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                              SAMMANFATTNING 
 
Genom att intervjua 10 personer med ledningsposition inom olika typer av 

företag i flera länder har detta examensarbete haft som huvudsakliga syfte 

att ta reda på vilken miljö som främjar en innovativ organisation, 

organisationer mer bli konkurrenskraftiga och framgångsrika. Genom att 

transkribera och tolka intervjuerna har vi hittat nyckelord som kunde 

besvara vår forskningsfråga, för att få svar på forskningsfrågorna har 

arbetet utgått från en kvalitativ metod med en induktiv riktning. 

Ledarskapet har visats ha en betydande roll både gällande kulturen och 

personalens möjligheter till att kunna bidra till förbättringar på 

organisationer. Kulturen innebär vilket förhållningssätt som finns på 

organisationen och det utgör också sättet som medarbetare har till 

varandra. Att en tillåtande kultur finns kan göra en skillnad för 

organisationens framtid. 

Detta examensarbete belyser en främjande miljö inom den innovativa 

organisationen. 

 

Nyckelord: Intraprenörskap, vertikal, horisontell, ledarskap, motivation och 

organisationsstruktur 

 
ABSTRACT 

 
By interviewing 10 people in leadership positions from various companies and      

countries, this thesis had as main objective to find out how the view the of what 

environment promotes the intrapreneur to make the organizations more 

competitive and successful. By transcribing and interpreting the interviews, we 

have found the keywords that could answer our research question. Our method has 

been based on a qualitative approach with an inductive direction. The leadership 

has been shown to have a significant role in terms of company culture and the 

intrapreneurs ability to contribute to the development of the organizations. The 

culture is essential. If allowed, the intraprenur will have an impact on both 

strategies and operational conduct. This thesis highlights intraprenuer promotion 

roles within the organization.  

Keywords: Intraprenurship, vertical, horizontal, leadership, motivation and 

organizationstructure 
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FÖRORD 
 

Vi vill tacka våra respektive som har stöttat oss under denna intensiva period.  

 

Vi vill även tacka alla respondenter, utan ert deltagande skulle detta 

examensarbete inte gått att genomföra. 

 

Ett stort tack går till vår handledare Peter E Johansson, som har ställt upp helg som 

vardag. Utan den hjälpen hade vi stått kvar på ruta ett. 
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1. INLEDNING 

1.1 INTRODUKTION  
Vad är det som får organisationer att följa med i utvecklingen och varför är 

innovation viktigt i dagens samhälle?  Det är något som författarna ansåg var 

intressant och ville veta mer om innovation, innovativ organisering och 

intraprenörskap. I detta avsnitt introducerar författarna till ämnet med en start i 

Innovation, innovativ organisering, intraprenörskap, ledarskap, team och till sist 

kultur.  

Innovation, ett ord som förekommer i de flesta sammanhang runt omkring oss, 

men vad betyder egentligen innovation? Det finns lika många förklaringar som det 

finns innovationsböcker, men en förklaring är Bessant & Tidds (2011) som menar 

att innovation kan anta många former men i det stora hela handlar det om 

förändringar. Ordet härstammar från det latinska ordet in och novare, vilken 

betyder kort och gott förändringar (Bessant & Tidd, 2011). Innovation innebär 

väldigt mycket men det finns ett stort fokus på hur organisationer kan förändra sig. 

Lika mycket som att vi människor ska vara innovativa, krävs det idag att 

organisationer är innovativa. Om förändringar inte genomförs, riskerar en 

organisation att inte vara lika stark på marknaden om några år.  

 

Vad krävs för att en organisation ska anta en innovativ ställning och bli mer 

innovativa?  Bessant & Tidd (2011) menar att en organisation som ska agera mer 

innovativt bör se över hur strukturen och klimatet är formad och hur tillåtande det 

är att ”släppa lös” sina anställda i ett mer kreativt arbete och även hur de anställda 

får möjlighet att kunna dela sin kunskap med kollegorna. Tidd & Bessant (2009) 

anser att det finns nyckelpersoner i en innovativ organisation som är de som utgör 

grunden. De menar vidare att dessa personer ser till att en innovationsprocess drivs 

igenom och inte stannar av. Det finns många roller och det är inte enbart en och 

samma person som har dessa roller, de är fördelade i hela organisationer. Den 

tekniskt kunnande personen, hen som vet vad innovationen behöver tekniskt sätt 

för att genomföras. Man ska hitta tekniken, låta den inspirera och motivera för 

förändring och utveckling. Den “organisatoriska sponsorn” ser till processer drivs 

igenom, kan antas av en teamleder. De behöver ha kunskapen om teknik utan 

måste tro på innovationen och processen. Personer som behövs är de som kan 

förändras efter rådande situation. Den informativa kommunikatören har en viktig 

del i organisationen, denne sitter på kontakter informella som formella och knyter 

an med organisationens och dennes egna nätverk. Kommunikatören kan ses som 

en del av organisationens framgång (Tidd & Bessant, 2009) En främjande faktor i 

en innovativ organisation kan vara ett intraprenörskap, likt entreprenörskap 

handlar intraprenörskap som enligt Antonic & Hisrich (2003) kan ses som ett 

beteende hos de personer som vågar gå utanför de ramar som i vanliga fall följs på 

organisationerna. Om dessa strukturerade faktorer inte upprätthålls blir 

organisationen alltför ostrukturerad och de anställda får helt och hållet bestämma 

hur saker och ting ska utföras och det är ingen bra lösning (Toker, Cinar & 

Cakirel, 2013). Det handlar om en balansgång, mellan kaos och ordning, vi måste 

själva inom en organisation veta vad som är bäst lämpad för just den här 

organisationen och det kan en roll som projektledare vara ämnad för. Projektledare 

ska se till att alla delar samarbetar med varandra och strävar mot samma mål (Tidd 

& Bessant, 2009). 
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När Gifford Pinochot III myntade uttrycket ”intraprenör”, kombinerade han 

”internal entrepreneur” och definierade intraprenörer/intraprenörskap som 

praktiker och ”drömmare som gör”. I Europa är intraprenören mer nämnt som 

”företagens entreprenörer” (Oliwer, Pass, Taylor & Taylor, 1991). Aygün, Ic & 

Kiziloglu, (2010) menar att intraprenörskap kan vara en drivande motor som leder 

till innovation just för att ett intraprenörskap innehåller en entreprenöriell anda 

som har viljan att utveckla, ett intraprenörskap beskrivs som ett entreprenörskap 

som verkar inom företaget och hjälper till med företagets utveckling. Burns (2012) 

menar att ett intraprenörskap handlar om något som är resultatinriktad, ambitiöst, 

rationellt, tävlingsinriktat, frågvist och arbetar med förändringar. Ett 

intraprenörskap kan med fördel vara en grupp eller ett förhållningsätt som en eller 

flera har på en organisation. Till skillnad mot ett entreprenörskap, fungerar 

intraprenörskap som är en fördel för organisationen och den framgång som 

organisationen når, ett intraprenörskap förväntas inte gynna bara en person utan 

hela organisationen (Burns, 2012). Oliver., et. al., (1991) anser att det i en 

intraprenöriell kultur är viktigt att ha en person som kan leda och som hjälper till 

att utföra det som intraprenören kommer fram till.  

För att ett intraprenörskap ska kunna hjälpa till och utveckla en organisation är det 

viktigt att kulturen är tillåtande. Med kultur menas med de normer, värderingar, 

antaganden och övertygelser som finns i en organisation och dessa är delade med 

dem som arbetar i organisationen (Andriopoulos, 2001). 

Sammanfattningsvis kan man säga att ett intraprenörskap ses som ett gynnande 

förhållningssätt i organsationer, med vad är det som karaktäriseras som ett 

intraprenörskap och hur går det att möjliggöra för intraprenörskapet i 

organisationerna? 

 

1.2 SYFTE 
Syftet är att utifrån ett ledningsperspektiv beskriva vad som karaktäriseras 

intraprenörskap samt möjliggör det i organisationerna.  

