskap som en extern part med insyn i flertalet organisationer 

(däribland de studerade fallen) i egenskap av verksam inom rekryteringsbranschen. 
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Studerade fall 

Sex fall intervjuades totalt, varav tre genomfördes via telefon, där två utgick ifrån intervjuguide 

2a och en utifrån den modifierade intervjuguiden 2b. Intervjuerna utfördes via högtalartelefon 

och varade i cirka 60 minuter vardera. Resterande tre intervjuer utfördes på respektive 

respondents arbetsplats i Stockholm utifrån intervjuguide 2a. 

Vid inledningen av respektive intervju presenterades respondenterna för studiens syfte och 

bakgrund samt informerades om intervjuns utformning. För att vi skulle ha möjlighet att gå 

tillbaka i material efter genomförd intervju vid behov spelades den in efter respondentens 

godkännande. Vid varje intervjutillfälle hade en av oss huvudansvar över att leda intervjun och 

fokuserade på respondenten för att minska risken att gå miste om kroppsspråk eller 

underförstådda meningar. Den andre ställde uppföljningsfrågor vid behov samt hade ansvar över 

att föra anteckningar. 

Korrespondens med respondenterna i anslutning till respektive intervju 

Inför alla intervjuer, bortsett ifrån den först utförda intervjun med Klas Karlsson, mottog 

respondenterna en vecka innan en övergripande beskrivning av studien samt de frågeställningar 

som skulle komma att behandlas vid intervjutillfället (bilaga 6, s.77).  

Efter genomförda intervjuer mottog respektive respondent ett sammanställt utkast av det empiri 

som skulle komma att användas i studien. Vid detta utskick hade de möjligheten att belysa 

huruvida några missuppfattningar skett från vår sida, eller om de av någon annan anledning ville 

utesluta något ur slutversionen (bilaga 7, s.78). 

Efter avslutade intervjuer mottogs av vissa respondenter kompletterande material, såsom 

informationsfolders och presentationsmaterial från föreläsningar respondenter genomfört inom 

ämnet, vilka kom att behandlas i arbetet. 

2.2.5 METOD FÖR ANALYS OCH TOLKNING 

Tematisk analys  

Denna typ av analys avser enligt Boyatzis (1998) studera kvalitativ empiri för att finna mönster i 

empiri vilken initialt kan anses ha få beröringspunkter. Efter utförda intervjuer utfördes 

databearbetningsmetoden tematisk analys på kontextuell- och intraprenörsnivå (organisation- 

samt individnivå), vilket enligt Hayes (2000) förenklar överblicken av insamlad empiri. Den 
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tematiska indelningen blev nödvändig eftersom studiens empiri utgjordes av respondenternas 

subjektiva uppfattningar och förberedde även empirin för vidare behandling (ibid).  

Identifiering av nyckelord 

Materialet transkriberades först och skrevs sedan ut för att öka överskådligheten. Vidare lästes 

detta igenom av oss båda för att identifiera återkommande nyckelord bland de olika 

respondenterna. Ord som identifierades skrevs direkt i marginalen på det transkriberade 

materialet för att sedan jämföras mellan oss. De nyckelord som förekom gemensamt valdes ut, 

orden var exempelvis: kommunikation med ledning, maktdistans, idéstöd, utbildandet av kollegor 

(kulturskapande åtgärder), egen sammansatt arbetsgrupp, hinder i omgiviningen, personlig 

drivkraft, eget frihetsbehov, stöd från chef och motstånd bland kollegor. Eftersom flertalet 

nyckelord identifierades fastslogs tre teman som dessa kunde sorteras in under för att underlätta 

för oss i sorteringen i materialet, ett tillvägagångssätt som beskrivs av Hayes (2000). 

Tematisk indelning 

De teman som skapades av oss var inspirerade av forskning utförd av Scott och Bruce (1994) om 

innovation på arbetsplatsen. Dessa tre teman utvaldes för att representera både 

organisationskontexten och individen. Den organisatoriska kontexten representeras i arbetet av 

Management samt Kollegor, då kontexten utgörs av bland annat ledarskap, medarbetares 

individuella uppfattningar samt agerande på kollektiv nivå (Thumin & Thumin, 2011; Rousseau, 

2011). Individen utvaldes som studiens tredje tema, vilket inrymmer empiri kring intraprenörens 

egenskaper och utgörs av bland annat personlig drivkraft och eget frihetsbehov. 

Sortering enligt tema 

Transkriberad empiri färgkodades i enighet med Boyatzis (1998) med hjälp av tre olika färger 

som symboliserade studiens teman; Management, Kollegor och Individen. Transkriberingen 

genomlästes upprepade gånger av oss båda för att därefter indela de färgkodade avsnitten under 

de tematiska rubrikerna till vilka de ansågs höra. Eftersom avsnitten tillhörde olika respondenter 

skedde denna indelning under olika stycken namngivna efter respondenten för att undvika att 

citat kopplades till fel respondent. Hayes (2000) menar att detta även underlättar navigering samt 

möjliggör skönjandet av mönster och avvikelser mellan respondenterna.  
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Sökning efter mönster 

Efter att materialet delats in under tematiska rubriker lästes det igen för att kontrollera att de 

placerats på rätt plats. För att förkorta det omfattande materialet använde vi oss av 

meningskoncentrering, vilket enligt Kvale och Brinkman (2009) innebär att kärnan i en stor 

textmassa koncentreras ner till en kortare version där samma essens framkommer.  

Därefter genomfördes separat behandling av oss båda av materialet för att tolka och finna 

överensstämmelser eller avvikelser bland fallen, inom det tema som fastslagits. För att enklare 

finna dessa tillämpades meningstolkning av materialet, då vi tilläts att tolka respondenternas 

utsago även via det som ej uttalats genom inferenser, vilket enligt Kvale och Brinkman (2009) är 

en metod som forskare kan bruka för att vidga perspektivet ur vilken forskningsdata tolkas. 

Vidare diskuterades de mönster som framkommit samt jämfördes mellan oss i enighet med vad 

Boyatzis (1998) föreslår.  

Baserat på detta sammanställdes empiri skriftligen, där de resultat som varit återkommande vårt 

material presenterades tillsammans med intressanta avvikelser. 

Teoritriangulering 

Vi valde att utveckla den tematiska analysen genom att utföra teoritriangulering mot insamlad 

empiri för att öka validiteten av tolkningen samt analys, vilket enligt Larsson et al (2005) innebär 

att bearbeta materialet genom flera teorier eller olika perspektiv. Malterud(1998) menar att 

analyser kring insamlad empiri genom denna metod görs på basis av forskare från olika 

teoretiska bakgrunder, vilket i denna studie inneburit en teoritriangulering inom fälten 

organisationspsykologi samt management. Att använda sig av teoritriangulering innebär att 

tolkning i fler dimensioner kan ske (Larsson et al, 2005), vilket passade komplexiteten i studiens 

syfte genom tolkning på nivåerna organisationsnivå samt individnivå. 

Färgkodningen, indelningen samt meningskoncentreringen, vilken utfördes under den tematiska 

analysen, underlättade appliceringen av den teoretiska referensramen på empiri, eftersom 

samtliga teorier ej var tillämpbara på alla tema. På så sätt kunde hänsyn tas till de olika 

undersökningsnivåerna (organisationsnivå samt individnivå) vid analysens utförande.  

Vi gick systematiskt igenom det empiriska materialet, vilket bearbetats genom tematisk analys, 

för att skönja de likheter samt olikheter som fanns mellan den teoretiska referensramen och 
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empiri. Detta möjliggjorde att vi kunde stärka våra egna tolkningar. Teorierna ställdes i 

perspektiv mot respondenternas utsagor, vilket stärkte uttalanden eller motsade dem. Detta 

gjorde att mönster som urskilts tidigare kunde verifieras via teorin samt utgöra intressanta 

upptäckter i de fall där de saknades relevant teori att applicera, i enlighet med Malterud (1998).  

Efter detta utförts sammanställdes samtliga falls resultat och analys för att besvara 

forskningsfrågorna. Således besvarades syftet genom att sortera in de upptäckter som gjorts både 

via den tematiska analysen samt genom teoritrianguleringen. Avslutningsvis togs färgkodningen 

bort. 

2.2.6 PRESENTATION AV EMPIRI, ANALYS OCH TOLKNING 
Gummesson (2000) belyser en vanlig brist vid studerandet av fall, nämligen att endast ytlig 

redovisning av empiri och behandling utförs. För att adressera detta valde vi att presentera 

empiri, analys och tolkning under samma avsnitt, istället för separat. Detta var med avsikt att 

skapa ett ökat djup i analysen, samt att möjliggöra för en tydligare och djupare förståelse av 

respektive fall hos läsaren. Studiens empiri har analyserats enligt ett hermeneutiskt tolkande 

förhållningssätt, därav valdes rubriken Empiri, analys och tolkning. Efter presentationen av 

respektive fall sammanställdes samt diskuterades tolkningen som utförts på hela det empiriska 

underlaget, vilket lett till att studiens forskningsfrågor besvarades. Forskningsfrågorna 

presenterades därför under egen rubrik Diskussion av tolkning och svar på forskningsfrågorna. 

Anonymisering av respondenter 

Efter begäran från en av studiens respondenter har den empiriska sammanställningen av 

studerade fall anonymiserats i enighet med gällande riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Således 

presenteras och beskrivs inledningsvis alla respondenter som deltagit i studien vid namn, i 

resultat och analys har sedan fallen anonymiserats för att benämnas under pseudonym. På så vis 

känner läsaren till vilka organisationer och intraprenörer som deltar i studien, inte vilken 

fallbeskrivning som skildrar vilken respondent.  

Pseudonymerna är varken relaterade till presentationsordningen av fallbeskrivningarna (se 

avsnitt 2.2.2, s.11) eller den kronologiska ordningen av de utförda intervjuerna. De pseudonymer 

som använts är Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon och Zeta. I och med att mottagarna av den 

intraprenöriella utmärkelse, som urvalet baserats på, finns offentligt att tillgå, har vi valt att 

använda neutrala pseudonymer för att minimera risken att ursprunget av respektive fall 
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identifieras. Detta trots att beskrivande pseudonymer ofta förespråkas vid anonymisering 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

2.2.7 ILLUSTRERING AV STUDIENS ARBETSPROCESS 
Nedan följer en redogörelse för hur studiens arbetsprocess sett ut, samt hur vi i en abduktiv 

process arbetat för att öka förståelsen för empiri, teori samt tolkningen som kombinationen 

möjliggjort. Figur 1 skapades med inspiration från den hermeneutiska spiralen (Gummesson, 

2000), detta för att påvisa hur den iterativa processen lett till ny förförståelse och insikt längs 

med arbetets gång.  

En pil i spiralen motsvarar ett moment i arbetsprocessen. Spiralen visar hur varje moment 

bidragit till ytterligare insikt och förförståelse som påverkat det nästföljandet. Denna fortgående 

process, med utgång i den initiala teoretiska genomgången, har slutligen lett till att 

forskningsfrågorna besvarats genom den systematiska kombinationen av teori och empiri. 

  

Figur 1, Studiens iterativa process 



21 
 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan följer en redogörelse för den teoretiska referensramen. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt. Första avsnittet, 

Tidigare forskning, illustrerar forskningsfronten uppdelat i tre underrubriker bestående av studiens tema. Andra 

avsnittet, Redogörelse för val av teoretisk referensram, är en motivering till urvalet av teorierna vilka utgör den 

teoretiska referensramen. Tredje avsnittet, Teorier rörande organisatorisk kontext, beskriver begreppet kontext, 

därpå följer fyra underrubriker med teorier rörande organisatorisk kontext. Avslutande avsnitt, Teori gällande 

individen; Inre- och yttre motivation, behandlar individens drivkrafter till handling.  

3.1 TIDIGARE FORSKNING 
Nedan följer ett axplock ur forskning kring intraprenörskap med avstamp i slutet av 70-talet då 

begreppet först uppstod (Pinchot, 1985). Forskningen har valts ut baserad på samt presenterad 

enligt studiens tre teman; Management, Kollegor samt Individen. Fältet av forskare som 

presenteras nedan ämnar ge en klarare bild över hur uppfattningen kring intraprenörskap ser ut, 

samt att den kan uppfattas som splittrad då forskarna ej är eniga i alla punkter som presenteras. 

3.1.1 MANAGEMENT  
Begreppet intraprenör är en förkortning av intracorporate entrepreneur och myntades av Gifford 

Pinchot år 1978 (Pinchot, 1985). Begreppet fick en ökad spridning genom att hans artikel 

Intrapreneuring: Why you don’t have to leave the corporation to become an entrepreneur 

publicerades i tidskriften The Economist under tidigt 80-tal. Pinchot (1985) menar att en 

organisation har lika mycket, eller mer, att vinna på att tillvarata intraprenörens idéer som 

intraprenören själv, och bör därför mobilisera internt kapital som avsätts för intraprenörskap. 

Detta eftersom intraprenörens idéer går i linje med verksamhetens mål eller behov, något som 

den sponsor som nämndes i föregående stycke ofta kan uppfatta (ibid). Sponsorer återfinns 

vanligen bland vd, ägare samt tidigare intraprenörer. Pinchot (1985) anser att den intraprenöriella 

organisationen skall ledas som om den bestod av en armé av små företag, detta för att möjliggöra 

icke-byråkratiskt agerande team, strukturen som krävs är en så horisontal organisation som 

möjligt. 

Forskningsfronten är ej unison kring vad som bäst främjar intraprenörskap enligt den strukturella 

frågan. Forskare som Stopford och Baden-Fuller (1993) menar att centralisering samt en 

dominant ledarstil är viktigt för att möjliggöra innovativt arbete, vilket intraprenörskapet innebär.  



22 
 

Andra forskare talar om riskerna med intraprenörskap samt att försöka främja innovativt arbete i 

en organisation (Lumpkin & Dess, 1996; Baird & Thomas, 1985). De menar att sådana 

aktiviteter bidrar till att företaget förbinder sig stora skulder, samt låser betydande delar av 

organisationens tillgångar. Specifikt genom försök att få avkastning på sina intraprenöriella 

investeringar, för att förverkliga projekt samt idéer med hög nivå av osäkerhet (ibid). 

De största bekymren inom organisationer är enligt Tidd och Bessant (2009) dess förmåga att 

motta förändringar, vilket negativt påverkar förmågan att arbeta intraprenöriellt. De menar vidare 

att detta bottnar specifikt i ledarskapets förmåga att tillvarata förändring, då en avsaknad av 

denna förmåga innebär att intraprenören ej tillåts att pröva sin idé, vilket i förlängningen leder till 

utarmandet av verksamheten. En organisation som däremot har en förändringsbenägen ledning är 

beredda på att ta risker och att låta intraprenören misslyckas, för att sedan se det som en lärande 

process (ibid). Uppfattningen om att intraprenörskapets framgång ligger i ledarnas händer delas 

av fler forskare, som menar att en intraprenör ej kan lyckas i en organisation som ej tolererar 

misslyckanden eller bistår operationalisering av intraprenöriella idéer (Burgelman, 1983; 

Stevenson & Jarillo, 1990; Tidd & Bessant, 2009). 

3.1.2 KOLLEGOR 
Pinchot (1985) menar att organisationer kan bygga ett klimat med frihet för idéer att uppstå samt 

där den intraprenöriella andan uppmuntras och tillvaratas. Intraprenörskapet kräver uppmuntran 

både genom ekonomisk support för idéer samt kollegors stöd. Detta stöd kan intraprenören få 

genom sponsorer som röjer organisatoriska hinder, samt genom beskyddare som besitter högre 

befattningar än intraprenören själv och på så vis ger accept samt skydd för idéns fortskridande 

(ibid).  

Burgelman (1983) menar även att möjliggöra, samt röja hinder för intraprenören att engagera sig 

i teamarbete utanför den ordinarie verksamheten, samt att möjliggöra för intraprenörer att 

komma samman i ett team är viktigt för att motivera till intraprenörskap. 

Stevenson och Jarillo (1990) menar vidare att kollegornas attityder, kunskapsnivå inom sitt 

specifika område, samt önskan att kommunicera med varandra är av betydelse intraprenörskapets 

uppståndelse. Det handlar om att skapa nätverk vilka intraprenören kan utnyttja för att 
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införskaffa sig information eller kunskap utanför sitt eget område av expertis (Stevenson & 

Jarillo, 1990; Tidd & Bessant, 2009). 

Stopford och Baden-Fuller (1993) däremot, menar att för stor grad av stöd och teamwork utgör 

grund för grupptänkande vilket kan förhindra intraprenörskap genom att hämma innovativa 

idéers uppkomst. 

3.1.3 INDIVIDEN 
Pinchot (1985) beskriver intraprenören som en entreprenör inom en organisation, en individ 

vilken är svår att behålla som anställd inom organisationen, om inte rätt förutsättningar kan ges 

dem. Intraprenören är enligt honom ”dreamers who do” (Pinchot, s. IX, 1985), det vill säga 

någon som själv tar det praktiska ansvaret för att genomföra innovativa idéer inom 

organisationen, och som även kalkylerar risk samt hur idén uppnår lönsamhet. Intraprenören 

drivs dock inte av önskan att skapa rikedom för sig själv och Pinchot (1985) menar att 

organisationen är ansvarig för att motivera intraprenören genom att finna andra incitament åt 

dem. 