 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 

 

- Vilken miljö främjar intraprenörskapet?  

- Är en horisontell arbetsfördelning det optimala? 

- Är motivation en viktig faktor för intraprenörskap? 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

En organisation är strukturerad på flera sätt, den ena är inte den andre lik. Hur 

miljön är utformad är precis på samma sätt, alla organisationer nämner miljö på 

flera olika sätt, det som brukar återkomma i många av de litteraturböcker och 

artiklar som vi har gått igenom kommer många fram till ett handlingsutrymme, 

både ett objektiv och subjektiv. Det objektiva handlingsutrymme är det utrymmet 

som en som organisationen har, inom detta finns de riktlinjer och normer som en 

organisation arbetar efter. Detta handlingsutrymme ska ge precis som namnet 

säger ett objektivt 
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ställningstagande till handlingsutrymmet, det vill säga att det oberoende av 

individen fortgår. Det ska kunna bidra till ny kunskap och kan ändra de riktlinjer 

som finns för de anställda (Aronsson, 1990). Det subjektiva handlingsutrymmet 

kan ses som den bild som den anställde har av sig själv och sitt eget handlande 

inom organisationen. Genom ett högre samhällsenligt sammanhang kan den 

gemensamma handlingskompetensen öka och den anställda får ett bestämt mål att 

sträva efter och ökar den anställdes handlingskompetensen. En hög nivå av 

handlingsutrymme kan öka till att den anställde ökar sitt eget utvecklingsutrymme 

(Hagström, 2007).  

 

2.1 Organisatorisk struktur 
En organisations arbetsfördelning fungerar på ett sätt för de anställda och det blir 

ur ett objektivt synsätt medan motivationsdelen ska visa hur de anställda kan 

påverka ur sitt egen subjektiva perspektiv. 

Organisationsstruktur kan definieras som summan av sätten som arbetsuppgifterna 

fördelas på de olika enheter som finns på en organisation och även på de roller 

som råder. Organisationsstruktur handlar om hur arbetet ska fördelas och hur 

auktoriteterna ska ställas. De dimensioner som kan anses vara viktiga för 

organisationsstrukturen är: vertikalfördelning, horisontell fördelning, 

standardisering och formalisering och (de)-centralisering av arbetsuppgifter 

(Alvesson & Svenningsson, 2007).  

 

För att organisationen ska kunna få alla avdelningar att utföra/uppnå de uppsatta 

målen har det setts som relevant att organisera dessa på ett övergripligt sätt. Det 

kräver kontroll, planläggning och koordinering. Koordineringen kan ske genom att 

en chef (ansvarig) övervakar arbetet som sker i den aktuella enheten och sedan tar 

informationen högre upp i organisationen för att där komma fram till om enheten 

arbetar enligt planeringen. Det finns arbetsplatser som lägger diskussionen på den 

aktuella avdelningen men det hör inte till vanligheten (Aronsson et al 2011). Att 

kontrollen ligger högre upp i organisationen kan innebära komplikationer eftersom 

det är skillnad på att utföra något i teorin jämfört med praktiken.  

För att stödja arbetsresultaten väljer man standardisera arbetet, vilket innebär att 

fokusera på vad, hur och vem som utför arbetet. 

Ju mer specifik en arbetsuppgift är, desto mer standardiserad är just den uppgiften. 

Det är lättare att förutse vad den specifika uppgiften kan generera i slutänden och 

det blir också lättare att motivera en koordinering på högre nivå inom 

organisationen (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke och Torbjörn, 

2011). 

Genom att styra mer exakt hur en särskild arbetsuppgift utförs vill man uppnå en 

och samma behandling för alla. Det skulle kunna innebära hur till exempel 

myndigheter och deras tjänster hanterar och bemöter människor vilket medför att 

det måste gå att förutse hur och vad arbetet genererar samt hur de situationer som 

tjänsterna kommer tillämpas i går att förstå och förutspå (Aronsson et al, 2011). 

Eftersom människor är levande går det inte att undvika att nya situationer uppstår 

och det leder till att nya regler måste fattas på högre organisationsnivå. Eftersom 

dessa beslut måste ta några varv på olika avledningar innan beslut har fattats så tar 

dessa lång tid och därför anses denna typ av hantering som långsam.  Denna 

standardisering kallas också för den byråkratiska styrningen och myntades av Max 

Weber (1947).   

Yttligare en nackdel med denna byråkratiska styrning är tolkande av så kallade 
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minimikrav som från början var tänkta som grundläggande och med betoning på 

minimi snarare tolkas och används som regelrätta normer för att få genomföra 

beslut och handlingar, det medför att Aronsson et al, (2011) anser att många 

organisationer och myndigheter hämmas på ett onödigt sätt.  

Det går inte att standardisera människor på samma sätt som det går att 

standardisera arbetsuppgifter. Men eftersom organisationer är beroende av att 

kunna förutspå vad som genererar vad så behöver organisationerna också kunna 

påverka vilken person som sitter på vilken position och det styr organisationen 

genom att anställa personer med relevant utbildning och/eller erfarenhet samt 

vilken inställning personen i fråga har till organisationen. Inställningen påverkas 

av motivation och engagemang. Det måste vara relevant och stå i direkt koppling 

till organisationen (Aronsson et al, 2011). 

 

2.2 Vertikal och Horisontell arbetsfördelning 

Byråkrati är hjärtat av det institutionella samhället som uppkom efter andra 

Världskriget och innebar att det blev massdemokrati, industrikapitalism, och 

offentligt skydd för socialt skydd (Bifulco,2010). Weber menar att kärnan i det 

moderna byråkratiska sättet är att det är juridiskt styrt, vilket m a o betyder en 

något som styr med regeringens regler ( Bifulco, 2010). Weber (1922) myntade 

uttrycket ”stål-buren” och betonade effekterna av rationalism och hur byråkratin 

påverkar det moderna samhället. Weber själv belyste hur relationen mellan 

byråkrati och rationaliseringsprocesser har genomsyrat det moderna samhället.  

När Weber nämnde stålburen ville han ha sagt att byråkrati har komplicerat 

helheten mellan begräsningar och möjligheter (Bifulco, 2010). En kultur som inte 

ses som främjande kan se ut så här på en vertikal arbetsfördelning:  

- En hierarkisk kultur är en arbetsplats med strukturerade och formaliserade 

rutiner som styr de anställda. 

- Market beskrivs som en tävlingsinriktad arbetsplats där organisationen är 

resultatstyrd och ledningen hårt drivande och kontrollerande (Quinn, 

1988). 

Den hierarkiska och byråkratiska arbetsfördelningen har blivit ersatt med ett nytt 

sätt, som är en platt, decentraliserad1 organisation som anser att flexibilitet är ett 

bättre arbetssätt än regler som styr på organisationer och kallas för det ”post-

byråkratiska” sättet (Bolin & Härenstam, 2008), det har i vissa lägen blivit 

kritiserat för att bara vara en förläning av det gamla byråkratiska tankesättet enligt 

Bolin & Härenstam, 2008 och menar vidare att byråkratiska och post-byråkratiska 

sättet inte är motsatser tillvarandra utan även samarbetar i vissa lägen. Bolin & 

Härenstam (2008) menar att det “post-byråkratiska” sättet är tillåtande när det 

gäller förändringar och är villig att ta emot nya idéer mer än de mer starka 

organisationerna. Post-byråkrati är processanpassad och uppnås genom samarbete 

mellan teamen och/eller projektorganisationen (Bolin & Härenstam,2008).  Regler 

är centrala inom den byråkratiska medan de som beskrivs i den post-byråkratiska 

är personalens frihet, motivation och kreativitet (Bolin & Härenstam,2008). En 

gynnande kultur på en horisontell arbetsfördelning kan kategoriseras på två sätt: 

- Klankultur kan beskrivas som en öppen och varm arbetsplats där de 

anställda delar med sig likt en familjär anda. 

                                                 
1 Med decentraliserad menas att de professionella bestämmer hur arbetet ska gå till och ledare har 

nästan inget att säga till om (Alvesson & Svenningsson, 2007).  
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- Adhoc kan beskrivas som en dynamisk och kreativ arbetsplats som 

uppmuntrar till individuella initiativ och risktaganden för de som vågar att 

sticka ut från mängden (Tseng,2010).  

I det moderna post-byråkratiska har ”stål-buren” byts ut mot en glasbur, där 

karaktärerna av organisationen idag betonas genom att glaset är en ständig 

påminnelse om hur bräcklig och skör en organisation är och frågar sig vart friheten 

ligger. Finns den innanför eller utanför glasburen? (Bifulco, 2010). Likt ”stål-

buren” har glasburen en väldig kraft, men till skillnad från ”stål-buren” kan 

glasburen spricka, glasburen behöver inte stå emot för det som den förlorar när 

den ”spricker” ersätter den genom att vara öppen för förändringar.  De 

organisationer som är horisontella har större möjlighet att kunna 

utvecklas/utveckla och ta vilken riktning som kommer att främja för företaget i 

framtiden (Bifulco,2010). 

 

2.3 Motivation 
Motivation är en central fråga inom organisationer, det kan handla om alltifrån att 

attrahera personal till att få personalen att utveckla sin egen förmåga (Alvesson & 

Svenningsson, 2007). Men det kan också vara drivkrafter i allt vi gör, motivation 

kan ses som något vi göra utifrån avsiktliga handlingar och beteenden (Aronsson 

et al , 2011). Detta leder till hur människan är i dess egen natur, vad har människan 

för behov, vad finns det för önskemål? Men genom att motivera ska 

organisationen inte börja styra sina anställda, det handlar om en balans. Vad är det 

som driver en människa i sitt arbete? Är det att ha ett roligt jobb, hög lön? Få 

utlopp för sin kreativitet?  Eller drivs människan av att nå mål tillsammans med 

andra få andra att trivas i sitt arbete? Eller drivs hen av att tävla med sina kollegor, 

få högst lön eller få den där åtråvärda chefsposten? Listan kan göras lång. Det som 

symboliserar motivation allra mest är de instrumentella element, såsom lön, andra 

ekonomiska ersättningar och status. Många kan tycka att dessa element är styrande 

av sina anställda. Många lednings-och motivationsforskare menar att den inre 

motivationen ska belysas, att den anställda får ett intressant och utmanade arbete, 

att hen självförverkligas och att hen känner ett värde och mening med sig själv 

(Alvesson & Svenningsson, 2007).   

 

2.3.1 Inre motivation 

Individbaserad motivation beskrivs som ett humanistiskt perspektiv och det är 

individens behovs och drivkrafter som står i centrum.  Detta är en företrädare till 

Maslows behovstrappa som i korthet går ut på: människans behov är uppstyrt 

hieratiskt utifrån primära fysiska behov via behov av trygghet, som via det går 

genom gemenskap och status till behov av självförverkligande som är slutet av 

denna ”trappa”. Detta kan förstås som att kulturen och en bra känsla på 

arbetsplatsen faktiskt bidrar till en ökad inre motivation. Innan det går att gå till 

nästa steg (behov) måste det steg som hen står vid nu vara uppfyllt (Alvesson & 

Svenningsson, 2007). Maslow beskriver självförverkligande som: 

”Även om alla dessa behov (dvs. på de längre nivåerna i behovshierarkin, 

Alvesson och Sveningsson anm) är tillfredsställda, finner vi ofta (om inte alltid) att 

ett nytt missnöje och ny rastlöshet snart utvecklas såvida inte individen gör vad 

han är lämpad för. En musiker måste spela, en konstnär måste måla och en poet 

måste skriva om han fullt ut ska vara nöjd med sig själv. ”Vad en människa kan 
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göra, måste hon göra.” (Maslow, 1954). Detta behov kan vi kalla 

självförverkligande (Alvesson & Svenningsson, 2007).  

 

 

Herzbergs tvåfaktorteori är en av de mest kända teorier i arbetslivets 

motivationspsykologi (Herzberg et al,1959 via Alvesson och Svenningsson, 2007). 

Denna teori hänvisar till att vissa faktorer kan ge upphov till otillfredsställelse men 

kan inte utveckla tillfredställelse och inre motivation.  I de bästa fall kan det bli en 

saknad av otillfredsställelse, det kan bli ett neutralt tillstånd. Herzberg gav namn åt 

de två faktorer, ”hygieniska” eller ”dissatisfiers” och de andra faktorerna beskrivs 

som ”motivatoriska” eller ”satisfiers”, dessa kan skapa tillfredställelse och en inre 

motivation och inte utveckla otillfredsställelse. Dessa fyra faktorer bildar alltså en 

minus och en pluspol. De faktorer som motiverar rör arbetslivet tex framgång, 

erkännande för sina prestationer etc. De ”hygieniska” rör tex det politiska i arbetet, 

ledningen etc. Teorin går alltså ut på om arbetet är i sig själv något positivt (en 

motivatorisk faktor) bidrar det till tillfredställelse och den inre motivationen ökar, 

men även om det skulle bli en negativ känsla bidrar det inte direkt till 

otillfredsställde utan bara tillfredställelsen uteblir. Tvärtom gäller för de 

hygieniska faktorerna.  Herzberg teori överensstämmer mycket med Maslow 

behovstrappa till den del att de motiverande behoven sammanstrålar med det 

högsta steget i trappan. Kritik till Maslows trappa trots att den är väl använd kan 

vara att den är skapad utifrån det amerikanska medelklassideologi vilken kan vara 

att människan kommer från olika kulturer och har andra behov, m a o ska trappan 

användas men inte alltför strikt (Alvesson & Svenningson, 2007).  

 
 
  

2.3.2 Instrumentell motivation 

Instrumentell motivation kan även förstås som extern motivation 

Den instrumentella motivationen kan ses som individens orientering för att uppnå 

belöningar och hur de kan undvika att bli bestraffade. Individen kan påverkas av 

omgivningen genom de olika erbjudanden som finns och erbjuds. Lön och andra 

positiva belöningar gör att individen motiveras och ju mer individen motiveras 

desto mer slipper hen få negativa påföljder.  Det här tankesättet styrks av den sk 

”förväntningsteorin” (Vroom, 1964). Den handlar om att individen känner en vilja 

att utföra en prestation detta ses som en huvuduppgift och benämns som 

”motivationsstyrka”. Med motivationsstyrka menas att det upplevda värdet hos ett 

mål samt hur förväntningarna är för att detta mål ska förverkligas. Ett exempel; en 

individ vill ha en befordran och styrkan i motivationen och viljan att vilja utföra en 

viss prestation för att få den här befordran, och om hen upptäcker att målet inte 

alls blir viktigt efter ett tag och det inte är värt att jobba de där extra timmarna blir 

motivationsstyrkan lägre (Alvesson & Svenningsson, 2007).  Vroom (1964) menar 

att det är viktigt att förstå individens förväntningar än själva behovet. Det gör då 

det möjlighet för individen att motiveras utifrån det som hen förväntas sig att få.  

Här kommer inte Maslow behovstrappa till användning, som i inre motivation. I 

instrumentell motivation behöver inte individen uppfylla ett behov för att nå till 

självförklarande, här vill individen få något utifrån sin egen insats och förväntning 

(Alvesson & Sveningsson, 2007). 

Instrumentella behov kan handla om mycket saker, och mer än ofta fokuseras det 

på lönen. Lönesättning kan ses som en motivationsfaktor, men då ska man se till 
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helheten. Vad står lönen för, det ska vara en rättvisefråga, vilket värde har den och 

vilken framgång gör den. Det visar också att chefen tror på den anställda, 

lönesättningen blir då betydelsefull.  Om det skulle finnas andra sätt att belönas 

och visa uppskattning blir då lönen mindre central för tex självkänsla (Alvesson & 

Svenningsson , 2007).  