Denna beskrivning av intraprenören; som en genomförare, är återkommande inom 

intraprenörskapsforskningen. Både Kuratko et al (1993) samt Stevenson och Jarillo (1990) 

beskriver intraprenörens drivkraft till att få saker utförda, dess höga arbetsmoral, motivationens 

betydelse samt dess starka målinriktning vilken ej tillåter misslyckande vid genomförandet av 

idéer. 

3.2 REDOGÖRELSE FÖR VAL AV TEORETISK REFERENSRAM 
Teorierna som presenteras nedan har valts ut av oss med utgångspunkt i de tematiska områden 

som utifrån föregående avsnitt (3.1) antagits ha inverkan på intraprenören samt den 

organisatoriska kontext dessa befinner sig i.  

Ett antagande som gjorts av oss i denna studie är att innovation kräver ett kreativt arbetssätt och 

att innovation är ett resultat av intraprenörskap. Antagandet stärks av att en innovation kan ses 

som ett steg i en utvecklingsprocess, samt användas som ett mått på hur stor kapacitet en 

organisation har att hantera de förändringar som intraprenöriellt arbete kan innebära (Lumpkin & 

Dess, 1996).  



24 
 

Teorier tillhörande Hofstede (1983), Ekvall (1990) samt Steiber och Alänge (2013) som 

illustrerar innovativt organisatorisk kontext har valts ut, detta för att skapa en utgångspunkt i 

analysen kring vilken typ av organisatorisk kontexten som kunnat urskiljas inom respektive fall. 

För att möjliggöra en mer utförlig klarläggning kring huruvida intraprenörskap uppstått i en 

organisation med bra eller dåliga förutsättningar för detta, har referensramen kompletterats med 

Kallings (2007) teori om organisatoriska hinder för intraprenörskap.  

Den teoretiska referensramen avslutas med ett avsnitt som tagits fram till följd av en insikt som 

uppkom efter den inledande intervjun med Klas Karlsson. Avsnittet inre- och yttre motivation 

utvaldes för att möjliggöra behandling av de organisationer där en intraprenöriell organisatorisk 

kontext ej förekommit. Detta då tidigare forskning vittnar om att inre motivation är något som 

driver intraprenörer (Pinchot, 1985). Vi ansåg därför att detta kunde utgöra en god indikator på 

huruvida respondenterna skulle driva sina intraprenöriella handlingar utan stödet från en befintlig 

intraprenöriell organisatorisk kontext (Ryan & Deci, 2000; Rousseau, 2011) eller ej.  

3.3 ORGANISATORISK KONTEXT  
Debatten kring kultur och klimat begreppens korrelation är inte entydig i dagens forskningsfält. 

Här finns representanter som menar att de två är nästintill identiska, samtidigt som andra 

forskare menar att de två skiljer sig åt på betydande punkter (Thumin & Thumin, 2011). Bland 

dem som hävdar att de två har separata betydelser menas det övergripande att; det 

organisatoriska klimatet består av medarbetarnas individuella uppfattningar om organisatoriska 

egenskaper såsom kommunikation, konflikter, ledarskap och belöning/feedback (ibid). Kulturen 

däremot innefattar faktorer såsom; värderingar, normer och beteenden på ett kollektivt plan 

(Rousseau, 2011). Oavsett om de två begreppen uppfattas som samstämmiga eller särskilda är 

dock uppfattningen att det är klimatet och kulturen i samverkan med andra komponenter, som 

exempelvis struktur, som tillsammans utgör den organisatoriska kontexten (Kalling, 2007; 

Rousseau, 2011). I denna studie avser klimat, kultur, struktur och miljö komponenterna av det 

övergripande begreppet organisatorisk kontext. 

3.3.1 ORGANISATORISK KONTEXT INOM EN INTRAPRENÖRIELL ORGANISATION  
I diskursen kring intraprenörskap och är företaget Google ett exempel som ofta omnämns för sin 

innovationsförmåga (Howard, 2014; Schawbel, 2013). Till de innovativa lösningar som 
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uppkommit som ett led i den intraprenöriella verksamheten hör bland annat Google News, 

AdSense and Gmail. Organisationen anordnar tävlingar, hackathons
7
, skunkwork projects

8
, 

informella program där anställda har möjligheten att framföra idéer direkt till ledningen, och inte 

minst sitt 20 percent time program (kallad slack time) där anställda får möjligheten att under 20 

procent av arbetstiden arbeta på egna idéer (Steiber, 2014; Schawbel, 2013). Med anledning av 

detta är Annika Steibers fallstudie på Google intressant, vilken har till syfte att undersöka vilka 

variabler som leder till kontinuerlig innovation och intraprenörskap. Steiber har under ett år 

genomfört en empirisk studie av företaget genom 28 intervjuer, vilka har härlett ett resultat kring 

vilka aspekter som de anställda har upplevt som viktiga i den kreativa och intraprenöriella 

omgivningen (Steiber & Alänge, 2013). 

Googles organisation definieras som dynamisk och öppen, där alla medarbetare är involverade 

och har ett stöd ifrån en innovationsorienterad och förändringsvänlig ledning och styrgrupp 

(ibid). Organisationen har korta ledtider för att möjliggöra test av idéer som genererats under 

slack time och personalen har mandat att utföra test på alla ifrån team medlemmar, andra 

anställda till de egna kunderna (ibid). Under studien har Steiber skapat en prioriteringsordning, 

enligt respondenternas upplevelser, kring vilka faktorer som har bidragit till innovationsgraden i 

verksamheten. Prioriteringsordningen består av åtta karaktärsdrag som återfanns inom den 

organisatoriska kontexten, som alla bidragit i olika hög grad till innovation.  

Studien visade att de två faktorer som hade högst påverkan på Googles höga grad av 

intraprenörskap var Kultur, definierat som delade värderingar, normer och prioriteringar, samt 

Medarbetarna inom verksamheten, beskrivna i termer av engagemang, kompetensdjup och -

diversitet, förväntningar och känslor (ibid). Rankad som tredje viktigaste faktor anses företagets 

Ledare, definierat utifrån ledarskapsstil, värderingar, beteende samt aspekter såsom vision, mål, 

delegeringsansvar, resursfördelning, säkrande av kunskap, samt belöning och övervakning. 

Därefter rankades tre faktorer relaterade till organisationens interna infrastruktur, i följande 

ordning: Organisationens policy, struktur och processer, Nyckeltals-system samt Organisatoriskt 

                                                             
7
 Ett hackathon är en samling av programmerare som gemensamt kodar över en kort tidsperiod i syfte att förbättra eller 

skapa ny mjukvara. De involverade programmerarna kan ha ett specifikt mål att arbeta mot, men ofta har de fria tyglar att 

testa nytänkande lösningar (Rouse, 2014). 

8 En omgivning designad för att uppmuntra anställda inom stora organisationer till att bidra med originella idéer. 

Vanligtvis består detta av små grupper som tas ur deras dagliga arbetsroll som ges total frihet från organisationsledningens 
normala begränsningar (The Economist, 2008). 
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lärande. Googles Extern interaktion med kunder, leverantörer, personliga externa nätverk m.fl. 

ansågs av medarbetarna ha haft lägst påverkan på företagets innovationsgrad (ibid).  

Enligt Steiber och Alänge (2013) är managements inställning en viktig faktor till skapandet av en 

starkt innovationsdriven och dynamisk kontext. De anställdas egen motivation har i kombination 

med företagskulturen allra högst inverkan på innovationsgraden i organisationen (Steiber, 2014).  

3.3.2 HOFSTEDES KULTURDIMENSIONER 
Hofstedes kulturdimensioner (Hofstede, 1983) är en modell för att behandla kultur från nationell 

nivå ner på organisatorisk till individnivå. Den beskriver olika kulturella värderingar mellan 

nationer, mellan organisationer samt hur dessa påverkar individerna inom dessa (ibid).  

 

Nedan följer en förenklad presentation av de fyra kulturdimensioner som Hofstede (1983) 

behandlar i sin modell, dem är; Maktdistans, Individualism mot kollektivism, Maskulinitet mot 

feminitet och Osäkerhetsaversion.  

Stor eller liten maktdistans  
Denna dimension förevisar i vilken grad en ojämn maktfördelning inom organisationen 

accepteras eller ej. När maktdistansen är stor innebär det att en högre grad av hierarki accepteras 

samt en högre acceptans kring att överordnade bestämmer, en syn som delas av både de 

underordnade samt de överordnade. Konsekvensen av organisationer med stor maktdistans är att 

de underställda agerar helt enligt deras överordnades önskemål, även om det strider mot den 

egna uppfattningen samt utan att ifrågasätta. Om en organisation däremot påvisar liten 

maktdistans, finns en låg grad av acceptans för hierarkiska strukturer samt en förväntan kring 

nivåerna inom företaget agerar demokratiskt. Konsekvensen av kulturer präglade av liten 

maktdistans är att de underställda kommer med egna idéer samt förslag, de är även mer 

accepterat att ifrågasätta direktiv från överordnade. 

Individualism mot kollektivism  
Denna dimension förevisar huruvida individer föredrar att integrera sig samt arbetar gruppvis. 

I en organisation där det råder individualism är personliga rättigheter samt målsättningar i fokus, 

vid en kollektivistisk kultur däremot känner individen grupptillhörighet samt arbetar för att öka 

gruppens måluppfyllelse. Konsekvenser kan bestå utav bristande förmåga hos individen att 

samarbeta eller att arbeta i grupp, samt vice versa en god förmåga att samarbeta. 
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Individer i en individualistisk organisation kan disponera över sin tid, de ser få förmåner som 

organisationen möjligen skulle kunna erbjuda dem så som utbildningar, samt känner ett lägre 

beroende av organisationen vilket minskar utbytet mellan anställd och organisation.  

I en kollektivistisk kultur, upplever individen ett större beroende av organisationen samt 

identifierar sig med den mer, de kan se en förmån av att tillhöra en organisation samt att ta del av 

det som bjuds. Detta kan resultera i vissa låsningar hos individen, då de ej upplever sig disponera 

sin egen tid på samma vis som i en individualistisk kultur. 

Maskulinitet mot feminitet  
Denna dimension beskriver tendenserna i en organisation att framhäva de traditionella 

könsrollerna och vad som enligt tradition anses maskulint respektive feminint. I en maskulin 

kultur värderas dominanta karaktäristika såsom framgång, självsäkerhet, konkurrens samt 

ambition. Materiella tillgångar samt rikedom är även starkt förknippat med maskulina kulturer, 

som alla är faktorer vilka bidrar till en ojämnlik organisatorisk kontext. Inom feminina kulturer 

värderas livskvalité, solidaritet samt relationer, vilka menas vara faktorer som bidrar till ökad 

jämnlikhet.  

Osäkerhetsaversion 
Denna dimension beskriver två ytterligheter av de typiska reaktionerna vid situationer vilka 

anses annorlunda eller farliga. Den bedömer till vilken grad formella regler och sociala normer 

efterföljs samt vilken nivå av risktagande/ undvikande av osäkerhets en individ påvisar. 

Individen kan antingen i hög grad undvika osäkerhet genom att vara mycket försiktig, regelrätt 

och följsam, alternativt kan individen ha mycket låg grad av osäkerhetsaversion och således vara 

mer ostrukturerad samt önska minimera antal regler att efterfölja.  

 

Konsekvensen av en individ med låg osäkerhetsaversion är att de anses kunna implementera 

förändringar enklare, då de har högre tolerans för oberäknade händelser än den med hög aversion 

som försöker införliva samt följa de regler som instiftats. Konsekvensen av en individ med hög 

osäkerhetsaversion är att de önskar minimera risker, söker implementera regler, har en högre 

nivå inneboende oro samt fokuserar i högre grad på den ekonomiska risken samt tidsförlusten 

som osäkerhet kan innebära. 



28 
 

3.3.3 EKVALLS DIMENSIONER FÖR ETT INNOVATIVT FÖRETAGSKLIMAT 
Göran Ekvall (1996), professor i organisationspsykologi, har författat flertalet böcker och artiklar 

om ämnet företagsklimat. Organisationsklimatet definieras vidare som en organisations attribut, 

bestående av beteenden, attityder och känslor som alla utgör karaktäristika för livet inom denna. 

Hans främsta bidrag till diskursen är en tio-dimensionell modell bestående utav kategorier som 

påverkar kreativitets- och innovationsnivån i en organisation (Ekvall, 1990). Dessa dimensioner 

är följande: 

1, Utmaning och engagemang. Anställda skall känna ett personligt engagemang i sitt och 

företagets arbete, och dela dess idéer och värderingar. Medarbetare känner att de gör en insats 

och blir stimulerade på arbetsplatsen.  

2, Frihet och självständighet. Egna initiativ till problemlösning uppmuntras, både om den sökes 

inom eller genom kontakter utanför verksamheten.  

3, Idéstöd och uppmuntran. Förslag bemöts inte med misstro, utan hörsammas och förstärks med 

positiv kritik. Förslagen får utrymme att beprövas inom organisationen.  

4, Tillit och trygghet. Det skall vara riskfritt att tänka i nya banor och presentera sina idéer. En 

oro kommer leda till att dessa tankar aldrig når organisationen. 

5, Livfullhet och dynamik. Han menar att en dynamisk arbetsplats är skrämmande för vissa 

samtidigt som andra upplever den som spännande och engagerande. Oavsett vilken uppfattning 

man tillhör påverkar ett energiskt klimat kreativiteten positivt.  

6, Lekfullhet och humor. Arbetsplatsen skall vara avslappnad där mycket skratt och skämtsamhet 

bör förekomma, då detta är en grogrund för nya idéer. 

7, Debatt och dialog. I diskussion (speciellt en livlig sådan) kan alla deltagare uttrycka sina 

åsikter och tankar, vilket leder till att erfarenheter utbytes. Utan nya synpunkter uppstår sällan 

nya idéer.  

8, Konflikter och emotionella spänningar. För ett gott arbetsklimat bör konfliktnivåerna vara 

låga, vilket minskar de emotionella spänningar som kan uppstå vid slitningar mellan individer 

inom ett företag. 
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9, Risktagande och handlingsberedskap. Man skall vara beredd att ge de idéer som växer fram en 

chans och våga testa dessa snabbt - om detta är något som krävs. Extensiv planering och 

utredning är något som hör den osäkra organisationen till, där man vill minimera sina risker.  

10, Idétid och reflektion. Det skall finnas möjlighet till eftertanke och uppföljning kring sina 

åtaganden, även om detta innebär att den tidigare (tids)planeringen inte håller. 

Genom bruk av Creative Climate Questionnaire (CCQ) som dessa gett upphov till har man 

kunnat finna bevis på att det finns en klimatbetingad skillnad mellan innovativa och stagnerande 

verksamheter (Ekvall, 1996). 

 

Figur 2, Organisationsklimatet som intermediär variabel mellan resurser och effekt (Ekvall, 1996) 

Ekvall (1996) menar att klimat fungerar som en intermediär variabel till resurser och effekt, där 

effekten av givna resurser påverkas av det organisatoriska klimatet. Detta illustreras genom figur 

2, vilken visar hur resurser såsom anställda och kunskap “filtreras” genom klimatet vilket 

påverkar effekten i bland annat grad av innovation. 

Vidare menar han att det finns en problematik i att försöka implementera ett visst klimat för att 

främja kreativiteten inom organisationen, detta eftersom de kreativa handlingarna måste beaktas 

som två olika typer: inkrementell och anpassande kreativitet, samt radikal och innovativ 

kreativitet (Ekvall, 1997). Det kritiska i denna identifiering är att de olika typerna frodas och gror 

under olika förutsättningar (ibid). Det arbetsklimat som främjar inkrementell kreativitet riskerar 
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således motverka en innovation (ibid). Ekvall (1997) menar att av ovan nämnda dimensioner är 

det risktagande, dynamik, frihet och debatt vilka främst påverkas av de två typernas 

divergerande natur, samt att dessa dimensioner är dem med högst inverkan på radikala 

innovationer (Ekvall, 1997). 

3.3.4 ORGANISATORISKA HINDER FÖR INTRAPRENÖRSKAP 
Likväl som det är möjligt att främja en intraprenöriell organisatorisk kontext, finns det sätt att 

agera vilka kan förhindra den (Kalling, 2007). Hinder identifieras inom alla delar av en 

organisation; nedifrån linjeverksamheten och de operationella delarna, genom forsknings och 

utvecklingsavdelningen, hela vägen upp till ekonomi och högsta management (ibid). 

Hinder inom linje- och operationell verksamhet berör brister av långsiktig planering, då för stort 

fokus på den dagliga verksamheten kan ge konsekvenser för organisationens långsiktiga 

hållbarhet, samt minimera utrymmet för att utveckla och pröva nya idéer (Kalling, 2007).  

Bristen på en innovationsstrategi, samt att innovation varken diskuteras som en mötespunkt på 

agendan chefer emellan, eller bland de underordnade är ett annat hinder (ibid). Även geografiska 

faktorer spelar in, såsom långa avstånd och splittrade arbetsgrupper försvårar samarbete. 

Problematiken resulterar i försvårad kommunikation samt informationsspridning (både 

horisontellt och vertikalt) inom organisationen samt i arbetslaget, vilket hämmar innovation 

(ibid).  