 

 

Avslutningsvis, Hackman och Oldham (1976) har tagit fram fem viktiga 

förutsättningar för att visa vad som kan motiveras i arbetet: 

 

- Kunskapsvariation, den anställde bör få kunna tillämpa sina kunskaper och 

färdigheter i arbetet för att få en chans till att utvecklas 

-  Identifikation med arbetsuppgifterna, den anställde ska kunna se helheten i 

sitt eget arbete och hur dennas insats bidrar till företagets helhet. 

-  Arbetets betydelse, det arbete som den anställde gör ska kännas 

meningsfull, det ska kännas som att de gör nytta både i och utanför 

organisationen 

- Autonomi speglar den anställdes frihet, självbestämmande och oberoende 

som den anställde ska ha vid utförandet av sina arbetsuppgifter. 

Återkoppling i arbetet, för att arbetet ska kännas motiverande, är den anställde i 

behov av att få positiv och klar feedback på hur denna utför sitt arbete, oftast från 

chefen (Alvesson et al, 2011). 

 

3. METOD 
 

3.1 VAL AV METOD 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att vi ansåg att det passade bäst för vår 

frågeställning. En kvalitativ forskning utgår från ord som skrivits ned eller sagts i 

till exempel intervjuer eller enkäter men kan också vara observationer. En 

kvalitativ forskningsstrategi utgår från induktiv ansats där man studerar 

förhållandet mellan teori och praktiskt användande och med syfte att kunna visa 

olika kvalitéer på studerade fenomen (Bryman, 2011). Med hjälp av intervjuerna 

och respondenternas ledarperspektiv ville vi komma fram till det som inte syns 

med blotta ögat och därmed kunna dra egna slutsatser.  

 

3.2 MATERIAL OCH PROCEDUR 
Innan den första intervjun genomfördes formade vi en intervjuguide (se bilaga) 

med frågor som vi ansåg vara relevanta för forskningsfrågan. Intervjuerna var av 

semistrukturerad karaktär, det innebar att frågor hade formulerats men där 

ordningen anpassades efter intervjun. Frågorna kunde följas av en eller flera 

uppföljningsfrågor som ansågs viktiga i just den specifika intervjun. Om det är fler 

forskare än en rekommenderas semistrukturerade intervjuer som även kan kallas 

för djupintervjuer. Intervjuerna har analyserats och tolkats för att ligga som grund i 

slutresultatet i denna studie (Bryman, 2011). 

I denna studie har vi använts oss av fyra olika intervjumetoder, en där vi har 

besökt respondenten på dennes arbetsplats, den andra via röstsamtal med hjälp av 
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kommunikationsprogrammet Skype, den tredje via videosamtal med hjälp av 

kommunikationsprogrammet Skype och den fjärde metoden via mail, då det 

varken har fungerat med fysisk träff eller med Skype. Även under mailintervjun 

har vi kunnat ställa följdfrågor vilket har gjort även den metoden blev 

semistrukturerad. Intervjuerna har gått till så att en av oss har ställt frågorna och 

därmed haft full fokus på respondenten och den andra har suttit och skrivit 

stödord, detta för att underlätta när transkriberingen skulle ske.  

Vi använde oss av en diktafon under de utförda intervjuerna för att sedan kunna 

transkribera den insamlade datan. Bryman (2011) anser att man under en kvalitativ 

intervju bör använda en diktafon vilket anses som ett bra sätt, då författaren inte 

"slaviskt" behöver föra anteckningar. Forskaren kan helt fokusera på var 

respondenten lägger betoning, vad som verkligen sägs och komma med lämpliga 

följdfrågor. Med hjälp av en diktafon kan forskarna senare gå tillbaka för att 

lyssna på vad respondenten har att säga om en specifik fråga etc. Under själva 

transkriberingen (från inspelad röst till nedskrivna ord) är det viktigt att få med allt 

som sägs, att inte missa något ord eller mening, vilket ofta kan hända när man 

lyssnat på inspelningen under en längre tid (Bryman, 2011). 

 

3.4 URVAL 
Vi sökte efter stora företag som vi trodde skulle kunna bidra till mer kunskap och 

inblick i ämnet. För att göra det mer praktiskt möjligt att genomföra intervjuerna 

på plats kontaktade vi företag i både Eskilstuna och Västerås. 

Vi tog kontakt med de som stod som HR-ansvariga per telefon på respektive 

företag och fick där kontaktuppgifter på de personer som hade en ledande position 

i organisationen. I flera av kontakterna ville respondenterna att vi följde upp med 

ett mail som innehöll information om intervjufrågorna och syftet med studien. Via 

mail bestämdes sedan tid och plats för intervjun. 

I denna rapport kommer respondenternas namn inte att nämnas och inte heller 

företagsnamnen då vi anser att det är irrelevant.  

 

3.5 PRIMÄR OCH SEKUNDÄRDATA 
Primärdata är det som först publicerades om forskningen, sekundärdata bygger på 

den redan publicerade forskningen som sedan påbyggs och tolkats. Sekundärdata 

har ett längre avstånd till den ursprungliga källan, när studien visar en tidigare 

forskning anses detta vara sekundärdata (Bryman, 2011). Vi anser att 

sekundärkällor är av värde och har därför valt att använda både primär och 

sekundärdata i vår teoretiska referensram. I första hand har dock primärkällorna 

används i denna studie. Den sekundärdata som används är från pålitliga och för 

oss, relevanta källor. 

 

3.6 ETIK 
Respondenterna i denna studie har blivit informerade om att deras deltagande är 

frivilligt, att de när som helst får avbryta intervjun eller välja vilka frågor de inte 

vill svara på. Samtliga deltagare är informerande om att deras uppgifter gällande 

deras personuppgifter eller annan avslöjande information inte kommer att 

redovisas i examensarbetet. Den data som samlats in under intervjuerna kommer 
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enbart att nyttjas i detta examensarbete. Respondenterna kommer också delges det 

färdiga resultatet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.7 EMPIRIN OCH ANALYSENS GENOMFÖRANDE 
Utifrån den transkriberade datan markerade vi nyckelord som dök upp under 

intervjuerna, vi såg ett mönster att flera av respondenterna säger samma sak. 

Utifrån de nyckelord som vi markerade blev dessa våra arbetsrubriker inför 

analyserandet till empiri. De nyckelord som återkom i intervjuerna fick en egen 

färg tilldelat, för att göra det lättare för oss när all data skulle sammanställas. 

Genom att ta de färger som vi hade för varje nyckelord började vi att analysera vad 

detta innebar och det producerades ner i textform och resultatet blev vårt 

empiriavsnitt. Med egna ord, empiriavsnittet och teori började vi att utforma 

analysavsnittet, för att göra det enklare att förstå det diffusa och svårdefinierade 

ämnet som vi skriver om valde vi att metaforiskt beskriva hur en varg beter sig och 

fungerar i grupp för att sedan dra paralleller till ett intraprenörskap. Enligt 

Langemar (2010) är det viktigt att analysera den insamlade datan för att få en 

djupare förståelse och lättare kunna koppla med både verklighet och det som står i 

litteraturen.  

 

4. EMPIRI 
Här redovisas de intervjuer som har genomförts, vi har valt att göra 

respondenterna helt anonyma för att deras egen röst inte är väsentliga för denna 

studie. Kategorierna har växt fram medan intervjuerna bearbetades, kategorierna 

står som egna rubriker under detta avsnitt. Dessa intervjuer har som syfte att 

spegla verkligheten ur en ledares perspektiv. De ska komplettera teorierna för att 

senare tillsammans skapa en helhet. Samtliga av respondenterna har en ledande 

roll på sina organisationer och har därför en väsentlig påverkan på hur övriga 

anställda kan påverka arbetet. Citat har plockats ut för att lyfta fram åsikter som 

anses meningsfulla. 

 

 

4.1 Intraprenören och intraprenörskap – med syfte att förändra. 
De flesta respondenterna ansåg att intraprenörskap är något som finns i 

organisationen med syfte att lära ut nya saker och vara kreativ. Andra menade att 

det är ett förhållningssätt som innebär att man förmedlar modet till att våga ta 

risker. Intraprenörskap innebär att ha en drivkraft och vilja samt att kunna 

kombinera de rätta resurserna med syfte att utveckla och förbättra. Kunna ha 

förmågan att se helheten på ett företag och alla delar som ingår. 
En av respondenterna ansåg även att intraprenören är den som utför förändringar 

och driver ett internt projekt. 

En annan respondent tycker helt annorlunda och anser att intraprenören är mer ett 

förhållningssätt än en person. En respondent går emot helt och hållet och säger att 

det inte finns något som heter eller är intraprenör eller intraprenörskap.  
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Intraprenörskap visade sig vara något som var svårt att definiera. Intraprenörskap 

beskrivs som en informell ledare som behövs för att driva organisationen framåt. 

Att en av respondenterna ansåg att intraprenörskap inte finns tyder på att just det 

specifika företaget inte släpper fram begreppet intraprenörskap vare sig som 

förhållningssätt eller som person. En faktor som kan påverka hur stor del 

personalen får ta på arbetsplatsen är kulturen. Det kan menas att intraprenörskap 

skulle kunna vara en informell ledare som inte alls är en specifik person utan 

beroende på situationen informellt leder den lilla gruppen mot lärande, kreativa 

förhållningssätt och som har den drivkraft som krävs för att driva förändringar 

framåt. Det vill säga, ett intraprenörskap behöver inte vara en individ utan ett 

förhållningssätt som visar sig olika i olika situationer. Intraprenörskap beskrivs 

som en del av ett större sammanhang som föds fram genom att vilja skapa en 

organisation där förändringar är en del av kulturen och där motivationen återfinns 

som naturliga inslag i strukturen och ledarskapet med syfte att främja kreativa 

tankar och idéer som hjälper till att föra organisationen framåt.   

 

4.2 Företag drivs av förändringar 
Att föra fram en organisation genom att utveckla den och göra organisationen 

konkurrenskraftig är en nyckelfaktor, oavsett bransch.  Förändring är det som står 

högst på alla respondenters lista och därför blir detta naturligt att belysa.  

 

“Förändring är det som driver mitt företag.” 

 

Flera av respondenterna anser att det alltid finns en press i att ständigt behöva 

prestera för att bli bättre t ex gällande försäljning av en produkt eller utvecklande 

av en produkt.  

 Ju större en organisation är desto svårare är det för den att förändras, i motsats till 

mindre företag som har lättare för förändring och det är också här det finns den 

största möjligheten för mindre företag att komma ikapp. Utveckling är det som 

håller konkurrenterna borta.  

”Det handlar om att göra de små dagliga eller veckovisa sakerna lättare och att vi 

förbättrar det vi gör i vår verksamhet utifrån en målsättning. Vi har strukturella 

former som säkerställer att vi faktiskt kommer framåt.” 

 

Flera av respondenterna menar att det är marknaden som styr när förändringen 

behöver ske i en organisation och vill organisationen så måste förändringen göras. 

En viktig aspekt som kommer med förändring är förankring som måste etableras 

hos alla inblandade. Hur och när denna etablering utförs måste anpassas till 

individen. Konsekvensen med att låta bli att förankra är att förändringen kommer 

för plötsligt vilket väcker motstånd. (Hos de anställda) 

    Respondenterna hävdade att stora företag innebär mer anställda, ett stort 

kundnätverk och fler processer som måste anpassa sig efter en förändring och 

därför sker förändringen också långsammare i jämförelse med en mindre 

organisation. I mindre företag finns det också färre personer och processer som är 

inblandade i förändringarna och därför går det snabbare. Det kan vara både en för 

och nackdel att kunna utföra förändringar snabbt kontra långsamt. En långsam 

förändring kan vara positiv ur den synpunkten att alla hinner med, att förstå vad 

som ska göra och hur det göras. Människor beskrivs behöva tid på sig att smälta 

förändringen, både vad gäller anställda och kunder. En snabb förändring kan 
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innebära att man tappar sitt grundläggande koncept och att det skapar en osäkerhet 

som gör att förändringen inte går att genomföra.  

 

”Att förankra är extremt viktigt. Lobby arbete, snackar i förväg alltså. Folk ska 

inte bli överrumplade. En del kan känna tvång och det är inte bra, det måste vara 

bekvämt att vara med i förändringen.” 

 

En av respondenterna säger att hens företag enbart drivs av förändringar, med 

förändring menar respondenten nya lösningar och att förbättra det som redan finns. 

De som inte kan anpassa sig efter förändringarna faller bort. 

  Eftersom respondenten anser att företaget drivs av förändringar så kan det vara 

viktigt att enbart ha personal som klarar av det sättet att jobba, samtidigt kan 

förändringar behöva gå igenom en viss process för att lättare kunna hanteras på ett 

användbart sätt.  

En respondent anser att det är den interna entreprenören alias Intraprenören som 

står för den största delen av förbättringsarbetet, och det är viktigt att hen utnyttjar 

sitt kontaktnät både inom och utanför företaget och på detta sätt skapa en så 

differentierad grupp som möjligt.   

 

“Jobbar man inom företaget så gäller det att ta tillvara på de krafter som finns 

inom förtaget.” 

       

Att kunna sätta samman olika grupper anpassade efter olika mål är en av 

intraprenörens grundläggande uppgifter menar respondenten. Det kan vara en 

utmaning som kräver att intraprenören känner alla som jobbar på arbetsplatsen för 

att kunna sätta samman rätt personer i rätt grupp för det rätta målet. Det förklaras 

som att det kan finnas en risk att den som ses som en intraprenör bara känner de 

som hen jobbar med på sin specifika avdelning. 

 

4.3 Vad motiverar det intraprenöriella förhållningsättet? 
Motivation är det som driver människor att genomföra de förändringar som krävs 

för att föra organisationen framåt, därför är det en viktig aspekt som ständigt gör 

sig påmind. Ledningen måste kunna förstå vad som motiverar personalen och 

kunna använda det som ett ledningsverktyg.  

En respondent anser att det finns tre attribut för att få motiverad personal. Det 

första attributet beskrivs som viljan att göra något meningsfullt, det andra 

attributet är att få beröm för utfört arbete, det tredje och sista attributet är att bli 

kompenserad för arbetet. Vidare menar respondenten att vissa större 

organisationer tar ledningen på sig det väl utförda arbetet istället för att ge äran åt 

den anställda, detta är en bidragande faktor till att folk säger upp sig och söker sig 

istället till mindre företag som uppskattar den anställdes prestation och värdesätter 

personen i fråga. Att ge sina anställda erkännande för utfört arbete är en viktig del 

i att få en nöjd anställd menar respondenten.  

 

”Att få erkännande för sin insats är viktigt och något som många organisationer 

är dåliga på.” 

 

Vissa av respondenterna anser att motivation alltid kommer inifrån som en inre 

drivkraft och menar att pengar som är en stark yttre motivation faktiskt hämmar 
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prestationen på grund av att pengarna gör människor mer försiktiga. De blir rädda 

att förlora pengarna. Syftet med att kunna motivera sina anställda är att få alla att 

vilja vara en del av det innovativa kugghjul som en organisation kräver. Flera av 

respondenterna använder sig av tävlingar som motiveringar till att komma med 

nya idéer, lösningar och för att ligga i framkant gällande kunskapen. Tävlingarna 

sker mellan de anställda men också globalt.  

 

“Genom öppenhet, respekt för varandras idéer, interna motivationen, inte mycket 

extern motivation, men den externa motivationen som finns är bland annat om det 

ska leda till ett patent finns det lite regler och möjligheter att få ersättning och 

uppmärksamhet för det man kommit fram med.”  