Om organisationen saknar en innovationsstrategi
9
 är risken att misslyckas med investeringar i 

innovationsprojekt överhängande, speciellt om begränsat eller inget kapital avsätts för innovation 

(Kalling, 2007). Det finns även ett ointresse för förändring, lärande och innovation som gör det 

svårt att nå finansiering för en ny idé samt hög konkurrens om de begränsade medel som avsatts 

(ibid).  

Bristande strategi, icke anpassade bedömningsmetoder
10

, samt hög riskaversion leder till 

minskade incitament till att agera intraprenöriellt (Kalling, 2007). De projekt som trots detta 

initieras sker i regel utan organisationens stöd (ibid).  

                                                             
9 Innovationsstrategin defineras enligt Kalling (2007) som en vision för hur de ska gå till väga för att hantera innovation. 
10

 Exempelvis payback metoder anpassade för investeringar i maskiner, passar dåligt för bedömning av nya produkter eller 

service. 
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Även om en innovationsstrategi utformas av management, är det av vital betydelse att den är 

trovärdig (Kalling, 2007). Saknar strategin trovärdighet adapteras den ej av den operativa 

verksamheten, huruvida den uppfattas som trovärdig grundas i mångt och mycket om 

individernas uppfattning av ledningen samt normer och värderingar (ibid). Då dessa konvergerar 

positivt utgör de en stabil organisatorisk kontext för intraprenörskap (Kalling, 2007).  

3.4 INDIVIDEN; INRE- OCH YTTRE MOTIVATION 
Motivation innebär att känna drivkraft att göra något (Ryan & Deci, 2000). En person som 

saknar drivkraft eller inspiration att agera kan enligt Ryan och Deci (2000) således beskrivas som 

omotiverad, en person som är energisk och aktivt arbetar mot ett mål kan beskrivas som 

motiverad. Motivationen är vidare den del hos individen som påverkar underliggande attityder 

samt de mål som ger upphov till agerande. Amabile och Hennessey (2010) beskriver även hur 

kreativa individer tenderar att bättre hantera upplevda motgångar och problemsituationer på 

arbetsplatsen, vilket har positiv inverkan på motivationen till att finna lösningar. Motivation 

varierar inte endast i mängd hos olika individer (hög eller låg motivation) utan även i typ, och 

har således inverkan på underliggande attityder samt mål vilka påverkar kreativiteten och 

speciellt stor inverkan har den typ av motivation som kallas för inre motivation (ibid).  

Inre motivation påverkar förmågan att lära samt att ta till sig nya intryck samt idéer (Ryan & 

Deci, 2000). Det innebär vidare agerande på grund av inre stimuli; för sitt eget intresse och sker 

för att individen finner glädje samt mening i det den gör (ibid). 

Yttre motivation handlar istället om yttre stimuli, att agera för att nå någon typ av yttre belöning 

såsom gott renommé, högt betyg, ekonomisk vinning etc. Även agerande utifrån att någon annan 

än individen önskar få dem att utföra något, exempelvis när arbetsgivare ber sina anställda utföra 

en uppgift som de anställda ej finner intressant, drivs de av yttre motivation i form av ett 

ekonomiskt incitament (Ryan & Deci, 2000). 

Att avgöra vilken typ av motivation som driver en individ i ett visst fall, avgörs genom att 

undersöka anledningen till, eller målet som gav upphov till aktiviteten (Ryan & Deci, 2000). 

Både inre och yttre motivation kan leda till kreativt agerande, beroende på omständigheter 

gällande individens uppfattning om sin egen förmåga och kvaliteten av utförandet eller på 

resultatet kan se mycket olika ut beroende på motivationstyp (Ryan & Deci, 2000). Inre 
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motivation resulterar i högkvalitativt lärande samt kreativitet. Yttre motivation däremot driver 

individer som känner sig betingade av yttre omständigheter att agera, resultaten av deras lärande 

samt kreativitet når sällan samma nivåer som dess motpol (ibid). 

Individer som drivs av inre motivation har en större benägenhet att agera kreativt än individer 

som drivs av yttre motivation (Amabile & Hennessey, 2010). Kreativitet är vidare resultatet av 

tre funktioner i samverkan; graden av kunskap inom ett visst område och graden av kunskap 

kring skapande kreativa processer (att innovera) i kombination med inre motivation (Amabile & 

Hennessey, 2010). Vidare kan mängden innovation utgöra ett mätinstrument för hur hög förmåga 

en organisation har att hantera samt implementera förändringar inom verksamheten (Lumpkin & 

Dess, 1996).  
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4 EMPIRI, ANALYS OCH TOLKNING 
Nedan beskrivs de fall vilka utgjort det empiriska underlaget samt en sammanställning av det analyserade samt 

tolkade underlaget. Kapitlet är indelat i tre avsnitt. Först presenteras det ej analyserade samt ej tolkade empiri 

avsnittet, En jurymedlems syn på intraprenörskap, vilken ger hans syn på intraprenörskap, detta för att ge läsaren 

en utomståendes vy på intraprenörskap. Nästkommande rubrik, Empiri, Analys och tolkning av fall, är 

innehållande bearbetad samt anonymiserad empiri vilken analyserats samt tolkats systematiskt, fall efter fall. Varje 

fall uppdelas i studiens teman, vilka rubricerats Management, Kollegor samt Individen. Avslutningsvis presenteras 

avsnittet, Diskussion av tolkning och svar på forskningsfrågorna, vilket är en sammanställning av de 

anonymiserade fallens tolkning, där forskningsfrågorna vilka uttrycktes i avsnitt 1.3(s.2) besvaras i kronologisk 

ordning. Det avslutande avsnittet är uppdelat i tre underrubriker vilka utgörs av forskningsfrågorna. 

4.1 JURYMEDLEMMEN KLAS KARLSSONS SYN PÅ INTRAPRENÖRSKAP 
För 14 år sedan grundade Klas Karlsson rekryteringsföretaget Talentia AB. Tidigare hade han 

haft anställning inom företag som Stora Enzo och Siemens. Det var efter antagningen till Stora 

Enzos praktikplatsprogram som hans intresse för intraprenörskap startade. Här märkte han att det 

i varje kull av praktikanter fanns ett par nytänkande individer som bidrog med idéer som 

möjligtvis kunnat bidra med en förändring av hela företagets riktning. Det var dock inte dessa 

som premierades inom verksamheten, de lämnade ofta företaget på grund av understimulering 

eftersom det saknades erfarenhet att ta hand om denna typ av kompetens. 

Han beskrev intraprenören som prestigelös eftersom de ej drevs av någon yttre motivation, utan 

genomförde förbättringar för arbetsgivaren utan önskan om finansiell vinning. Vidare menade 

han att de är tvåspråkiga, de kan driva sina idéer framåt, samtidigt som de kan lugna och 

övertyga omgivningen om dess implikationer. Han menar också att intraprenören inte upplever 

risk på samma sätt gemene anställd, eftersom denne tenderar se möjligheter snarare än hot. 

Han berättade om två typer av intraprenörer som han själv kunnat identifiera under sin karriär. 

Han benämnde dem som första- och andragrads intraprenörer. Skillnaden mellan de två är att de 

kräver olika typer av kontextuella faktorer för att yttra sig. I en organisation som inte premierar 

ett intraprenöriellt beteende kommer, enligt honom, endast intraprenören av första grad att påvisa 

egenskapen, eftersom de har en stark övertygelse om att sina idéer är rätt att de hittar vägar 

oavsett om det är sanktionerat uppifrån. Detta är intraprenörer som ofta jobbar i det tysta utan 

högsta ledningens vetskap och sedan presenterar en god innovation. Sedan finns det en andra typ 
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av intraprenörer som kan lockas fram med rätt stimuli. En nyckelaspekt i att dessa skall kliva 

fram är rätt ledare. Många kan bli intraprenörer med rätt ledarskap, och vad som kan skapa 

effektivitet är således en ledare som kan hantera denna typ av individer stället för att avskriva 

dem som ”bråkstakar” och frånta dessa möjligheten till att lyckas. Att stimulera de anställda att 

våga göra fel och misslyckas skapar en top-down struktur där man motiverar en organisation att 

vara intraprenöriell, vilket är viktigt eftersom individer i verksamheten då kan agera på sådant 

som inte management noterat ännu. Viktigt att notera är dock att det inte går att bygga en 

organisation endast med individer som vill göra nya saker hela tiden, eftersom det skulle leda till 

anarki. En liten kreativitetsökning på alla nivåer ökar dock förutsättningarna för företaget. 

4.2 EMPIRI, ANALYS OCH TOLKNING AV FALL 
Nedan följer bearbetad empiri uppdelade i studiens teman, vilka rubricerats Management, Kollegor samt Individen. 

Här har analys samt tolkning utförts vilken ämnar klargöra om den organisatoriska kontexten haft påverkan på 

intraprenörens förmåga att agera intraprenöriellt eller vice versa.  

4.2.1 FALL ALFA 

Management 

Respondenten hade en god kontakt med vd:n från första stund på företaget. Alfa sökte sig ej på 

egen hand till företaget, utan blev uppsökt samt tillfrågad om denne önskade tillträda som 

projektledare för att förbereda en betydande förändring. Detta innebar att Alfa fick en direkt 

kommunikationskanal till högsta ledningen och dessutom vd:ns tilltro. Respondenten underströk 

dock att denna relation var ett undantag, snarare än regel mellan medarbetare och ledning. Detta 

då organisationen bestod av tusentals anställda, där vd:n var nästintill en ikon som få av de 

anställda någonsin mött eller kommunicera direkt med, vilket tyder på en stor maktdistans inom 

organisationen i enighet med Hofstedes (1983) maktdistansdimension. Respondenten fick verka 

inom en vid ram uppsatt av ledningen, och hade ledningens fulla stöd både idémässigt och ut 

budget synpunkt. Detta var något som underlättade för intraprenörskapet då Alfa ej behövde 

arbeta för att sälja in sina idéer i samma utsträckning som medarbetare utan kommunikation med 

ledningen.  
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Respondenten presenterade en idé till ett projekt
11

 för ledningen. Alfa beskrev under intervjun 

sig själv som “hälften genomförare och hälften säljare”, vilket var något som hjälpte denne att 

förpacka sina idéer inför dessa typer av presentationer. Respondenten tillsattes därefter som 

ledare för att driva projekt bakom sin idé med dubbelt så stor budget som vid tidigare uppdrag. 

Inom ramarna för detta projekt skapade respondenten även utrymme för den interna 

personalutbildningen Entreprenörskapsprogrammet med ledningens godkännande och stöd. Alfa 

berättade även om hur en extern part hjälpt denne att “förpacka och utforma” 

utbildningsprogrammet, samt om hur ledningen gav respondenten viss frihet att söka hjälp 

utanför den egna organisationen. I kombination med utrymme för självständigt arbete bidrog 

detta i förlängningen till att Alfa utvecklades inom sin yrkesroll.  

Att ledningen tordes anamma respondentens idéer tyder enligt oss på viss nivå av risktagande, en 

faktor som bidrar till en kreativ organisationskontext enligt Ekvall (1990). Enligt Annika 

Steibers Google-modell har företagsamhetens ledning stor betydelse för en innovativ 

organisationskontext (Steiber 2014), och i denna verksamhetsgren har de agerat helt i linje med 

vad som främjar intraprenörskap enligt följande. Vd:n övervakade innovationsarbetet, men 

detaljstyrde ej processen, och vd:n avsatte dessutom resurser för innovation samt engagerade sig 

i urvalsprocesser och screening av projektidéer. Vidare budgetfördelade vd:n på ett sådant sätt att 

respondenten kände sig betydelsefull för organisationen, och således motiverad att förändra samt 

personligt engagerad (ibid). 

Första vd:n gav fantastiska förutsättningar (för intraprenörskap; förf. anm.). Men 

när nya vd:n kom och installerade sig så skulle kostnader dras ner och luften gick 

ur nyutvecklingen. – Alfa 

En ny vd tillsattes och en konsolidering inleddes under tiden det innovativa arbetet pågick. 

Respondenten själv beskriver hur det innan den nya vd:n tillträdde fanns tid för att genomföra 

kreativa processer på arbetsplatsen, vilken efter skiftet genomförts försvann ihop med den gamla 

vd:n. Vi tolkar det som att ledningens stora betydelse för intraprenörskapet här tydliggörs. Detta 

stärks både av Kalling (2007) och av Steiber och Alänge (2013), vilka menar att managements 

inställning, normer och värderingar påverkar intraprenörskap i hög mån.  

                                                             
11 De aktiviteter som intraprenörerna prisbelönats för, benämns vidare som projekt, process eller idén. 
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Hinder inom linje- och operationell verksamhet kan lokaliseras på alla nivåer i en organisation 

enligt Kalling (2007), i Alfas fall innebar tillträdet av den nya vd:n ett skift av fokus till 

formalisering och den dagliga verksamheten, samt ett minimerat utrymme för att utveckla och 

pröva nya idéer. Innovation var, enligt respondenten, ej längre en prioritet vilket innebar ett 

organisatoriskt hinder för en intraprenöriell organisations kontext (Kalling, 2007), och slutligen 

ledde till att respondenten bestämde sig för att lämna organisationen.  

Sammanfattningsvis tyder detta enligt oss på att den intraprenöriella organisatoriska kontexten 

till stor del legat i händerna på management. Dels har ledningen påverka intraprenörskapet 

negativt enligt Ekvalls (1990) kreativa klimat då centralisering och formalisering är de två 

strukturella variablerna som konsekvent påvisar negativ korrelation med kreativitet.  

Kollegor 

Respondenten anses av oss ha försökt skapa kontextuella förutsättningar för intraprenörskap 

bland kollegorna genom att skapa personalutbildningen Entreprenörskapsprogrammet. 

Grundidén var att öka förståelsen hos tekniker inom verksamheten för marknads- och ekononomi 

aspekter, samt att samtliga projektmedlemmar skulle förstå varandra samt enas i nya, 

konvergerande, tankebanor. Detta går i enighet med Thumin och Thumins (2011) idé om att 

kulturen innefattar värderingar, normer och beteenden på ett kollektivt plan.  

Kontexten som uppstod skulle vidare främja möjligheterna till att finna intraprenöriella lösningar 

och respondenten upplevde sig få ett stort stöd i sitt agerande av de deltagande kollegorna i 

Entreprenörskapsprogrammet. Elva personer deltog i utbildningen inom organisationen och hade 

utvalts av respondenten själv, utan övriga anställdas vetskap. Detta anser vi tyder på 

centralisering av beslutsfattande samt att maktdistansen mellan ledning och anställda inom 

företaget kan bedömas vara hög. Detta genom att beslut och utbildningsprogram genomfördes 

utan att de underställda kände till detta, i enighet med Hofstedes kulturdimension maktdistans 

(1983). Inom skolan anses maktdistansen dock varit låg, då deltagarna där kunde vara delaktiga i 

beslutsfattandet samt ifrågasätta om de önskade. 

Respondenten underströk vikten av ett väl sammansatt team, samt att vara en teamspelare i en 

grupp med fri kommunikation och hög tillit, något som vi anser öppnar upp för att 

kompetensutbyte mellan kollegor kan förekomma. Tack vare den höga tilltron i gruppen kunde 
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nya förslag diskuteras innan presentation för ledningen, vilket ledde till minskad rädsla för att 

dessa skulle bemötas med negativ kritik. 

Tillit mellan kollegor, dialog, frihet att ta egna initiativ (både med hjälp av aktörer inom och 

utanför organisationen) samt idéstöd genom positiv feedback, är samtliga steg som kan tas för att 

bygga ett innovativt företagsklimat enligt Ekvalls dimensioner (1990). Detta tyder enligt oss på 

en innovativ kontext inom organisationen för respondenten, trots att denne beskrev 

organisationen i övrigt som tungrodd och ej snabbföränderlig. 

Individen 

Respondenten menade att denne hade ett driv och viljan att skapa något nytt där inget tidigare 

fanns. Vidare omnämnde denne “ådran för innovation” som fanns där innan Alfa började arbeta 

för organisationen, då den kom till uttryck på tidigare arbetsplatser där respondenten arbetat med 

utveckling samt genom privata åtaganden. Respondenten menade således att denne tidigare 

funnit områden där denne fått utlopp för sin innovativa ådra dock aldrig i den utsträckningen 

som respondenten initialt upplevde i organisationen. Detta är något som enligt oss vittnar om en 

inre motivation hos respondenten, vilket vidare beskrivs vara den starkaste av 

motivationskrafterna för att genomföra något i enighet Ryan och Deci (2000).  

Behovet av frihet var ett återkommande tema under intervjun, då respondenten efter avslutad 

anställning eftersökt en ny arbetsplats med höga frihetsgrader. Alfa talade om behovet av att 

“känna luften igen” och syftade då på vd-skiftets medförda negativa kontextuella förändring. Det 

tolkar vi som att ledningen var kapabel att rasera den innovativa kontext som respondenten byggt 

upp genom Entreprenörskapskolan, en uppfattning som styrks av både tidigare forskning 

(Pinchot, 1985) samt av Ekvalls dimension (1990) kring vikten av frihet i arbetsklimatet för 

intraprenören.  