 

Andra respondenter använder sig av ekonomiska ersättningar som 

motivationsdrivande, det kan vara allt från friskvårdsbidrag till bonusar och 

löneförhöjningar. Att motivation uppfattas olika är inte konstigt eftersom alla 

människors tolkar och uppfattar saker olika. Motivation behöver komma i olika 

former för att inte vattnas ur eller tappa värde. Det framstår att det viktigaste en 

ledare kan göra för sin personal är att ta reda på vilken motivation som lockar 

gruppen bäst och sedan kunna anpassa motivationen efter det. 

 För att få personalen att utvecklas beskrivs det att det hålls på flera av företagen 

samtal med ledningen med syfte att kolla läget, se om den anställde är i behov av 

någon form av kompetensutveckling eller om hen vill söka en annan tjänst. Det är 

en önskan från företaget att se att kompetensen hos den anställde utvecklas och 

därmed ser den som en tillgång i företaget.   

       Det beskrivs hur ledningen genom att uppmuntra till kompetensutveckling och 

karriärklättring använder sig av inre motivation samtidigt som företaget tjänar på 

att hela tiden ha välutbildad personal som är uppdaterad på det senaste. Genom 

den inre motivationen uppfyller varje individs egenuppsatta mål som också bidrar 

till ökat engagemang. 

  Det går inte att behandla alla lika, alla människor drivs av olika saker, vissa 

genom tävlingsinstinkt och beröm, några genom att få sina träningskort betalda 

och vissa vill kanske slippa att utföra nånting. Problem uppstår när det anses att 

alla måste få samma typ av motivation menar respondenten. Utmaningen som chef 

är att ta reda på vilken motivation som driver personalen framåt och samtidigt 

kunna motivera personalen med något mer än bara pengar, på det sättet är dessa 

samtal givande för alla inblandade.  

Respondenterna nämner flera olika typer av motivation som alla har samma syfte: 

att kunna driva företagen framåt och kan sammanfattas som yttre och inre 

motivationer. Till exempel bonus, träningskort, karriärmöjligheter, 

arbetsförändring, erkännande osv är några av de lika typer av motivation som 

nämns.  

 

“Vi har samtal inom ledningen om medarbetare, vi tittar på hur vi bedömt våra 

medarbetares prestationer, vilka har vi som har potential att ta större ansvar, 

vilka vill arbeta utomlands och vilka roller som dom är intresserade av. Vi 

bedömer då vilka som har kapacitet att göra något sådant.” 
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4.4 Ledarskapets roll i den lärande organisationen 
En respondent anser att ledningens roll är väldigt viktig eftersom ledningen 

behöver definiera målet med arbetet för att det ska vara tydligt.  Allt arbete som 

utförs behöver vara kopplat till företagets mål och respondenten menar:  

 

“Ledningens roll är väldigt viktig eftersom ledningen behöver definiera målet med 

projektet. Är det bara att leka runt med den nya produkten eller är det att 

konkurrera eller hitta en marknad och det måste vara kopplat till företagets mål.” 

   

Ett tydligt mål beskrivs som att ha en riktning som styr arbetet åt det håll företaget 

ämnar. Det kan vara avgörande på sättet att en grupp som jobbar utan mål inte vet 

vad som förväntas, de jobbar planlöst och kanske inte ens åt samma håll. En grupp 

som har fått ett tydligt mål kan istället ha målet i bakhuvudet hela tiden och 

tillsammans rikta arbetet åt samma håll, de kan stötta varandra och ha tydliga 

delmål som motiverar.  

 

En av respondenterna tyckte att hens organisation hade mycket utrymme till att 

bedriva egna projekt tack vare att VD:n har ett annorlunda ledarskap, och menar 

att det inte är en toppstyrd organisation.  

 

”Det är viktigt i ledarskap att ge frihet och låta idéerna komma fram och att ta de 

lugnt med att värdera idéer för det kommer senare.” 

 

Medan en av de intervjuade respondenterna som arbetar på en större organisation 

ansåg att de anställda skulle komma till hen för att få sina idéer riktade och 

godkända. Den ledaren såg det som en del i relationen mellan anställd och chef, 

medan den andra organisationen ansåg att syftet för de anställda är att de ska 

kunna driva egna projekt.  

En av respondenterna uttryckte att hen inte hade för avsikt att skapa 

”entreprenörer” på hens bekostnad.   

Skillnaden kan bero på de syften och mål en organisation har, vilka utrymmen 

finns det för organisationen för att tillåta de anställda att vara ”egna” och på detta 

sätt känna att man har ledaren i ryggen på ett positivt och stödjande sätt. Vilket 

ökar motivationen och bidrar således till att flera idéer genereras och viljan att föra 

företaget framåt ökar. Om motivationen är hög hos de anställda och om kulturen 

öppen skapar detta en arbetsplats som gör att de som jobbar där vill stanna kvar. 

Risken för att de ska säga upp sig minskar och även om chansen för att någon vill 

lämna arbetsplatsen pga ett eget projekt så är det en risk som är värd att ta. Den 

organisationen som låter sina anställda driva egna projekt kan förstås som en 

horisontell organisation och den organisationen där respondenten berättar om att 

ledningen bestämmer riktningen på dom idéer som kommer kan förstås som en 

vertikal organisation. Många av respondenterna anser att det är ledningens roll är 

att se till att kulturen är gynnande för företaget och för att det ska fungera är det en 

fördel om ledaren kan ses som en trygghet för de anställda.  

 

4.5 Balansgången mellan struktur och kreativitet  

En avslappnad kultur där personalen kan påverka sin arbetsmiljö och att man 

arbetar som ett team och kan skratta tillsammans beskrivs av flera respondenter 

som en nyckelfaktor till framgång, där det tillåts att kunna generera ideér, smarta 
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lösningar och att man stöttar varandra. Är kulturen negativ, det vill säga med 

många nej-sägare blir det inte så många ideér för människor blir hämmade av 

negativitet. Det framhålls att gruppen det som är mest avgörande för att kulturen 

ska upplevas som bra och stöttande av det kreativa arbetet. 

Som en parallell till att det är bra att ha kul på arbetet är det också viktigt att en 

struktur upprätthålls, ju större en organisation är desto mer struktur behövs det. 

Respondenten beskriver struktur som stämpelklockan, hålla koll på 

reseräkningarna, sjukfrånvaro etc. Hälften av alla respondenter säger uttryckligen 

att det behövs en balansgång mellan struktur och kreativitet. Enligt dem blir för 

mycket struktur hämmande för kreativitet, ur den aspekten att kreativitet kräver 

utrymme och regellösa tankar medan men för struktur skapar stress och oro.  

 

“Vilka sortiment, stämpelklocka, reseräkningar och sånt som är skittråkigt, men 

som måste finnas. Det skapar struktur. Men ju mer företaget växer ju mer struktur 

behöver man ha, för det finns semestrar och sjukfrånvaro och föräldraledighet och 

det är skittråkigt om man är en entreprenör. Folk blir stressade av att saker inte 

fungerar. Folk blir stressade av att inte veta hur tidrapporteringen fungerar. Man 

kan tycka att det är fjuttigt, men det är så. Det stör folk, det gör det alltså.” 

 

Det framställs i intervjuerna att för mycket struktur bidrar till en känsla av för 

mycket byråkrati, det kan vara för hårt hållna regler, resultatstyrda beslut och att 

ledningen blir för fyrkantiga i sitt tänk utifrån att enbart ha fokus på tid och 

pengar. Kreativitet behöver sin frihet utan stress och press och utan att behöva 

följa regler till punkt och pricka och samtidigt behöver strukturen finnas för att 

hålla ordning på organisationen. Denna balans är svår att uppnå enligt flera av 

respondenterna.  

 

4.6 Värdegrunden som utgångspunkt 
De flesta av respondenterna utgår från en värdegrund som är personlig för just den 

specifika organisationen och utifrån dessa arbetar företagen varje dag. Denna 

värdegrund har generellt sätt ett kundfokus. Att alltid göra kunden nöjd oavsett det 

kaos som kanske råder på organisationen. Vissa av dessa företag arbetar med sin 

värdegrund regelbundet för att ständigt förbättra och påminna varandra om hur 

man agerar och arbetar som en enhet. Det är också viktigt att nyanställda förstår 

värdegrunden och fostras därför in i den.  

 

”Vi har ett typ av batteri med olika begrepp som vi jobbar med i våran vardag för 

att också stimulera den här typen av kulturbärande. Vi jobbar ganska mycket med 

våra fem beteenden, som vi är övertygande om leder oss fram till att göra affärer, 

allt från att vara innovativ till att kunna samarbeta till att fundera över vårat fokus 

på våra kunder.” 

 

Några av cheferna anser sig hela tiden leva som man lär. Genom att ständigt arbeta 

med värdegrunden och kulturen så medför detta att alla på företaget blir medvetna 

om deras eget agerande.  

En respondent berättar att på deras organisation är det forskningssidan som står för 

det mest strukturerade arbetet och hen anser själv att rollen som chef handlar mer 

om att hålla ett öppet klimat där de anställda kan komma med nya förslag och 

problemlösningar.  
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En av respondenterna säger att det viktigaste inte är att siffrorna stämmer utan det 

viktigaste är att arbetsklimatet, processerna, samarbete med enheterna runt 

omkring, bara när alla dessa faktorer fungerar kommer man någonstans 

långsiktigt. 

 

”Att odla en öppen och innovativ företagskultur, odla en kultur där vi fortsätter ha 

en öppen kultur, nyfiken kultur och har högt i tak, respekt för varandras idéer och 

nya sätt att tänka. Där vi aldrig betraktar nuläget som stabilt läge, och försöker 

tänka att nu är vi någonstans men imorgon kommer vi vara någon annanstans.” 

 

En respondent anser att en öppen kultur innebär en kultur där misstag tillåts och 

ses som en del av processen. Alla kan göra fel och det viktigaste är att lära sig av 

dem för att inte göra samma sak igen. 

 

“Det är också viktigt att företaget tillåter att människor gör saker fel och ge dem 

möjligheten att försöka igen med detsamma eller något nytt.” 

 

Värdegrund är något som kan ses som riktlinjer som gör att kulturen formas 

genom tydliga direktiv. Många av företagen har sin värdegrund skrivna i stora 

övergripande ord på en synlig vägg vilket gör att alla blir påminda om dessa. Det 

blir något som lätt går att knyta an till gällande bemötande, företagens 

huvudsakliga mål och visioner. En öppen kultur menar respondenterna är nyckel 

till framgång i det sammanhanget att om alla vågar berätta om sina tankar och 

idéer så kommer fler förslag till förbättringar fram. Dessa idéer kan gruppen jobba 

med tillsammans och se till att de faktiskt går att förverkliga och sätta i ett 

sammanhang som leder till att företaget utvecklas och kan nå ökad vinst och 

framgång.  

 

 
5. ANALYS 
För att komma fram till en tydligare bild av vad intraprenörskap kan vara i en 

innovativ organisation har vi valt att dra paralleller mellan teorier och empirin, där 

vargen får agera som en symbol för intraprenörskap och organisationers sätt att 

överleva på marknaden.  

 

5.1 Motivation är viljan att överleva både i naturen och på marknaden 
Vargen är ett djur som lever i flock precis som vi människor gör, det finns fler 

beteenden och ageranden som står i direktlänk till människans beteenden och 

agerande. Det finns en hierarki i deras flock som också har ett tydligt syfte precis 

som våra organisationer behöver ha för att ta sig fram på marknaden. En alfahane 

flyttar flocken och ses som en trygg punkt, någon man kan lita på (Johnsson, 

Heimann & O´Neill, 2000). Flocken flyttas pågrund av att maten tar slut eller för 

att andra hot har kommit för nära. Precis så som många av respondenterna ser på 

sitt eget ledarskap. De vill att de anställda ska kunna prata fritt och komma fram 

med idéer som kan föra organisationen framåt, de vill att misstag ska tillåtas och 

de vill att de anställda ska kunna prata med sin chef om det uppstår några problem. 

Vargen drivs av en motivation att överleva, den behöver mat för att kunna göra 

detta och för att hitta mat krävs det en flock som skyddar varandra och de 
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tillsammans kan jaga på ett effektivt sätt. Deras jaktlust kan ses som en 

organisations vilja till att utvecklas och hålla sig konkurrenskraftig på marknaden. 

I teorin beskriver vi hur Maslow (1954) med hjälp av sin trappa menar att de första 

stegen måste vara tillfredsställda för att människan ska kunna nå ett så kallat 

självförverkligande, vilket absolut skulle kunna vara så men det innebär inte 

automatiskt att stegen inte behöver återkomma flera gånger under olika processer i 

livet. 

Om vi säger att ordet självförverkligande innebär att en organisation som är en 

stark konkurrent på marknaden så innebär det i sin tur att självförverkligandet för 

intraprenörskapet är att få utrymmet till att göra skillnad i organisationens 

konkurrenskraft. Maslow (1954) menar också att steget innan måste vara uppfyllt 

innan nästa kan uppfyllas, och därför menar vi att organisationer och de människor 

som arbetar i organisationen precis som vargar, behöver ha vissa grundläggande 

steg som återkommer för att kunna ta sig till sitt självförverkligande. Ett så kallat 

självförverkligande kan ändras under livets gång, det är alltså inte konstant.  

 

Det första steget vi nu kommer att beskriva är baserad på Maslows behovstrappa 

men klädd i en vargpäls.   

 

Vargflocken – intraprenörskapets tillfredställande faktorer.  

Vargen behöver ha bekräftelse från flocken att hen passar in, detta sker genom 

kommunikation via främst alfahanen men också av de andra flockmedlemmarna. 

Det är enbart genom denna bekräftelse och positiva feedback som vargen får vara 

med att äta av bytet. Bekräftelse = tillfredställande. Precis som vargen behöver ett 

intraprenörskap tillfredställande faktorer i sin omgivning för att fungera, det vill 

säga, intraprenörskap behöver ha positiv feedback och utrymme för att kunna 

utvecklas som förhållningssätt med syfte att i sin tur utveckla organisationen. Alla 

vargar behöver ha en tydlig plats i flocken precis som intraprenören behöver ha det 

på sitt arbete i organisationen. Tillfredställande faktorer menar vi är faktorer så 

som ett trevligt bemötande, ett stöttande ledarskap som är öppen för en dialog och 

som tillåter inflytande, precis som en av respondenterna uttryckte så är relationen 

till ledarskapet och gruppen viktig för att kulturen och upplevelsen på jobbet ska 

vara positiv, och på det viset ökar också möjligheten att bli framgångsrik. Om 

detta steg uppfylls blir då intraprenören motiverad med sitt jobb som ligger till 

grund för att kunna ta näst steg.  

Många av respondenterna anser att utveckling är det viktigaste för att 

organisationens framtid. Speciellt en respondent anser att det är intraprenören som 

står för den största delen av utvecklingen. Precis som empirin visar så kan en 

utveckling som uteblir många gånger bero på att det inte har blivit förankrat, det 

vill säga att de som fattat beslutet om när, hur och var inte får medhåll från de 

anställda. En förankring är viktigt för att få alla inblandade att känna att dom har 

förståelse till varför förändringen sker och hur den påverkar individerna och 

därmed får dem att känna sig trygga i gruppen på organisationen. 

 

5.1.1Bytet som både varg och människa ständigt jagar 

Säkerhetsbehov – genom att stanna i flocken så skapar det en säkerhet för vargen. 

De skyddar varandra och jagar tillsammans. En varg gör bara det som hen tjänar 

på, det vill säga, jagar för att få äta och stannar tillsammans för att kunna överleva. 