Vi anser att respondenten uppvisade låg rädsla inför att hantera osäkerhet och hög tilltro till den 

egna förmågan, genom utsaga om hur denne tagit sig an utmaningar som det inte fanns någon 

känd lösning till. Alfa hade inställningen att om projektet bara kom i rullning skulle någon med 

rätt kunskap att attraheras till projektet. Genom att jämföra med Hofstedes (1983) 

osäkerhetsaversion stärks vår uppfattning om att respondenten är en individ med låg 

osäkerhetsaversion.  
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4.2.2 FALL BETA 

Management 

Respondenten fick stort stöd ifrån sin närmaste chef under hela processen vilket enligt denne 

blev en nyckel till förändringens framgång. Främst då Beta menade att det största motståndet 

ofta återfinns inom organisationens gränser och inte bortom, och att det således krävdes stöd 

ifrån en sponsor med tillräckligt hög position inom verksamheten för att överkomma det 

motståndet. Beta ansåg även att det fanns gott stöd ifrån sittande vd, mycket tack vare att denne 

var den ursprunglige beställaren av affärsutvecklingen och därigenom redan besatt en positiv 

attityd till förändring.  

När vd:n en tid in i projektet byttes ut kom detta med hårda budgetrestriktioner som försämrade 

de resursmässiga förutsättningarna till kreativt arbete enligt respondenten. Trots detta menade 

Beta att även den nya vd:n var förändringsfrämjande, vilket ledde till att en positiv attityd och 

kommunikation mellan projekt och vd kvarstod. Den positiva attityden till förändring är något 

som vi kunnat skönja genom skeendet att det innovativa projektet, som hade en planerad 

deadline sju månader fram i tiden, blev nästan 1,5 år förlängt på grund av ett stort tillflöde av 

påbyggnadsidéer. Som ett resultat av god kommunikation fortsatte ledningen trots detta att ge 

accept till idéutvecklingen under hela projektets gång. Anledningen till det menade respondenten 

var att det fanns en förståelse bland ledarna för att fördröjningen innebar att en bättre produkt 

tillslut skulle lanseras. Ekvalls (1990) dimensioner stödjer en bild av företaget som en flexibel 

organisation med en innovativ kontext genom att det förekom idéstöd från ledningen, tid 

reflektion samt öppenhet för kommunikation inom organisationen.  

Det här hade man lagt ner för länge sedan om inte företaget hade haft en vd med 

en samsyn på förändringsarbete – Beta 

Beta beskrev att ledningen blev medvetna om vikten av att anpassa sig till omgivningen, vilket 

ledde till att förändring främjas i de fall det fanns en tilltro till dess framgång. Vidare menade 

denne att legitimering av en idé inom organisationen tycks varit lättare om den framförts av en 

individ som ledningen haft en tidigare relation med, samt en fast etablerad tilltro till. Det 

förklaras även att framgångsrika individer bakom innovativa idéer uppmärksammades inom 

organisation då de lyckades, vilket ökade ledarnas tilltro och således hjälpte dessa individer att 

förankra idéer för framtida åtaganden. I respondentens fall anser vi att denna tilltro kom sig utav 
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en lång erfarenhet inom organisationen i kombination med en tidigare roll som projektledare, 

vilket gav denne en förståelse för företagets affärsverksamhet. Överlag menade Beta dock att 

organisationen tenderade att hålla sig till beprövade och bevisade metoder, samt att teamspelare 

med ett strukturerat och organiserat arbetssätt uppskattades som medarbetare. Detta går enligt 

oss helt emot den förändringsbenägna organisation som respondenten initialt vittnade om.  

Vi kan se likheter mellan detta fall och den innovativa verksamhet som sker inom Google i 

Silicon Valley (Steiber & Alänge, 2013). Trots att den undersökta organisationens 

intraprenöriella verksamhet utgör en bråkdel storleksmässigt av den på Google, anser vi oss se 

att Googles öppna kommunikationsvägar även kan återfinnas i Betas kontext, genom den låga 

maktdistans (Hofstede, 1983) mellan respondent och ledningen som beskrivits av respondenten. 

Den mest slående likheten anser vi är en tydlig förankring av företagets vision och mål, vilket 

stärks enligt Steibers och Alänges (2013) teorier om att tydligt förankrad målbild bidrar till att 

anställda kan vara intraprenöriella, eftersom det möjliggör innovation i linje med 

verksamhetsmålen.  

Kollegor 

Idéen bakom den belönade innovationen var ett resultat av medarbetares önskan om att kunna 

hjälpa kunderna mer än organisationens dåtida tjänster erbjöd, och således var affärsförändringen 

enligt Beta generellt välkomnad inom företaget. Detta anser vi tyder på en relativt kollektivistisk 

kultur där de anställda identifierar sig med organisationen och dess mål, vilket stärks av 

Hofstedes (1983) kollektivistiska dimension. Dock beskrev respondenten att det fanns en och 

annan kollega som inte tyckte att projektet låg inom verksamhetsområdet, utan att fokus skulle 

ligga mer på kärnverksamheten. Vidare vittnade respondenten om ett utbrett ointresse för nya 

idéer som presenterades inom organisationen. Ointresse är enligt Kalling (2007) ett hinder för 

innovation vilket dessutom kan resultera i att satsningar misslyckas, något som vi tror även gäller 

det ointresse som Beta beskriver då för stort fokus på den dagliga verksamheten riskerar göra att 

innovation anses avvikande. Respondenten bekräftade att kollegor såg innovativt arbete som ett 

potentiellt misslyckande, vilket ledde till att en medarbetare med avvikande angreppssätt av 

problem ansågs provokativa då dessa typer av förslag presenterades. Ekvall (1990) menar att låg 

nivå av emotionella spänningar samt hög nivå av debatt och dialog är två dimensioner som bidrar 
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till ökad innovation, aspekterna som beskrivits av respondenten verkar snarare kontraproduktiva 

enligt vår uppfattning. 

Innovationsarbetet krävde i involvering av flertalet medarbetare, vilket Beta menade innebar stor 

koordination för att nå framgång. Detta koordineringsarbete fick respondenten i egenskap av 

projektledare axla, vilket skedde genom att arbetet förankrades både inom interna och externa 

nätverk. Beta skapade även många delprojekt där involverade enheter försökte öka effektiviteten 

i slutprodukten genom att tillvarata kompetenser både internt och externt. Ansvaret att föra 

kommunikation med företagets ledning överläts till projektets styrgrupp. Då alla engagerade var 

överväldigande av arbetsbördan som projektet innebar uteblev dock strukturerad kommunikation 

med de kollegor som arbetade inom andra delprojekt. I enighet med Ekvalls (1990) dimensioner 

anser vi att detta kan ha inneburit att ett ineffektivt kompetensutbyte förekom, eftersom nya 

synpunkter ej kom till uttryck och således varken skapar nya idéer eller utvecklar de existerande.  

Individen 

Under sin tid på företaget har respondenten varit idémakaren bakom flertalet innovativa 

affärsförändringar. Egenskapen att kunna identifiera outnyttjade utrymmen samt förmågan att 

kunna begränsa sina idéer till dem vars affärsnytta kunnat kommuniceras beskrev Beta som 

viktiga faktorer för att få gehör inom organisationen. I respondentens fall menade denne att 

idéspridningen underlättades genom ett tvärfunktionellt arbetssätt, vilket involverade flera 

avdelningar inom organisationen mellan vilka denne kunde röra sig fritt. Respondenten uttryckte 

sig uppskatta frihet och möjligheten att vandra mellan avdelningar och positioner, vilket vi anser 

speglas i respondentens handlingar. Att kunna arbeta utifrån ett flexibelt arbetssätt framhölls av 

respondenten som en generell framgångsfaktor för innovativt arbete. Det är ett påstående vilket 

vi anser stämmer väl överens med antagandet om att frihet och självständighet kan öka 

förekommandet av kreativa aktiviteter i enighet med Ekvalls (1990) dimensioner för innovativt 

arbete. 

Den viktigaste av respondentens alla karaktärsdrag uttrycktes av denne vara uthållighet, eftersom 

det har möjliggjort att denne kunnat fortsätta kämpa när motstånd uppstått som mörkat utsikterna 

för innovativt arbete. Således menade respondenten att det varit viktigt, inte bara att denne 

verkligen trott på sin idé, även att denne varit beredd på att försvara idén både för sig själv och 

för andra då det krävts.  
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Jag blir nog aldrig riktigt fri (från arbetet med sin prisbelönta innovation; förf. 

anm.) för jag brinner fortfarande för idén - Beta 

Vi anser ej att respondentens drivkrafter bakom det innovativa arbetet bottnat i önskan om 

erkännande och uppskattning från andra, snarare har en inre motivation (Ryan & Deci, 2000) 

guidat denne. Den inre motivationen tolkar vi utgöras av önskan om en förbättrad situation för 

företagets kunder, vilken blivit en extra framgångsrik drivkraft genom att respondentens 

egenintresse tycks sammanfalla med organisationens mål. Enligt oss innebär i denna situation att 

uppfyllande av respondentens egna målsättningar leder till att även arbetsgivaren gynnas, och 

enligt Ekvall (1990) innebär detta uppfyllandet av flertalet av dimensionerna för en innovativ 

kontext, både utmaning och engagemang samt idéstöd och uppmuntran. 

4.2.3 FALL GAMMA 

Management 

Den viktigaste faktorn för intraprenörskap var enligt respondenten ledaren, vilken lyftes fram 

som dennes främsta supporter och anledning till framgångarna. Ledningens betydelse stärks av 

Steiber och Alänge (2013) vilka rankat ledaren som den tredje mest bidragande faktorn till 

intraprenörskap, efter kollegor samt kultur. Respondentens tidigare idéer har legat i linje med 

organisationens visioner och mål, vilket vi anser bidragit till ett gott klimat mellan respondenten 

och dennes överordnade. Relationen mellan anställd och dennes ledare utgör en del i Thumin och 

Thumins (2011) uppfattning om vad som utgör en kontext. Anledningen till den goda kontexten 

identifierades av respondenten som god kommunikation, kommunikationen förekom dock främst 

i informativt syfte från respondent till ledning, snarare än i dialog. Respondenten framhöll att det 

viktigaste var att ledningen hölls uppdaterad kring vilken typ av verksamhet som bedrevs, detta 

för att möjliggöra eventuella ingripanden om projektet skulle avvika för mycket från planen. 

Respondenten förklarade att många av processerna denne drev skedde utanför organisationen 

och att dessa i slutändan påverkade företaget positivt. Dessa processer gav inte någon monetär 

avkastning åt företaget i början, på längre sikt skapade dessa dock möjligheter till avkastning 

som intraprenören lyckades påvisa för sina överordnade. Detta anser vi pekar på en 

individualistisk kultur, då respondenten disponerar sin egen tid samt arbetar med ting utanför 

organisationens generiska verksamhetsramar. Detta beteende skulle i enighet med Ekvall (1990) 
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kunna tolkas som att ledarna uppfyller frihets- samt tillitsdimensionen för en innovativ kontext, 

vilket även lever upp till Hofstedes (1983) tolkning av individualistiska kulturer.  

Gamma menade att ledningen tidigare sett till att respondenten fått den finansiering som krävts 

och att detta gradvis övergick till att denne ofta istället fick besluta kring budget själv. Ledningen 

intresserade sig dessutom för förändringarna som genomfördes vilket går i linje med Ekvalls 

(1990) idéstöds dimension. Respondenten hävdade att tilliten mellan dem var grundläggande för 

utförandet av de projekt som prisbelönats. Intraprenören tilläts agera under stor frihet och ta 

risker samtidigt som denne bemöttes med uppmuntran från sina överordnade, vilket ökade 

respondentens personliga engagemang i organisationen. Ekvalls modell (1990) styrker detta och 

menar att uppmuntran till egna initiativ från arbetsgivaren är en bidragande faktor till 

innovationer. De överordnade uttryckte dock ingen direkt önskan om att respondenten skulle 

agera intraprenöriellt, det var något denne gjorde på eget initiativ. 

Kollegor 

Generellt menade respondenten att det var en god stämning på arbetsplatsen, och att denne 

upplevde en kontext där alla tänkte på ett liknande sätt. Detta är något som kan vittna om en 

kollektivistisk kultur inom organisationen enligt Hofstedes (1983) kulturdimensioner, bilden som 

respondenten ger av sig själv anser vi dock i viss grad motsäga detta. Gamma beskrev nämligen 

hur denne arbetade ensam och ofta utanför organisationens gränser med självständiga projekt. 

För att öka den goda stämningen bland kollegorna, menade Gamma att engagemang kring varför 

processer skulle implementeras krävdes, utan vilket avundsjuka riskerade dyka upp. Detta 

överensstämmer med Ekvalls (1990) uppfattning om att ett innovativt organisatoriskt klimat 

korrelerar med låga emotionella spänningar på arbetsplatsen. Samtidigt innebär ett 

individualistiskt förhållningssätt enligt Hofstede (1983) att utbytet mellan organisation och 

kontext minskar, vilket vi anser kunna påverka respondentens kulturskapande arbete på ett 

negativt sätt.  

Det är jätteviktigt att alla de som arbetar med processerna och projekten bjuds in, 

lyfts fram och att de anställda får uppleva sig själva som “the king”- Gamma 

Neråt i hierarkin beskrevs ingen öppenhet i den organisatoriska kontexten, även om 

respondenten talade om att ge de underställda cheferna mandat att agera självständigt. Det fanns 
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olika inställningar mellan intraprenören och de underställda cheferna, vilka tvärt emot 

respondenten skulle anse att få resurser fanns till deras förfogande för innovation och att 

genomföra kreativa idéer under arbetstid. Detta är något som enligt Kalling (2007) kan tyda på 

organisatoriska hinder för intraprenörskap eftersom skillnader i uppfattning inom hierarkin utgör 

grund för en instabil organisatorisk kontext. Inställningen styrker ej heller en helhetsbild av en 

intraprenöriell organisatorisk kontext enligt Hofstede (1983). 

Kultur är tillsammans med medarbetarna två av de mest betydelsefulla faktorerna för en 

intraprenöriell organisationskontext, vilket stöds av både Rousseau (2011) samt Steiber och 

Alänge (2013). Respondenten omnämnde inga av dessa som uttalat stöttande för dennes 

intraprenörskap. Vår uppfattning är att kulturen snarare beskrevs av respondenten som en 

produkt av dennes eget arbete. Att genom sitt arbete utnyttja företagskulturen som ett verktyg är 

enligt Steiber och Alänge (2013) ett av de mest underskattade sätten att bygga en innovativ 

organisationskontext på. Denna komponent nyttjades dock av respondenten i det intraprenöriella 

arbetet, då denne arbetade för att skapa en positiv kultur inom företaget, via en 

värdegrundsförändring driven genom utbildning kring företagets värderingar. Vidare förklarade 

Gamma att implementeringen av värdegrunden skedde bland medarbetarna, och således anser vi 

att dessa varierade mellan att vara respondentens kollegor och att vara subjekt för dennes 

utbildning. Detta anser vi försvårar tolkningen av kollegornas betydelse för Gammas 

intraprenörskap.  

Utbildningen anser vi kunna tolkas som ett försök att överkomma ett innovativt hinder i form av 

bristande kommunikation och informationsspridning, i enlighet med Kallings (2007) teorier om 

hinder. Att vidare söka öka nivån av engagemang samt kompetensdjupet hos de anställda är två 

aktiviteter som av Steiber och Alänge (2013) beskrivits bidra till en möjlighet att höja 

temperaturen i en intraprenöriell kontext. Aktiviteterna gav enligt respondentens beskrivning 

resultat i form av att kollegorna blev upplysta om sina befogenheter och agerade i högre mån på 

eget ansvar för att försöka lösa problem som uppstod. Det anser vi är ett bevis för att 

respondentens arbete med kulturskapande åtgärder varit framgångsrikt för kontexten, då 

beteendet bland de anställda vittnar om högre nivå av självständighet samt engagemang, vilket 

går i linje med Ekvalls (1990) innovativa dimensioner. 
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Individen 

Respondenten uttryckte en förmåga att kunna se framtida hot och möjligheter samt dess 

samband, och att kunna skapa systemlösningar med brett användningsområde. Gamma beskrev 

vidare hur denne lokaliserade och mobiliserade de resurser som behövdes för genomförande, 

detta genom att via ett transparent arbetssätt bygga upp förtroende bland de individer som 

behövdes i processen, vilket stämmer väl med Ekvalls (1990) tillitsdimension för ett innovativt 

arbetsklimat.  

Vidare anser vi att respondenten uppvisade låga tendenser till osäkerhetsaversion (Hofstede, 

1983), då denne sällan upplevde problem även i de mest i prekära situationer. Ett exempel på 

detta var när företagets vd gjorde ett uttalande som fick mycket negativ mediauppmärksamhet, 

vilken respondenten omvände genom att inleda ett projekt som uppmuntrades av den externa part 

som påverkats av uttalandet. Skandalens publicitet vändes således till företagets fördel. 

Jag är väldigt lösningsfokuserad. Ett problem är inte ett problem utan en möjlighet 

till en lösning – Gamma 

Respondenten gav enligt vår uppfattning ett intryck av att ej känna grupptillhörighet, något som 

skulle vittna om ett individualistiskt synsätt (Hofstede, 1983), vilket stärks av att Gamma verkar 

vara en enskilt mycket individualistisk. Respondenten verkar drivas av traditionellt definierad 

maskulinitet (Hofstede, 1983) samt yttre stimuli (Ryan & Deci, 2000) i form av önskan av att få 

support från de överordnade, samt att vinna och vara bäst. Vi tolkar det som att kollegor samt 

underordnade inte utgjorde lika stor del av respondentens stimuli, vilket skulle varit fallet om 

respondenten hade drivits av inre motivation. Denna uppfattning stärks respondentens uttryck att 

stöd från sina överordnade premierades framför annat stöd, och att chefens åsikt ansågs vara 

viktigast. Det är enligt Kalling (2007) ovanligt för personer som definieras som kreativa att 

drivas av yttre motivation.  

4.2.4 FALL DELTA 

Management 

Respondenten berättade att denne upplevde ett stort motstånd ifrån sina överordnade genom hela 

den innovativa processen. I början av processen fanns det inget officiellt stöd alls ifrån cheferna, 

vilka av respondenten upplevdes vara fokuserade på företagets budget snarare än att ge utrymme 
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för ny utveckling. Detta är något som kan vittna om kortsiktig planering enligt Kalling (2007), 

och detta ledde till att oavsett hur väl förberedd presentationen av en idé var, var det inte 

självklart att respondenten skulle få gehör hos ledningen. Respondenten beskrev hur denne 

tvingas forcera vägen för en ny filosofi vid implementeringen av det innovativa arbetet. 

Vi anser att företaget genomgående präglas av en maskulin kultur, som i enighet med Hofstedes 

teori (1983) värdesätter faktorer som framgång, ekonomiska tillgångar och konkurrens. Delta 

berättade att när en innovativ handling hade genomförts med lyckats resultat blev denna 

uppmärksammad och belönad ifrån organisationen, dock inte i egenskap av nytänkande och 

intraprenöriell, utan genom den lyckade leveransen. Vidare berättade respondenten att det inte 

var främmande att hyllningen uteblev och även att andra inom organisationen tog åt sig äran för 

leveranserna. Delta menade vidare att inte ens med flertalet framgångrika förändringar och 

utmärkelser i ryggen, fick denne fullt stöd för nyutveckling ifrån ledningen.  

Inom företagets ledning anser vi att det finns en hög osäkerhetsaversion (Hofstede, 1983) och 

intresset för åtaganden som innebär ett stort risktagande tycks minst sagt svalt. Något som 

stödjer detta är att respondenten inte upplevde störst problematik med ledningen i början av 

arbetsprocessen, då det var enklare att arbeta under radarn med gerillametoder
12

, utan först när 

projektet blivit mer förankrat och dess potential fått en ökad spridning. Detta innebar att allt fler 

individer inom organisationen ville bidra med sina åsikter kring tjänsternas utformning, vilket 

innebar att Deltas team fick en minskad kontroll över processen, som då saktades ner och antog 

en allt mer krokig väg mot slutmålet. 

Respondenten uppfattade att den organisatoriska kontexten inte lämnade något utrymme för att 

genomföra kreativt arbete, utan att det snarare kunde uppfattas provokativt om en medarbetare 

försökte. Vi menar att de traditionsbetingade processer som förespråkats för kollegorna grundat 

sig av att kontexten förspråkar konformitet snarare än utstickare med nya idéer. Detta är en 

uppfattning som även stärks av att Ekvalls (1990) dimensioner ej uppfylls, eftersom det saknades 

tillit samt idéstöd till att de anställdas åtaganden gick i linje med företagets bästa. Samtidigt 

vittnade respondenten om att det fanns brister i sättet på vilket verksamhetens mål och vision 

kommunicerades genom organisationen. Detta menar vi innebar att de anställda blev hindrade att 

                                                             
12 Gerillametoder är till skillnad från traditionella metoder okonventionella, flexibla och de sticker ut (Ekberg, 2005). 
Gerillametoder handlar om att handla genom kreativitet och energi snarare än med pengar (ibid). 
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agera intraprenöriellt i enlighet med verksamhetens målbild oavsett hur stor viljan var att arbeta 

för att främja dessa, då de ej kände till den. 

Trots motgångarna som Delta upplevde under denna tid, fanns ett inofficiellt stöd ifrån personen 

som senare blev respondentens chef. Trots avsaknaden av ett formellt stöd innebar denna sponsor 

en trygghet för respondenten, vilket gjorde att denne lyckades skapa egna vägar för att 

genomföra processen organisationens kontext till trots. Ett exempel på detta var när 

respondenten skapade ett eget råd med relevanta intressenter, vars röster gjorde det möjligt för 

Delta att ta beslut genom kollektiva processer - en nödvändighet för att få ledningens 

godkännande och för att fortskrida i de beslutsprocesserna. 

Kollegor 

Respondenten berättade att denne arbetade väldigt tätt tillsammans med sitt egenskapade team, 

och att det fanns en väldigt stor samhörighet gruppmedlemmarna emellan. Vidare menade 

respondenten att det har krävts att alla medlemmar i teamet själva haft förutsättningar att kunna 

agera och planera utifrån ett innovativt perspektiv, både för att lyckas genomföra de 

operationella arbetsmomenten samt för att kunna bidra i en vidare idégenerering. Vi anser att 

detta vittnar om respondenten som upphovsman till en annorlunda kontext inom sin arbetsgrupp 

där intraprenörskap, tillskillnad från den övriga kontexten, uppmuntrades. Kontexten inom 

kollegiestaben i kombination med de anställdas egen motivation har enligt Steiber och Alänge 

(2013) störst betydelse för intraprenörskap. Det nära samarbetet inom gruppen ledde enligt Delta 

till en viss avskärmning från den resterande verksamheten, både värde- och processmässigt. 

Denne menade att det fanns motsättningar från utomstående medarbetare som visade på 

avundsjuka och en vilja att sabotera för dem. Avundsjukan ska ha fördjupats genom att de 

medarbetare som arbetade tillsammans med respondenten i processen erhöll ett 

kunskapsförsprång enligt Delta. Kunskapsförsprånget skapade enligt denne vidare utmaningar i 

att kommunicera mellan grupper och således försakades influenser ifrån omgivande medarbetare. 

Avsaknaden av dialog i detta avseende är något som vi anser påverkar innovationsgraden 

negativt, speciellt då idéer som potentiellt kunde skapats i utbytet uteblir, vilket stärks även av 

Ekvalls (1990) debatt och dialogdimension. 

Respondenten beskrev att mycket tid gick åt till att motivera kollegorna inom gruppen att arbeta 

vidare trots motståndet från andra enheter och kollegor. Vidare beskrevs hur det var viktigt för 



47 
 

respondenten som ledare av sitt kreativa team att upprätta en främjande kontext som saknades i 

den resterande verksamheten. Respondentens enträgna arbete verkade ha bevisat för det egna 

teamet att denne inte agerade godtyckligt, samt att denne tog beslut med företagets bästa för 

ögonen, vilket enligt Delta skapade en stark tillit till denne som gruppledare. Vidare mottogs de 

strategier som respondenten skapade och förespråkade som trovärdiga av medarbetarna, vilket 

enligt Kalling (2007) är viktigt för skapandet av innovationer.  

I enlighet med Ekvall (1996) tillräknas aspekter såsom hög grad av tillit, uppmuntran, dynamik, 

risktagande, debatt och lekfullhet, till innovations- och kreativitetshöjande aktiviteter. 

Respondenten menade att två viktiga delar i att etablera den främjande kontexten var dels att en 

målbild skapades och kommunicerades på ett sätt som gjort den begriplig ur både operationellt 

och värderingsmässigt perspektiv. Vidare arbetade Delta med att främja kreativiteten genom att 

kollegorna tillsammans genomförde inspirationsresor och hade kontinuerliga sammankomster för 

idéskapande där idéer ventilerades och nya tankebanor prövades. Hela denna beskrivning om 

teamet vittnar enligt oss om att det där uppstod en stark kollektivism (Hofstede, 1983) inom 

projektgruppen, där medlemmarna kände tillhörighet samt arbetade för gemensam 

måluppfyllnad.  

Individen 

Respondenten berättade att denne under hela sin karriär agerat skapare av förändring samt drivit 

fler innovativa processer. Delta hade vidare en stor hjälp i sitt intraprenöriella arbete genom att 

dennes erfarenhet ifrån flera snarare lösningsorienterade än problemfokuserade organisationer. 

Detta ledde till att respondenten anammade en kundorienterad mentalitet som enligt denne 

bidrog till en öppenhet för att se möjligheter. 

Något som vi anser bidragit till framgångarna inom intraprenörskap är att respondenten varit 

passionerad kring vad denne gör, och därför hela tiden lyckades upprätthålla en översikt av 

målbilden och vägen dit, utan att förlora riktningen. Detta stärks av Ekvalls (1990) utmanings 

och engagemangs dimension som menar att medarbetare som känner att de gör en insats för 

organisationen kommer bidra i större grad till en innovativ kontext. Delta berättade om hur 

denne lyckades kombinera kreativt- och strukturerat arbete, samt att variera perspektivet mellan 

en detaljerad operationell nivå och det marknadsmässiga planets lönsamhetsaspekter. Genom 

dessa kombinationer utformade respondenten välplanerade business-case vilka användes av 
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denne för att anskaffa den formella legitimering från ledningen som behövdes. Arbetssättet Delta 

beskrev för oss anser vi vittnar om förmågan att anpassa sig efter den maktdistansen (Hofstede, 

1983) som beskrivits inom organisationen, samtidigt som nytänkande idéer fick rum.  

Respondentens kreativa ådra bidrog till att denne upplevde svårigheter i att agera utifrån en 

etablerad befattningsbeskrivning. Istället krävde Delta ett eget inflytande över hur och vad som 

ska göras, vilket enligt Ekvall (1996) är kvalitéer som skall uppmuntras i en innovativ kontext, 

precis som respondenten beskrev inom den egna arbetsgruppen. Vi identifierar respondentens 

drivkraft som en hög grad av inre motivation (Ryan & Deci, 2000), eftersom Delta menade att 

kombinationen av att kunna skapa något som underlättade för kunderna, samt att få se sina stolta 

kollegor efter en väl genomförd förändring, var det som drev denne. Påverkan av den inre 

motivationen anser vi märks inte minst genom respondentens utsaga kring den egna 

anställningen, vilken beskrevs initialt skulle vara lugn och stillsam och som senare utvecklades 

till att bli en mycket kreativ roll.  

4.2.5 FALL EPSILON 

Management 

Respondenten beskrev en stor maktdistans mellan ledarna och de övriga anställda på Epsilon, 

samt att det låg mycket politik bakom beslut som togs internt i bolaget. Denne målade upp bilden 

av en hierarkisk organisation där beslut fattades på högre nivå utan de underställdas inflytande, 

och dennes uppfattning om maktdistans således stöttas av Hofstedes (1983) kulturdimensioner  

I bolaget är det otroligt mycket politik. För att nå fram med åsikter och idéer så 

måste man kryssa smart emellan alla intressen inom organisationen, annars går 

det inte bra – Epsilon 

Respondenten beskrev ett motstånd bland höga chefer som utgjordes av svårigheten i att övertala 

dem om projektets fördelar och framgångspotential vid de tillfällen tillvägagångssättet var 

avvikande från normen. Motståndet anser vi ytterligare bekräftar maktdistans inom 

organisationen. Det kan även tyda på ett management som ej uppmuntrade frigörelse från 

etablerade perspektiv, vilket enligt Steiber och Alänge (2013) kan bidra till kreativitet samt en 

mer innovativ organisationskontext.  
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Uppstartsfasen av det innovativa projektet beskrevs som något som till en början skedde “under 

radarn”, då respondenten behövde ha en prototyp att visa upp för ledningen då de blev varse om 

arbetet. Detta eftersom ledningen inte ombett Epsilon att initiera arbetet utan det var något 

respondenten själv önskade driva. Dessa byråkratiska strukturer verka hämmande för 

intraprenörskap enligt Steiber och Alänges (2013) utsaga om innovativa kotexter. Respondenten 

bröt dock trots detta igenom strukturen och genomförde sin idé. Det anser vi visar på en stor 

drivkraft hos respondenten, vilket är något som tidigare forskning menar vara ett intraprenöriellt 

drag som ej går att utplåna då avsaknad frihet inom en organisation leder till att intraprenören 

finner andra vägar för att förverkliga sin idé (Pinchot, 1985). 

Epsilon lyckades tillslut att få stöd från sin närmsta chef, som gav denne accept på att fortsätta 

arbeta innovativt och som vidare gav stöd genom hela projektet. Projektet genomfördes med en 

mycket liten budget, och på en dryg femtedel av det normala tidsspannet. Det snabba arbetssättet 

resulterade i att respondenten och dennes team vann erkännande och byggde upp ett förtroende 

hos ledningen, samt att respondenten utsågs till projektledare över den tekniska utvecklingen.  

Efter detta skedde stora förändringar i kommunikationen, och respondenten gick från att behöva 

kämpa för att nå ut med sina idéer till att en direkt kommunikationskanal till ledningen skapades. 

Med detta kom även en viss förväntan från ledningen om att respondenten skulle lyckas med det 

denne företog sig.  

Det är både en belöning att känna dem, men också en belastning då jag känner 

press att lyckas jämt. – Epsilon 

Enligt oss skulle förändringen kunna tyda på ett skift i Epsilons organisatoriska kontexten som 

blev mer öppen för förändring samt innovation. Detta är en uppfattning som även stärks av 

Kallings (2007) och Rousseaus (2011) beskrivningar av vad som utgör en kontext, vilken bland 

annat består av ledarskap samt belöning/feedback som var två av de faktorer som förändrades 

efter respondentens framgångar. Initialt uppfylldes få av Ekvalls (1990) dimensioner för ett 

innovativt företagsklimat, efter projektets genomförande ändrades dock inställningen till 

respondentens arbete och ett förtroende byggdes upp. Respondenten gavs då stöd och 

uppmuntran, och lyckades bygga ett eget team där en dynamisk kontext med utrymme för utökat 
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intraprenörskap tilläts uppstå, vilka alla är steg i modellen mot en intraprenöriell 

organisationskontext (ibid).   

Kollegor 

Kollegorna var dem som hade störst inflytande på intraprenörskapet enligt respondenten, något 

som vittnar om en högre grad kollektivism än individualism inom organisation enligt Hofstedes 

(1983) kulturdimensioner. En indikator på att respondenten upplevde en kollektivistisk kultur är 

enligt oss dennes utsaga om en enskild kollega som funnits vid dennes sida sedan 20 år tillbaka. 

Kollegan tog del i majoriteten av respondentens projekt, och Epsilon uttryckte att kollegans åsikt 

var den som avgjorde huruvida nya idéer skulle förverkligas eller ej.  

Respondenten vittnade om ytterligare kollektivism genom sitt beteende vid initieringen av det 

intraprenöriella projektet. Vid detta skede aktiverade denne delar utav sitt kollegiala nätverk 

inom organisationen för att sammansätta en arbetsgrupp med diversifierade kompetenser, istället 

för att försöka driva projekt i egen regi. Detta resulterade i ett snabbt arbetssätt som respondenten 

arbetsgrupp senare vann renommé för. Epsilon beskrev arbetsklimatet inom arbetsgruppen som 

familjär, lättsamt och varm, vilka är karaktäristiska drag för ett innovativt företagsklimat enligt 

Ekvall (1996). Dock menade Epsilon att detta klimat inte var representativt för hela 

organisationen. 

Vidare beskrev respondenten hur kollegorna inom arbetsgruppen undvek att utdela repressalier i 

alla former, även om det blev fel. Inom gruppen förde de dialog och motiverade varandra för att 

öka förståelsen för det gemensamma målet. Det menar vi möjligen skulle tolkas som att man 

lyckades skapa en slags gynnsam kontext för intraprenörskap i arbetsgruppen. Enligt 

respondenten stärkte detta kreativiteten i teamet, minskade låsningar samt frigjorde energi, och 

arbetsgruppen vann så gott renommé bland övriga medarbetare att de fick mycket förfrågningar 

från andra anställda som ville bli del av teamet. Respondentens uppfattning stärks av flera 

forskares vilka menar att väldefinierade normer och prioriteringar, kommunikation, frihet, 

lekfullhet, trygghet och högre grad femininitet än maskulinitet, inom en arbetsgrupp eller 

organisation utgör grund för en intraprenöriell organisationskontext (Hofstede, 1983; Kalling, 

2007; Rousseau, 2011; Steiber & Alänge, 2013; Steiber 2014).  

En attityd vi vill ha och som vi vill skapa är positiv energi. På så sätt kan jobba fortare 

och folk slipper må dåligt – Epsilon 
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Individen 

Respondenten beskrev sitt eget engagemang i sina projekt som att denne pressade sig själv till 

det yttersta för att saker och ting skulle blir bra, vilket resulterade i att en del kollegor klassade 

Epsilon som en dåre. Respondenten hade förmågan att se vilka externa problem som skulle 

drabba organisationen i framtiden, och på så sätt drevs denne att starta upp projektet utan stort 

stöd från ledningen. Epsilon insåg att om dennes förändringsprojekt uteblev, skulle det drabba 

dennes arbetsplats och kollegor negativt.  

Respondenten bedrev själv lobbying mot alla de medarbetare som krävdes för att driva projektet 

framåt, för att få dem med sig. Epsilon lyckades enligt egen utsaga genom sin egen passion för 

idén och parollen “¨Det som är bra för företaget, är bra för oss”, att entusiasmera och motivera 

dessa. Vi anser att det visar på en stark inre motivation och drivkraft, vilket stärks av Kalling 

(2007) samt Ryan och Deci (2000). 

Då Epsilon behövde få med sig olika aktörer från hela organisationen som tvekade på projektets 

potential, axlade denne i initieringsfasen av det nya projektet personligen ansvaret för ett 

eventuellt misslyckande, detta för att motivera de andra att ansluta till projektet. Det tyder enligt 

oss på låg oro samt mycket hög förmåga att hantera risk och att agera under hög osäkerhet. 

Genom att agera utanför ramarna för den dagliga verksamheten för att hantera problem enligt ett 

divergerande angreppssätt kan Epsilon per definition uttryckas vara kreativ 

(Nationalencyklopedin: Kreativitet, 2014). I enlighet med Ekvalls (1990) och Hofstedes (1983) 

dimensioner visar detta även på låg osäkerhetsaversion samt hög förmåga att hantera 

risktagande, vilka båda bidrar till innovativa kontexter.  

Respondenten förespråkade arbete som sker i små steg med många aktiva projekt samtidigt, för 

på så vis skapa en buffert som förminskar andelen resurser och anseende som förloras om ett 

projekt skulle misslyckas. Epsilon menar att man då även vågat ta sig an mer osäkra åtaganden, 

vilket enligt Ekvall (1997) skulle kunna resultera i radikala innovationer. Drivs få storsatsningar 

med hög osäkerhet är risken stor att mista allt på en och samma gång, vilket enligt oss riskerar 

resultera i att rädslan för att misslyckas hindrar den innovativa utvecklingen. Detta stämmer 

överens med Ekvalls (1990) trygghetsdimension, som menar att oro och rädsla bidrar till att goda 

idéer aldrig når organisationen. 
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4.2.6 FALL ZETA 

Management 

Respondenten beskrev sin relation med de högsta cheferna som god, och att det var avgörande 

för omorganiseringen som dennes innovativa arbete innebar. Detta går i linje med Steiber och 

Alänge (2013) som menar att managements inställning en viktig faktor till skapandet av en 

intraprenöriell organisatorisk kontext. Zeta uttryckte att alla stora förändringar började med 

förankring hos ledningen, för att sedan spridas igenom organisationen och understryker att det 

var svårt. Respondenten arbetade tätt med styrelseordföranden gällande 

organisationsförändringen, som sedan hjälpte att bearbeta resterande del av styrelsen. 

Respondenten upplevde ett visst motstånd i början, efter att noggrant förklarat tillvägagångssättet 

för var och en av medlemmarna i styrelsen nåddes dock tillslut framgång. Ett par år efter 

implementerandet av den nya organisationsstrukturen hade företaget fördubblat sin omsättning.  

Respondentens innovativa arbete drevs av en önskan att alla de operationella enheterna inom 

organisationen skulle fatta sina egna beslut, istället för att agera under toppstyre, i avsikt att 

frigöra innovationskraften hos de anställda. Ett exempel på aktiviteter som genomfördes i detta 

syfte var revideringen av en verksamhetsbeskrivning med 186 poster som skulle efterföljas inom 

organisationen, vilken i stor utsträckning omformulerades eller togs bort helt för att göra 

organisationen mindre byråkratisk och regelstyrd. Detta anser vi tyder på att man försökte 

minska maktdistansen inom organisationen samtidigt som motivationen ökades bland de 

anställda, vilka båda är faktorer som positivt påverkar intraprenörskap enligt Hofstede (1983) 

samt Steiber och Alänge (2013). Respondenten berättade vidare hur denne tog in externa ledare 

för att få in detaljkunskap i varje avdelnings styre, vilket gav en god mix av lönsamhetstänk och 

detaljkunskap inom respektive område. Forum skapades även av respondenten där ledarna 

möttes för att föra dialog, i syfte att hålla ihop organisationens verksamheter. Detta anser vi 

överrensstämmer med Ekvalls (1990) debatt och dialog dimension, vilken menar att ökat 

erfarenhetsutbyte leder till höjd innovationsgrad i den organisatoriska kontexten. Alla de steg 

som Zeta arbetade efter anser vi ha haft en sammantagen inverkan på organisationen främst 

genom de anställda som fick större mandat att agera, vilket även det är bidragande till en 

innovativ kontext enligt de innovativa klimatdimensionerna (Ekvall, 1990).  
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Zeta sa sig ha lyckats med att på tidigare arbetsplatser skapa en kontext som är gynnsam för 

intraprenörskap och leder kraften i rätt riktning, trots att det var mödosamt speciellt då goda idéer 

ofta glömdes bort och stöd ej kunde utlovas. Således tog respondenten kontakt med en extern 

part för hjälp med att etablera en utbildning för intraprenörskap. Skolan innebar sju månaders 

projekttid då de anställda fick söka sig till skolan med sina idéer för att starta projekt som kunde 

generera inkomst åt organisationen. 

Att arrangera en utbildning är något som enligt oss har samma funktion som de tävlingar 

beskrivna av Schawbel (2013) samt Steiber och Alänge (2013) som anordnas på Google för att 

främja innovation bland de anställda. Vidare går det i linje med idéstöd som är en av Ekvalls 

(1990) dimensioner för innovativa klimat. Av 25 utvalda idéer gick 19 vidare, och idémakarna 

blev ansvariga för att hantera genomförandet av det arbete som idén innebar. Friheten som det 

innebar att få bestämma själv på detta sätt stärker den anställdes motivation enligt Ekvall (1990), 

speciellt eftersom idén var individernas egna blev det ett motivationshöjande incitament enligt 

vår uppfattning. I slutet var det en ensam idé som betalade för kostnaden av hela 

intraprenörskaps satsningen, respondenten menade dock att vilken idé det skulle bli kunde man 

aldrig vetat i förväg. Utöver att engagera fler medarbetare var detta ytterligare en motivator till 

att flera idéer drevs samtidigt, något som vi anser vittnar om ett visst risktagande genom att 

organisationen vågade ge idéer en chans.  

Den absolut viktigaste egenskapen för sitt intraprenöriella arbete säger Zeta var tilltro till 

människan, samt att vilja göra sitt bästa. Respondenten menar att en ledare måste inneha önskan 

om att skapa förutsättningar för andra att få göra sitt bästa, vilket vi anser är i enighet med 

Ekvalls (1990) tillits-dimesion. 

Risktagande och frihet, som beskrevs av respondenten, är två av de fyra dimensioner som bör 

vara uppfyllda för att främja radikala innovationer enligt Ekvall (1997). Det är dock oklart för 

oss huruvida dessa ansträngningar resulterade i inkrementella eller radikala innovationer inom 

verksamheten, därav är det svårt att bedöma om de strukturella satsningarna på intraprenörskapet 

kan ha motverkat eller främjat en viss typ av innovation. 
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Kollegor 

Stämningen inom organisationen förändrades till det bättre efter respondenten kom in och 

genomförde organisationsförändringen. Initialt satt de anställda enligt respondenten och väntade 

på kommando från chef och ledning, vilket i enighet med Hofstede (1983) tyder på en stor 

maktdistans under tidigare styre. 

Jag vill vända på pyramiden till en ledning som får sitta och säga nej till idéer 

underifrån, istället för att ledningen trycker idéer neråt i pyramiden som ingen vill 

jobba med – Zeta 

Generellt menade Zeta att alla var positiva till organisationsförändringen, med några få undantag. 

Relationen med mellancheferna i organisationen var bitvis ansträngd, då kommunikation emellan 

dem var bristande, vilket ledde till att frustration och orostankar uppkom under 

omorganisationen. Arbetsplatsen anser vi vid tidpunkten skulle kunna beskrivas som dynamisk, 

något som kan uppfattas både som skrämmande och spännande av de inblandade. En dynamisk 

arbetsplats påverkar enligt Ekvall (1990) kreativiteten positivt. Respondenten beskriver hur 

denne misslyckades att få med sig mellancheferna i processen vilket bidrog till interna 

intressekonflikter om vilka mål som skulle infrias på kort- respektive långsikt. Dessa konflikter 

kan enligt Kalling (2007) klassas som organisatoriska hinder för intraprenörskap. För att 

överkomma dessa hinder utformades ytterligare en utbildning för de lägre cheferna, för att ge 

dessa samma möjlighet till förståelse om vikten av intraprenörskapssatsningar, som de högre 

cheferna. Denna typ av kommunikation samt målformulerande är enligt både Kalling (ibid) samt 

Steiber och Alänge (2013) aktiviteter vilka främjar intraprenörskap på arbetsplatsen. Denna 

uppfattning anser vi stämmer, eftersom utbildandet kan tolkas som kontextskapande åtgärder, där 

innovation inte bara existerar utan där den även uppskattas och uppmuntras. Respondenten 

bedrev denna typ av arbete kontinuerligt, eftersom personalomsättning förekom inom 

organisationen och Zeta önskade att alla skulle hållas informerade samt engagerade i målet. 

Zeta beskrev medarbetarnas tidigare inställning som att de ej kunde styra över sin egen tid, vilket 

vi menar resulterade i en låsning hos de anställda som förhindrade uppkomsten av 

intraprenörskap. Respondenten såg till att det satsades mycket mer på att avsätta tid för 

idéskapande, eftersom mellancheferna upplevt tid som en bristvara tidigare kompenserades de nu 

för den tid som tagits ifrån dem. Sättet på vilket tid för idéskapande togs ur arbetsdagen skulle 
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enligt Steiber och Alänge (2013) samt Schawbel (2013) anses som slack time, en aktivitet som 

ämnar bidra till innovativa idéers framväxt. 

Något som vi anser konvergerat med Ekvalls (1990) första dimension var hur anställda lockades 

med sin egen förmåga av att förverkliga idéer, ej av monitära medel. Det överensstämmer även 

med tidigare forskning (Pinchot, 1985) om intraprenörens drivkrafter till intraprenörskap. 

Respondenten menar dock att det inte var idén som var det viktigaste, snarare personerna bakom 

idén som fick träda fram inom organisationen. Det var sällan de medarbetare som respondenten 

först trodde på som blev framgångsrika i slutändan. Detta uttalande anser vi indikerar hur viktig 

tilltro till alla medarbetarnas förmåga är, trots att det kanske fanns förutfattade meningar om 

medarbetarnas kapacitet samt förmåga att agera innovativt. 

Jag tar hellre en A-[intra]prenör med en B-idé, än en B-[intra]prenör med en A-idé 

– Zeta 

Individen  

Respondenten berättade om sin erfarenhetsresa genom olika bolag och positioner, vilket enligt 

vår uppfattning vittnar om en drivkraft och vilja att styra sin egen karriär. Drivkraften bottnar 

enligt Zeta i dennes tävlingsinstinkt och önskan om att vara bäst, två kvalitéer som enligt Kalling 

(2007) utgör den svagare typen av motivation, nämligen yttre motivation. Vi kan ej avgöra om 

detta påverkat intraprenörens handlingar negativt. En annan drivkraft som Zeta vittnar om är 

tillfredställelsen av att skapa frihet åt medarbetarna att de kan agera intraprenöriellt. Vi 

reflekterar över om det möjligen kan tolkas som att respondenten även drivs av inre motivation, 

då Ryan och Deci (2000) identifierar den typen av motivation som driven av något som 

individen finner mening eller glädje i. 

Osäkerhetsaversionen bedömer vi som låg hos respondenten, eftersom Zeta uttrycker en önskan 

att aldrig stagnera eller upprepa samma sak, och således vill ta risker. Uppfattningen stärks enligt 

oss av att Zeta efter fem år i organisationen avsatte sig själv från sin post för att fundera ut vad 

nästa steg skulle bli, utan en plan för framtiden. Det stämmer väl överens med Hofstedes (1983) 

uppfattning om osäkerhetsaversion. 
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4.3 DISKUSSION AV TOLKNING OCH SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGORNA 
Detta är den avslutande delen av kapitlet. Nedan besvaras forskningsfrågorna för att uppfylla studiens 

syfte att öka förståelse kring intraprenörskap. Analysen har nedan sammanställts och diskuterats under tre 

underrubriker, vilka representeras av de tre forskningsfrågorna. 

4.3.1 FINNS DET NÅGRA GEMENSAMMA EGENSKAPER ATT IDENTIFIERA BLAND INTRAPRENÖRER SOM 

UNDERLÄTTAT I DESS INNOVATIVA ARBETE? 

 

Studien har kunnat urskilja flertalet punkter vid vilka respondenternas redogörelser tangerar 

varandra. Punkter vid vilka de avviker från varandra på intressanta vis har även identifierats. 

 

Fyra av sex respondenter är drivna av inre motivation i olika uttryck, vilket styrks av Amabile 

och Hennesseys (2010) teori om att individer som drivs av inre motivation har högre benägenhet 

att agera intraprenöriellt än de som drivs av yttre drivkrafter. Zeta och Gamma är de enda två av 

respondenterna som drivs av yttre motivation, som i överensstämmelse med Ryan och Decis 

(2000) teori bevisar att alla motiverade individer, oavsett drivkraft, agera kreativt om tilliten till 

den egna förmågan är hög. 

 

Trots att respondenternas motivation bottnar i olika drivkrafter vittnar samtliga respondenter 

dock om den starka drivkraftens betydelse, speciellt vid övertygandet av andra om sitt projekts 

bärighet, samt för att attrahera de medarbetare som krävts för att lyckas. Det framstår för oss som 

att denna förmåga underlättat i det intraprenöriella arbetet. Vidare anser vi att det skapar en bild 

av att alla respondenter fått breda väg för efterkommande intraprenörskap, genom att behöva 

motivera sin idé samt övertyga både chefer och kollegor om dess framgångspotential. Med 

undantag av Alfa som blev rekryterad av företagets vd till projektansvarig i en förändringsroll 

från början, vilket skapade tilltro och underlättade för efterkommande projekt. Att en idé nått 

framgång har indikerat att nästa intraprenöriella idé snabbare nått gehör.  

 

Vi anser inte att någon av respondenterna påvisat höga nivåer av osäkerhetsaversion (Hofstede, 

1983) i sitt beteende eftersom de arbetat under höga nivåer av osäkerhet, precis som jurymedlem 

Klas Karlsson gav föraningar om i den inledande intervjun. Det kan eventuellt förklaras av att 

respondenterna ägnat sig åt extensivt nätverkande med kontakter både inom och utanför den 
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egna organisationen, där de funnit annat stöd som kunde kompensera det underutvecklade stödet 

i den egna organisationen. Dessutom anses alla respondenter besitta förmågan att se 

organisationen ur ett helhetsperspektiv, genom att de beskriver hur de kunnat se problem, hot 

eller lösningar ur ett fågelperspektiv, samt hur dessa potentiellt kunnat påverka organisationen 

för att sedan påbörja sitt intraprenöriella arbete för att hantera dessa.  

 

De har vid initieringen av nya processer valt ut sina egna arbetsgrupper och/eller agerat för att 

konvergera medlemmarnas synsätt, samt ägnat sig åt kontextuellt främjande åtgärder inom 

organisationen för att motivera arbetsgruppen, vilket dels förekommit för att hantera motgångar. 

Detta är något som verkar haft en avgörande effekt på intraprenörskapets framgång, då fem av 

sex (alla utom Alfa) upplevt motstånd eller avundsjuka från kollegor utanför den egna 

arbetsgruppen som trots detta lyckats agera intraprenöriellt. 

4.3.2 GÅR DET ATT IDENTIFIERA NÅGRA SÄRSKILDA KONTEXTUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR SOM KRÄVS 

FÖR ATT INTRAPRENÖRSKAP SKA UPPSTÅ? 

Något vi kunnat urskilja i studien var att inte alla respondenter har upplevt en intraprenöriell 

organisatorisk kontext. I exemplen Delta och Epsilon har det funnits ett stort motstånd mot de 

åtaganden som senare skulle komma att bli stora framgångar för respektive företag. Således har 

en intraprenöriell organisatorisk kontext ej varit en förutsättning som krävts från början för att 

intraprenören skall träda fram, kontexten har dock av oss bedömts som att vara av stor betydelse 

för intraprenörskapets senare framgång.  

Samtliga intraprenörer har dock krävt en sponsor inom verksamheten för att lyckas genomföra 

intraprenöriella åtgärder och förändringar. Studien har vittnat om att detta är något som krävts 

även på de högsta positionerna. Exempelvis i Zetas fall, där denne i samrådan med styrgrupp och 

chefer skiftar en organisationsstruktur från hierarkisk och toppstyrd, till att fördela 

beslutsfattandet neråt i organisationen. Det är ett stort kontextuellt steg för att öka friheten, som 

försvårats eller rent av omöjliggjorts om sponsor saknats. 

I de resterande fem fallen kan vi se ett skift i den organisatoriska kontexten efter det första 

lyckade förändringsprojekt (i mindre utsträckning i Deltas fall). Exempelvis inom fallet Epsilon, 

där få av dimensionerna för ett innovativt företagsklimat (Ekvall, 1990) initialt uppfylldes, 

ändrades kontexten genom att ett förtroende byggdes upp mellan intraprenör samt ledning. Stöd 
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och uppmuntran uppstod efter förändringen, främst inom arbetsgruppen, och inom dem uppstod 

en dynamisk kontext med utrymme för utökat intraprenörskap. Det är denna förändrade kontext 

som kan anses vara av särskild betydelse för intraprenörens vidare framgångar.  

4.3.3 VEM, VAD ELLER VILKA KAN VARA SKAPARE AV DEN INTRAPRENÖRIELLA ORGANISATORISKA 

KONTEXTEN? 

 

Vi anser att denna fråga tydligast besvaras genom en uppdelning genom de två underrubrikerna 

Organisationsnivå: Management samt Individnivå: Intraprenören, då den enklare kan kopplas 

till studiens problemformulering. 

Organisationsnivå: Management 

Om intraprenören arbetar inom en organisation där management är förändringsfrämjande verkar 

det ha en positiv inverkan på intraprenörskapet. Denna uppfattning styrks av Lumpkin och Dess 

(1996) uppfattning om att mängden innovation kan användas som ett mätinstrument för 

förändringsbenägenheten inom en organisation. Exempelvis upplevde både Alfa samt Beta en 

övergripande lätthet att genomföra kreativt arbete och finna stöd för detta eftersom 

organisationens vd var förändringsfrämjande.  

 

Att ledare kan skapa förutsättningar för intraprenören att agera har varit en gemensam 

uppfattning bland samtliga respondenterna. En vd med negativ inställning till innovation kan 

dock även förhindra intraprenörens arbete, vilket är något som skönjts hos Alfa. Där fanns en 

mycket god relation med management, vilket ledde till ett intraprenöriellt agerande, efter vd-

skiftet, då fokus omriktades till konsolidering, togs dock möjligheten till intraprenörskap ifrån 

denne. Respondenten slutade i detta skede att vara intraprenöriell inom företaget, och lämnade 

slutligen arbetsplatsen till förmån för en arbetsplats där denne återigen kunde få utlopp för sin 

kreativitet. Detta anser vi vittnar om att en ledning vilken ej värderar förändring samt 

intraprenöriella individer inte bara kan motverka intraprenörskap, utan även driva intraprenörer 

ut ur verksamheten genom en ogynnsam kontext. Något som även observerats av studiens 

deltagande jurymedlem Klas Karlsson, är den generella förekomsten av organisationers ledare 

som anser att intraprenören är besvärlig, vilket i förlängningen kan innebära att intraprenören 

känner sig ouppskattad och således lämnar arbetsplatsen. 
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Vi har vidare fått uppfattningen att en vd:s normer påverkar intraprenören i olika utsträckning, 

beroende på vilken befattning intraprenören har inom organisationen. Detta eftersom vd:ns beslut 

inverkar på dennes arbete och resurser, vissa befattningar möjliggör ostört “arbeta under radarn”, 

innan ett case kan presenteras för att få ledningens godkännande av idén. I fallet med Alfa var 

“arbete under radarn” ej möjligt då dennes yrkesroll förändrades, samt fick nedskurna resurser 

när konsolideringen påbörjats. 

 

Mycket viktiga steg som vi uppmärksammat i processen för att undvika ointresse, avundsjuka 

samt missförstånd är kommunikationen mellan chefer på olika nivåer samt att hålla medarbetarna 

informerade och införstådda om varför intraprenörskap är en investering för framtiden. Exempel 

på hur ledningen agerat främjande för intraprenörskap är i Zeta-fallet där kommunikation 

uppstod genom skolor, workshops och seminarium där de anställda uppmuntrades att komma 

med idéer. Ett begränsat antal kriterier sattes upp för vad idéerna skulle innehålla för att ligga i 

linje med verksamhetsmålen, i övrigt fick de anställda dock frihet att agera, samt tillåtelse att ta 

tid ur ordinarie arbetstid för att bearbeta dem. Att på detta vis uppvisa tilltro till de anställdas 

förmåga och avsikter anser vi har visat sig vara ett betydande bidrag från management till 

intraprenörskapets uppkomst. Speciellt eftersom vi sett att framåtskridande i processen försvåras 

om intraprenören ej har chefernas tilltro.  

 

Ett exempel på kontext utan tilltro var Deltas fall, då respondenten ständigt behövde ta tid att 

bevisa sig, blev vägen mot målet ej direkt och denne behövde finna vägar att navigera runt 

byråkratiska regler för att genomföra idén. Ovan nämnda faktorer har lett till ökat 

intraprenörskap hos de undersökta fallen, i form av att nya lukrativa idéer uppstått samt 

förverkligats och kanske viktigaste av allt (ur ett ledningsperspektiv) har intraprenörskapet lett 

till fördubblad omsättning för organisationen, i åtminstone ett av fallen. 

 

Tre av sex (Alfa, Beta samt Gamma) intraprenörer vittnar om att de upplevt en särskilt 

intraprenöriell organisatorisk kontext, mer än vad deras kollegor inom samma organisation skulle 

anse sig uppleva. Således anser vi att det verkar som att ledningen i respektive fall kunnat skapa 

förutsättningar för en intraprenöriell kontext för respondenterna, om än i olika hög utsträckning, 
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kontexten har dock ej spridits inom organisationen av ledaren själv och således kan denna insats 

ej sägas direkt resulterat i intraprenörskap. 

Individnivå: Intraprenören 

Klas Karlsson menade att intraprenörskap till stor del var beroende av rätt ledarskap som genom 

värdegrundsförändringar kunde konvertera ”vanliga anställda” till intraprenörer, i flera av fallen 

vi undersökt tycks dock intraprenören ha varit den som tagit ledarrollen, även under informella 

former (som i Epsilons samt Alfas fall). Det har således inte nödvändigtvis varit chefen som varit 

ledaren, eftersom intraprenörerna själva har legat bakom spridningen av en intraprenöriell 

kontext, som därigenom främjat intraprenörskap i den vidare organisationen. 

De tycks sprida och frammana den intraprenöriella andan genom att fungera som en 

inspirationskälla för kollegor, samtidigt som intraprenörerna bidrar till att kontexten förändras.  

Denna spridning har vi kunnat identifiera genom utvecklandet av innovationsfrämjande 

utbildningsprogram (som i fallen Alfa, Gamma, Epsilon samt Zeta). Även genom att inom den 

närmaste arbetsgruppen etablera ett klimat av tillit och dialog, där misslyckanden är tillåtna 

(Beta, Gamma, Delta och Epsilon) kunde det identifieras. Kontexten har skapat transparens inom 

gruppen och bidragit till att avdramatisera presentationen av idéer för ledningen, genom att 

idéerna först prövats och fått accept som goda idéer hos medarbetare (som i Alfa samt Epsilon 

fallen). Alla respondenter har vittnat om ett ökat tillflöde av idéer samt aktiviteter inom 

verksamheten, vilket vi härleder till dessa kontextuella åtgärder. Vi menar därför att 

intraprenören kan ge upphov till en kontext som ger förutsättningar fler intraprenörer att träda 

fram, dock ej utan stöd från en sponsor/chef som först ger förutsättningarna för intraprenören. 

Det går dock inte att generalisera kring vem som skapat den intraprenöriella kontexten i de 

undersökta fallen, dock har vi urskilt att det inte varit möjligt för någon enskild individ, oavsett 

befattning, att själv skapa en intraprenöriell kontext. Det tycks ske i en gemensam process mellan 

både ledare samt medarbetare. 
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5 AVSLUTANDE KAPITEL 
Nedan presenteras studiens slutgiltiga resultat. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt. Det första avsnittet Slutsats 

innehåller en sammanställning över studiens viktigaste resultat. Det andra avsnittet Kunskapsbidrag, innehåller en 

beskrivning av den nya kunskap vilken genererats genom studien. Det tredje avsnittet Förslag på vidare forskning, 

innehåller vår syn på områden vilka kunde vara intressanta att studera i framtiden, baserat på studiens resultat. Det 

fjärde avsnittet Kritisk granskning, är uppdelat i tre underrubriker vilka kritisk granskar arbetsprocessen, den 

metod vilken använts genom studien samt våra proaktiva steg för att kvalitetssäkra resultaten.  

5.1 SLUTSATS 
Efter studien utförts upptäcktes indikatorer mot ett samband mellan den organisatoriska 

kontextens utformande och ett intraprenöriellt beteende, intraprenörskap kan dock förekomma 

även utan en förestående intraprenöriell organisatorisk kontext. Alla respondenter har uppvisat 

en låg osäkerhetsversion kombinerat med ett innevarande helhetsperspektiv på organisationens 

omgivning. Bland de undersökta fallen har, trots den låga osäkerhetsaversionen, två av sex 

indikerat ett behov av en organisatorisk kontext vilken stöttar dennes arbetsmetoder. I de 

resterande fyra fallen verkar den egna tilltron till sitt egna innovativa arbete, vilket verkar ha 

uppvägt bristen av stöd och gjort att de lyckats skapa de resurser de behövt själva. Oavsett 

storleken på intraprenörens egen motivation, visade dock studien att denne alltid kräver en 

stödfunktion i sitt intraprenöriella arbete form en anställd på en högre nivå än dem i hierarkin. 

I alla de fall som studerats har vi kunnat urskilja att en kontext som lämnat utrymme för kreativt 

arbete har inneburit en positiv effekt på den övergripande innovativa verksamheten. Detta blev 

särskilt tydligt i de fall där den organisatoriska kontexten genomgick en förändring till att bli mer 

eller mindre dynamisk än tidigare. I de fallen har studien visat på en innovationsnivå som till 

följd av förändring antingen stagnerat alternativt blomstrat. Viktigt var således förekomsten av 

regelbunden kommunikation inom ledningen för att sprida och upprätthålla bilden av 

intraprenörskap som en långsiktig investering. Speciellt viktigt var att ledare genomgående 

påvisade en tilltro till sina anställdas avsikter och förmåga i det kreativa arbetet. 

Studien har även visat att intraprenörer inom en organisation tycks bana väg för fler 

intraprenörer. Dels inträffade detta efter ett lyckat innovativt åtagande, studien visade dock även 
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att intraprenören genomför aktiva åtgärder för att skapa intraprenöriella kontexter oavsett typen 

av organisation. Sammantaget motiverar detta övriga anställda att tillvarata egna idéer.  

5.2 KUNSKAPSBIDRAG 
Studien har bidragit till en ökad förståelse för intraprenörskap, detta då den indikerat att 

intraprenören genom sitt intraprenörskap bidragit till en positiv förändring av den organisatoriska 

kontexten inom den närmsta arbetsgruppen. Vidare har vi upptäckt indicier om att fler individer 

inom organisationen träder fram med innovativa idéer som följd av intraprenörens kontextuella 

förändring.  

5.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Förslag på vidare forskning grundar sig i insikten att intraprenörskap inte alltid föregås av en 

intraprenöriell organisatorisk kontext, denna kontext växer dock i många fall fram vart efter som 

intraprenören fortskrider i sitt arbete. Antydan om att intraprenören genom sitt kontextskapande 

ger upphov för ytterligare intraprenörskap, är ett resultat som vi har saknat inom teorin, och 

företeelsen tycks vara underforskad inom intraprenörskapsforskningen.  

Således blir vårt förslag på vidare forskning att detta studeras vidare för att generera djupare 

kunskap och förståelse för hur intraprenören driver på utvecklingen för ytterligare 

intraprenörskap. Detta skulle kunna förklara hur den exponentiella tillväxten av intraprenörskap 

kan yttra sig inom en organisation som endast skapat förutsättningar för en enskild intraprenör. 

5.4 KRITISK GRANSKNING 
Eftersom denna studie inte resulterat i ett statistiskt generaliserbart svar om hur verkligheten ser 

ut, utan snarare vittnar om en av många möjliga sanningar, ligger den största utmaningen i att 

skapa trovärdighet (Kvale, 1997). Då detta är en kvalitativ studie diskuteras trovärdighetens 

kvalitet utifrån kvalitativt anpassade perspektiv på reliabilitet och validitet. Dessa begrepps 

traditionella betydelser lägger allt för stor tonvikt vid mätbarheten utav en studie, vilket inte är 

tillämpbart på denna studie i enighet med Gustavssons (2003) uppfattning. Istället är det genom 

begreppen intern validitet, extern validitet och reliabilitet som granskats.  
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5.4.1 INTERN VALIDITET 
Kärnan i studiens validitet är att de teorier, modeller och koncept som förekommer i en studie är 

giltiga för att beskriva verkligheten på ett korrekt sätt (Gummesson, 2000).  

Intervju 

Intervjuerna har genomförts i flera omgångar, där en initial intervju genomfördes med Klas 

Karlsson den 14 mars 2014. Efter den intervjun fanns tillfälle att utveckla intervjuguiden inför 

empirisk insamling med resterande respondenter som genomfördes under perioden 14 april - 2 

maj 2014. Detta har ökat möjligheten förbereda dessa intervjuer så att frågorna speglar syftet. 

 Studiens utformning innebar att tolkning och analys isolerades till att endast behandla 

organisatorisk kontext aspekter utifrån de enskilda intraprenörernas perspektiv. Respondenternas 

individuella uppfattning kan således skilja sig ifrån den övriga ledning samt medarbetare.  

Tidsaspekt 

Då utmärkelsen delats ut årligen har intervjuerna inträffat med varierande distans från sin 

utmärkelse, i det längsta fallet så sent som fem år senare, vilket skulle kunna innebära en risk för 

felaktigheter i respondentens minnesbilder. För att minska denna risk kontaktades 

respondenterna via mail innan intervjun för att informeras om intervjuns innehåll. I två av fallen 

befann sig respondenterna ej längre på samma företag som när de vann priset. Organisationens, 

samt individens, personliga utveckling från den tidsperioden riskerar att påverka respondenternas 

svar.  

Respondentens geografiska placering 

Tre av respondenterna befann sig på annan ort vilket resulterade i att dessa intervjuer 

genomfördes via telefon, något som ökat risken att mista betydelsefulla signaler genom 

kroppsspråk. En ökad risk för att respondenten ej känner tillräckligt förtroende för att dela med 

sig av upplevelser uppstår också, mer än om intervjun genomförts genom ett personligt möte då 

intervjupersonen kan skapa en förtroendeingivande atmosfär där de befinner sig (Kvale, 1997).  

Validering av empiri 

En vecka innan respektive intervju har respondenterna mottagit ett mail innehållande studiens 

syfte samt en intervjuguide, detta för att öka dessa individers förberedelse. Om oklarheter kring 

respondentens uttalanden uppkommit vid intervjutillfället ombads de utveckla eller förklara sitt 

svar under samtalet, så kallad dialogisk validering (Malterud, 1998). Efter avslutad intervju och 
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transkribering, genomfördes en deltagarkontroll där empirunderlaget mailades till respektive 

respondent, de fick möjlighet att godkänna materialet samt korrigera eventuella missförstånd, 

detta för att öka materialets tillförlitlighet (ibid).  

För att öka validiteten i empirin har fallen studerats genom triangulering (Yin, 1984). Samma 

data har således tolkats och analyserats utifrån flera teoretiska underlag, detta för att styrka 

mönster som vi urskilt. Studien har ett diversifierat empiriskt underlag vilket skapats genom 

respondenter från olika organisationer, vilket lett till att olika perspektiv delgivits oss. Bland de 

studerade fallen återfinns även intraprenöriella ledare, vilka kunde ge utsago kring det 

manageriella perspektivet. 

5.4.2 EXTERN VALIDITET 
Den externa validiteten kallas ibland för generaliserbarhet, och undersöker i vilken mån en 

studies bidrag kan appliceras på andra områden än det studerade (Gummesson, 2003).  

Bland de fall som studeras finns en demografisk spridning som ökar applicerbarheten på 

individnivå. De organisationer som undersöks finns lokaliserade inom Stockholm och Göteborg 

och varierar mellan lokala aktörer med strax över 1000 anställda till internationella aktörer med 

över 100 000 anställda. Således finns en branschspridning som ökar generaliserbarheten i viss 

mån.  

Generaliserbarheten i kvalitativa studier är dock generellt sett låg. Detta då resultaten i detta fall 

utgörs av ett fåtal individers subjektiva uppfattningar kring intraprenörskap, mängden 

information som varje informant lämnar kan dock uppväga detta i viss mån (McCracken, 1988). 

Snarare än att resultaten kan generaliseras till populationer, menar Esaiasson (2012) att resultaten 

från den kvalitativa forskningen kan generaliseras till utvecklad teori.  

5.4.3 RELIABILITET  
Reliabiliteten syftar till att säkerställa att flera forskare som studerar samma fenomen med 

liknande syften bör uppnå liknande resultat, vilket även gör att en studie med hög reliabilitet 

även har hög replikerbarhet (Gummesson, 2000). Detta begrepp värderas högt inom forskningen, 

dock brister generellt reliabiliteten inom den kvalitativa grenen (Gummesson, 2003). Detta är 

mycket till resultat av svårigheterna att “frysa” samt återskapa eller replikera omgivningarna, 
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subjektens sinnesstämning och de oberoende variablerna i en kvalitativ studie (Kvale, 1997). 

Detta är således även gällande i denna studie. 

Teknisk reliabilitet 

För att öka reliabiliteten spelades intervjuerna in, efter godkännande från respondenterna. De 

intervjuer som utförts genom personligt möte har spelats in med hjälp av dubbla mobila 

inspelningsenheter, detta för att minimera risken för incidenter som att batteriet tar slut, eller att 

upptagningsförmågan på annat sätt brister. Vid de intervjuer som utförts med respondenter på 

annan ort, har telefon med högtalarfunktion brukats och inspelningen har skett med hjälp av en 

annan inspelningsenhet. 

Accessproblematik 

Vi upptäckte att det för respondenterna varit enklare att dela information om de organisatoriska 

förutsättningarna då de varit goda, än om när det funnits motsättningar. Den initiala kontakten 

med Talentia AB var således ett viktigare steg mot urvalet än vad vi först insåg. Detta för att 

möjliggöra tillvaratagandet av den nyanseringen som de undersökta fallens divergerande 

kontexter inneburit. Under studiens gång har vi insett att utan Talentia ABs goda vilja, hade 

accessen till fallen möjligen försämrats. Svårigheten hade främst legat i att inkludera de 

intraprenörer som upplevt motstånd samt icke gynnsamma kontexter inom organisationen.  
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BILAGOR 

BILAGA 1, BESKRIVNING ÅRETS INTRAPRENÖR 
“Årets intraprenör” är en utmärkelse som sedan 2009 har delats ut i samarbete mellan 

rekryteringsföretaget Talentia och den ideella organisationen Hungerprojektet. I juryn bakom 

priset har det genom åren funnits representanter ifrån företag som Varje år mottager en 

näringslivstagare detta pris som ett bevis på att denne har ”uppvisat extraordinär förmåga att 

upptäcka och driva igenom nya idéer samt organiserat och skapat resurser för att uppnå resultat 

utöver det vanliga” (http://www.talentia.se/arets-intraprenor/nominera/). Bland mottagarna av 

priset finns hittills anställda på företagen Volvo personvagnar, Apoteket AB, Göteborg energi, 

Max hamburgerrestauranger samt Swedbank. I syfte att undersöka frågeställningen kommer vi 

att genomföra en empirisk sammanställning kring dessa fall och den företagskultur som råder 

inom respektive organisation. Detta kommer att ske genom insamling av elektroniskt publicerat 

material samt intervjuer med tidigare års vinnare.  

 

  

http://www.talentia.se/arets-intraprenor/nominera/
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BILAGA 2, PRESENTATION AV RESPONDENTER 
Efterforskningar via internet kring ämnet intraprenörskap på mikronivå ledde till att 

rekryteringsföretaget Talentia AB lokaliserades. Talentia AB är grundare och utdelare av 

utmärkelsen “Årets Intraprenör”, vars pristagare senare kom att utgöra urvalet av 

respondenter, samtliga på aktörsnivå. Nedan följer en presentation utav respektive respondent 

Klas Karlsson, founding Partner Talentia 

Klas Karlsson grundade Talentia 1999 och arbetar idag som seniorkonsult inom Talentia 

Executive med fokus på uppdrag inom bland annat teknikintensiva bolag och konsultbolag. 

Innan grundandet av Talentia arbetade han med organisationsutveckling och talent management 

inom industrin. Klas har en Fil. Kand. i beteendevetenskap och företagsekonomi från 

universiteten i Lund, Roskilde och Freiburg. 
 

Lars Kry, Koncernchef Proffice, Årets Intraprenörielle Ledare 2010“ 

Lars Kry har på ett banbrytande sätt organiserat Proffice att en begynnande intraprenörskultur 

ges förutsättningar att växa sig stark. Speciellt uppmärksammas att han som ledare systematiskt 

uppmuntrar alla medarbetare till att bryta barriärer och utveckla nya idéer och affärer. Proffice 

har under Lars Krys tid som koncernchef gått från 2 till 4 miljarder i omsättning.”(Årets 

Intraprenör, 2014). 

Följande respondenter presenteras utifrån det utlåtande som gjort att de tilldelats utmärkelsen 

Årets intraprenör. 

 

Anki Ahrnell, Head of Digital Engagement på Swedbank 2013,  

”Anki Ahrnell är Årets Intraprenör 2013. I en stelbent bankvärld lyckas Anki gång på gång driva 

igenom idéer, visioner och tankesätt med Swedbanks bästa för ögonen. Anki har tydligt 

konkretiserat målbilden för Swedbanks digitala resa och samtidigt lyckats skapa ett extraordinärt 

engagemang hos både medarbetare och andra nyckelpersoner. Bland Ankis många 

framgångsrika projekt som har gynnat både kunderna och banken är mobilbanken det som 

utmärker sig starkast med sina 1,5 miljoner kunder”(Årets Intraprenör, 2014). 

Pär Larshans, ansvarig för miljö och hållbarhetsfrågor på Max Hamburgerrestauranger 2012 

”Pär Larshans är årets Intraprenör 2012. Genom sitt orädda och besjälade sätt att driva sina 

hjärtefrågor inom Max Hamburgerrestauranger AB har Pär gång på gång lyckats identifiera 

synergierna mellan samhällsnytta och affärsmässig framgång. Detta har skett med stor 

innovationskraft i kombination med en unik förmåga att få med organisationen på samtliga 

nivåer” 

Ulf Östermark, Projektledare Göteborg Energi 2011 

“Ulf fick priset för sitt besjälade arbete med att sätta smarta elnät på kartan. Hos Göteborg 

Energi har han skapat ett unikt kontaktnät i hela företaget och genom ett multidisciplinärt 

angreppssätt drivit visionära och lönsamma förändringar i en konservativ bransch.” (ibid). 
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Marianne Norelius, hälsostrateg i Apoteket AB och drivande bakom utvecklingen av tjänsten 

Apotekets Hälsokoll 2010 

”Marianne tilldelas priset för att i en avreglerad marknad ha uppvisat stor kreativitet och 

handlingskraft för att skapa affärsmässiga förutsättningar för att den tidigare monopolisten 

Apoteket skall kunna vara fortsatt konkurrenskraftig. Hon har utvecklat flertalet nya koncept, 

såsom Apotekets Hälsokoll och Hälsotorget, samt övertygat ledningen om affärsnyttan i dessa 

och drivit dem till kommersiell framgång. 2009 var det mest framgångsrika året i Apotekets 

historia, vilket Mariannes insatser sannolikt har bidragit till.”(ibid). 

 

Ulf Nordström, projektledare vid Volvo Personvagnar 2009 

“Ulf har haft en avgörande roll i utvecklingen av de tekniskt, miljömässigt och kommersiellt 

framgångsrika DRIVe produkterna. Tack vare DRIVe satsningen sänkte Volvo sin 

bränsleförbrukning från 129 gram till 99 CO2/km och har därmed blivit bland de bästa i sin 

klass. Ulf gjorde en korrekt uppskattning av efterfrågan för miljövänligare personbilar på 

marknaden och att företagets eftersläpning inom miljöområdet behövde åtgärdas. I en tid som 

präglas av oro för framtiden och pessimism har Ulfs handlingar och inställning haft en viktig 

psykologisk positiv inverkan för bolaget. Att Volvo Personvagnars resultat sedan har börjat 

vända under 2009 har givetvis många anledningar, men vi tror att framgångarna med DRIVe har 

varit en bidragande faktor.” 
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BILAGA 3, INTERVJUGUIDE 1 
 

Klas Karlsson, Talentia 

 

1.  Du har skapat ett intraprenörspris. Varför tycker du att man ska lyfta fram intraprenörskap? 

2. Vad är en intraprenör? 

3.  Hur identifierar ni intraprenöriellt arbete? 

4. Vilka faktorer är viktiga för att intraprenörskap ska uppstå? 

5. Vad kan management göra för att främja intraprenörskap? 

6. Vad kan de anställda göra för att bidra till ett intraprenöriellt klimat? 

7. Hur kan kreativitet & innovation stimuleras i verksamheten? 

8. Hur skapas tillit mellan anställd och ledning för att idéer ska komma fram? 
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BILAGA 4, INTERVJUGUIDE 2A 
 

1. Berätta om den intraprenöriella handling som du blivit belönad för, från idé till handling. 

Management/Struktur 

2. Berätta om relationen med din chef och andra överordnade under denna period. 

– Hur såg din relation med din chef ut innan och under den intraprenöriella processen? 

– Uppmuntrade dina chefer dig till nytänkande- hur? 

– Fanns det möjlighet att presentera idéer för din chef? 

– Kommunicerade dina chefer en tydlig målbild till dig som gjorde att du visste vad du kunde göra för att 

organisationen skulle nå sina mål? 

– Belönades du av organisationen för ditt nytänkande på något sätt? 

Klimat/Kultur/Kollegor 

3. Berätta om klimatet mellan dig och dina kollegor under denna period. 

– Hur upplevde du att dina kollegor uppfattade ditt intraprenöriella arbete? 

– Upplevde du att du kunde kommunicera, lära och diskutera med dina kollegor? 

– Hur upplevde du stämningen på arbetsplatsen och mellan dig och dina kollegor? 

– Har du uppfattat någon faktor bland kollegor och i klimatet som kan ha påverkat ditt intraprenörskap? 

Personlighet/Inre - och yttre drivkraft 

4. Anser du att några specifika karaktärsdrag hos dig har varit viktiga vid ditt intraprenörskap? Vilka? 

– Berätta om din egen motivation till ditt intraprenörskap 

5. Anser du att en organisation “föder” sin intraprenör, eller är det en egenskap som en individ bär med sig 

oavsett vilken organisation hen befinner sig i?  

Korta frågor 

Dessa frågor relaterar till de omständigheter som rådde i samband med ditt arbete med det intraprenöriella arbete 

som du blivit belönad för. Gällande frågor kring organisation eller liknande syftar vi alltså till den organisation du 

vid denna tillfälla befann dig i. 

1. Vilken typ av personliga karaktärsdrag anser du premieras på din arbetsplats? Ex. organiserad, kreativ, 

strukturerad, teamspelare? 
2. Via vilket medium sker kommunikation med dina kollegor? Ex. Face-to-face, via telefon, via mail, om annat 

kommunikationssätt-specificera? 
3. Uppfattar du organisationen som flexibel och i kontinuerligt förändring? Ja/Nej 
4. Anses en medarbetare provokativ om hen konfronterar problem på ett avvikande/annorlunda sätt? Ja/Nej 
5. Det bästa sättet för att komma överens på min arbetsplats att tänka på samma sätt som de andra i 

gruppen. Ja/Nej  
6. Organisationen tenderar att hålla sig till beprövade och bevisade metoder. Ja/Nej 
7. Organisationen är mer fokuserad på att upprätthålla status quo än att förändras i takt med omgivningen. 

Ja/Nej 
8. Finns det stöd för nyutveckling av idéer tillgängligt för dig på din arbetsplats? Nej/Om ”Ja”, utveckla 
9. På min arbetsplats finns det tid för att genomföra kreativa idéer under min arbetstid. Ja/Nej 
10. På min arbetsplats uppmärksammas innovativa individer så att alla inom organisationen ser dem. Ja/Nej 
11. Kan du ge exempel på nytänkande handlingar som har belönats inom organisationen?  
12. Händer det att ledningen tar åt sig äran för de anställdas idéer? Ja/Nej  
13. Uppfattar du att organisationen förmedlar sin vision och sina mål till dig på ett tydligt sätt? Ja/Nej 
14. Har du genomfört fler innovativa projekt än det du prisbelönats för? Ja/Nej 
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Bilaga 5, Intervjuguide 2B 
 
1. Berätta om ditt intraprenöriella ledarskap som du blivit belönad för, från idé till handling  

(från eventuell filosofi till själva utförandet) Var det din egen idé?  

2. Berätta om relationen med dina underställda chefer och andra överordnade under denna period.  

Hur såg din relation med dina anställda ut innan och under den intraprenöriella processen?  
Uppmuntrade du dina anställda till nytänkande, i så fall hur?  
Fanns det möjlighet inom organisationen att presentera idéer till sin chef?  
Kommunicerade du en tydlig målbild till som gjorde att de anställda visste vad de kunde göra för att organisationen 

skulle nå sina mål?  
Belönades anställda inom organisationen för sitt nytänkande på något sätt?  

3. Berätta om klimatet mellan dig och dina kollegor under denna period.  

Hur upplevde du att dina kollegor uppfattade ditt intraprenöriella arbete?  
Hur upplevde du stämningen på arbetsplatsen samt mellan dig och dina kollegor?  

4. Anser du att du har några specifika karaktärsdrag som varit betydelsefulla för ditt intraprenörskap?  

Berätta om din egen motivation till ditt intraprenörskap.  

5. Anser du att en organisation “föder” sin intraprenör, eller är det en egenskap som en individ bär med sig 

oavsett vilken organisation hen befinner sig i?  

Korta frågor 

Dessa frågor relaterar till de omständigheter som rådde i samband med ditt arbete med det intraprenöriella arbete 

som du blivit belönad för. Gällande frågor kring organisation eller liknande syftar vi alltså till den organisation du 

vid detta tillfälle befann dig i. 

1. Vilken typ av personliga karaktärsdrag anser du premieras på din arbetsplats? Ex. organiserad, kreativ, 

strukturerad, teamspelare? 
2. Via vilket medium sker kommunikation med dina kollegor? Ex. Face-to-face, via telefon, via mail, om annat 

kommunikationssätt-specificera? 
3. Uppfattar du organisationen som flexibel och i kontinuerligt förändring? Ja/Nej 
4. Anses en medarbetare provokativ om hen konfronterar problem på ett avvikande/annorlunda sätt? Ja/Nej 
5. Det bästa sättet för att komma överens på min arbetsplats att tänka på samma sätt som de andra i 

gruppen. Ja/Nej  
6. Organisationen tenderar att hålla sig till beprövade och bevisade metoder. Ja/Nej 
7. Organisationen är mer fokuserad på att upprätthålla status quo än att förändras i takt med omgivningen. 

Ja/Nej 
8. Finns det stöd för nyutveckling av idéer tillgängligt för dig på din arbetsplats? Nej/Om ”Ja”, utveckla 
9. På min arbetsplats finns det tid för att genomföra kreativa idéer under min arbetstid. Ja/Nej 
10. På min arbetsplats uppmärksammas innovativa individer så att alla inom organisationen ser dem. Ja/Nej 
11. Kan du ge exempel på nytänkande handlingar som har belönats inom organisationen?  
12. Händer det att ledningen tar åt sig äran för de anställdas idéer? Ja/Nej  
13. Uppfattar du att organisationen förmedlar sin vision och sina mål till dig på ett tydligt sätt? Ja/Nej 
14. Har du genomfört fler innovativa projekt än det du prisbelönats för? Ja/Nej 
  



77 
 

BILAGA 6, FÖRBEREDANDE INTERVJUMALL   
Hej X, 

 
Nästa vecka är det äntligen dags för oss att ses för en intervju. För att du ska få en bild av vad vi kommer 

att göra, så skickar vi över intervjumallen som vi kommer att utgå ifrån. Du får gärna ögna igenom den 

innan vi ses, om tillfälle ges. 
 

Vi ser fram emot att träffa dig. 

 
Glad Påsk! 

 

Mvh 

Sara Lundström & Isabel Engberg 
Mobil 0736-95 25 88 

Södertörns Högskola med Talentia AB 

Bifogad mall: 

Vi är två företagsekonomistudenter från Södertörns Högskola som i dagsläget skriver examensarbete om 
intraprenörskap. Denna studie ämnar belysa till hur stor del intraprenörskapet berodde på 
organisationen.  

För att nå ut till intraprenörer kontaktades Talentia AB och ett samarbete med Klas Karlsson inleddes där 
han rekommenderade oss att kontakta Er pristagare för att få en djupare inblick i hur intraprenörskap 
blev till. 

Intervjun kommer beröra tre olika nivåer som vi är intresserade av, nämligen: Management, Kollegor och 
Personliga egenskaper. Du kommer först att få möjlighet att berätta din historia, för att därefter få en 
generell fråga inom varje område att besvara. Vi kommer ställa följdfrågor längs med intervjuns gång 
om det är något vi vill höra mer om.  

Frågor: 

1. Berätta om den intraprenöriella handling som du blivit belönad för, från idé till  

2. Berätta om relationen med din chef och andra överordnade under denna period. 

3. Berätta om klimatet mellan dig och dina kollegor under denna period. 

4. Anser du att några specifika karaktärsdrag hos dig har varit viktiga vid ditt intraprenörskap?  
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BILAGA 7, UPPFÖLJNINGSMAIL EFTER GENOMFÖRDA INTERVJUER 

Hej X, 

Tack igen för att du valt att vara delaktig i vår studie kring intraprenörskap! 

Som utlovat kommer här ett utkast på det empiri vi har tänkt använda i arbetet som du intervjuades för 

under vecka X. Denna text kommer att analyseras med hjälp av relevanta teorier på ämnet. Vänligen titta 

igenom bifogat dokument och återkoppla till oss senast torsdagen den 8/5 kl. 15 om det är något som du 

känner att vi missuppfattat eller av annat skäl vill att vi ska utesluta ifrån arbetet. 

Mvh, 

Sara Lundström och Isabel Engberg 

 

 