Intraprenören behöver känna sig trygg och ha en inkomst och motiverar sig själv 
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till att göra ett bra arbete. Bytet som vargen jagar kan ses som en inkomst som 

motiverar till att intraprenören från början vill jobba överhuvudtaget. För att sedan 

trivas på jobbet krävs något mer, och tryggheten i flocken kan likställas med 

tryggheten som ett jobb på en organisation kan innebära. Empirin beskriver till 

viss del hur ledaren formar kulturen och genom den påverkar förhållningssättet 

som finns i organisationen. Att gruppen känner sig trygga tillsammans för att då 

kunna vara avslappade och kreativa tillsammans är en viktig aspekt enligt flera 

respondenter.  

 

5.1.2 Att tillhöra en grupp är viktigt och ibland avgörande 

i flocken sker ständigt en kommunikation. Alfahanen och alfahonan bestämmer i 

flocken och sätter upp vad som är okej och inte. Det är viktigt att alla vargar spelar 

samma spel för att det inte ska bli bråk som kan leda till uteslutning ut flocken 

eller i värsta fall döden. Tillhörighet = flocken. I flocken har alla vargar olika 

arbetsuppgifter och därför är det viktigt att vargarna har ett ständigt samspel med 

varandra så att allt flyter på så smidigt som möjligt. Att känna sig som en i teamet 

och att bli accepterad, är det som kan öka motivationen för de anställda menar 

flera av respondenterna. Det skapar både utrymme och möjlighet för alla anställda 

att ta sig vidare genom kreativa idéer men också för att våga slänga ur sig de 

tankar och funderingar som finns utan att behöva mötas av negativa personer som 

stoppar upp. Enligt Maravelias (2002) är en horisontell organisation en platt, 

decentraliserad arbetsplats som anammar flexibilitet framför styrande regler. En 

horisontell organisation är alltså gynnande för utveckling och nya inslag, det 

innebär att ett intraprenörskap här kan få utrymme att komma till tals och kan på 

så sätt föra organisationen framåt. En horisontell organisation innebär att 

flexibilitet och det kan i sin tur göra mer tid till ledaren att vara den trygghet som 

flera respondenter hävdar att de anställda behöver. Att en organisation behöver 

vara platt för att kunna föras framåt är något som stärks genom intervjuerna, men 

något som också nämns i intervjuerna är det faktum att struktur behövs för att allt 

ska gå runt. I vissa situationer behöver det finnas tydliga regler och riktlinjer för 

att kunna ha kontroll på alla delar som ett företag faktiskt innehåller. Det innebär 

enligt flera intervjuer att en platt organisation behöver ha delar av en vertikal 

organisation parallellt.  

Att få alla i organisationen att göra på samma sätt är enligt Aronsson et al (2011) 

ett medvetet tillvägagångssätt för att lättare kunna påverka och förutse arbetets 

utgång (Aronsson et al, 2011). Det gör att det blir viktigt att värdegrunden är 

välarbetad och human för att inte skapa ett alltför hårt klimat. I en vargflock finns 

det en outtalad värdegrund som utrycks genom små signaler och hela flocken 

måste vara uppmärksam på. Där handlar det mest om respekt och lyhördhet vilket 

stämmer in i flera svenska organisationer.  Många av respondenterna beskriver en 

arbetsfördelning som inte är toppstyrd, ledarskapet är mer motiverande än 

kontrollerande och flera vill se att sina anställda vågar komma till tals och inte är 

hämmade eftersom alla anställda förväntas ha en god insyn och relevant kunskap 

om organisationen och de arbetsuppgifter som ingår och därför är deras åsikter och 

tankar värdefulla eftersom de i slutändan kan genera vinst. I en vargflock finns det 

alltid en alfahane och en alfatik. Dessa två roller har en viktig uppgift på det viset 

att de visar flocken vägen, de bestämmer när det är dags att flytta flocken och de 

styr ofta upp eventuella konflikter inom flocken. Alltså fungerar en alfahane och 

alfatik väldigt likt en chef i en innovativ organisation.  
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Att känna att man har ledaren i ryggen på ett positivt och stödjande sätt ökar 

motivationen och bidrar således till ett positivt idéklimat där fler idéer kan 

genereras men också att viljan att föra företaget framåt. En annan respondent säger 

att om en organisation är för styrd blir det för mycket byråkrati men säger även i 

samma veva att intraprenörer inte finns. Personer får gärna utvecklas på hens 

företag men får inte bli entreprenörer på hens bekostnad, det om något kan tolkas 

som en hämmande faktor. Precis som att teorier beskriver byråkratiska 

organisationer som långsamma och trögflytande (Aronsson et al, 2011) så skulle 

det kunna innebära att det i förlängningen är personalen som kan få problem att 

utvecklas vilket i sin tur kan bidra till att respondenten anser att intraprenörskap 

inte finns.  

Skulle hen däremot släppa rädslan för att skapa entreprenörer och istället se 

personalen som en tillgång för hens företag så kanske hen skulle kunna uppmuntra 

sin personal till att tillsammans driva företaget framåt.  

Förändring ses som ett konstant inslag i det dagliga arbetet på flera av de 

intervjuade arbetsplatserna. Ju större en organisation är desto mer 

organisationsstruktur behöver det finnas. En strävan mot framtiden är en central 

del för många av de intervjuade.  

 

5.1.3 Att känna sig behövd avgör insatsen 

När vargen har valpar att föda och vakta så blir instinkten extra påtaglig. Den gör 

sitt jobb, dag som natt för att valparna är i behov av en vuxen varg för att överleva. 

Känsla av behov = valparna motiverar extra mycket eftersom deras överlevnad 

innebär att flocken växer sig starkare och överlever längre. Det blir ett väldigt 

tydligt syfte för vargen att hålla sig fokuserad på sin upppgift. Intraprenören 

motiveras när hen känner sig behövd och gör då ett bättre arbete, att känna sig 

behövd kan innebära att lösa en uppgift eller att efter ett väl utfört arbete få 

bekräftelse av sin chef. Det är viktigt att motivationen är anpassad efter arbete och 

person. Något som en chef har som en del av sin arbetsuppgift enligt empirin. I 

Herzbergs (1959) tvåfaktorsmodell finns det Dissatisfiers (otillfredsställande 

faktorer) syftar till att om arbetet i sig är negativ bidrar det till otillfredsställelse 

och den inre motivationen minskar. Det menar vi bidrar till en hämmande miljö 

och istället för att intraprenören utvecklas blir hen mer och mer anonym på 

företaget. Det är viktigt att vara medveten om vad som hämmar för att på så sätt 

kunna vända dessa faktorer åt rätt håll så att dom blir främjande istället. Den andra 

faktorn i Herzbergs modell Satisfiers (tillfredställande faktorer) menar att om 

arbetet är positivt ökar det till en tillfredställelse och den inre motivationen ökar 

vilket skulle kunna bidra till att intraprenören får bränsle till utveckling. I empirin 

är motivation en del som anses avgörande och viktig. Projekten, kunderna, 

affärerna och de nya ofödda idéerna behöver ses som vargvalparna gör för 

vargarna, det är organisationens framtid och det kan handla om överlevnad. Om 

organisationen inte ständigt driver framåt, utvecklas med hjälp av nya idéer och på 

det sättet blir konkurrenskraftiga så kommer inte organisationen att överleva. Ett 

sätt att få fram känslan hos de anställda kan, som det framkommit i empirin, vara 

genom att motivera på just det sättet är attraktivt för den aktuella personalgruppen.    
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5.1.4 Att ta sig till toppen – en avgörande möjlighet 

När vargen är stark nog så slåss den för att ta sig upp till toppen för att bli en 

alfahane eller alfatik. Intraprenören når självförverkligande när hen har utfört ett 

lyckat projekt med sitt team och därmed precis som vargen finns i grunden en vilja 

att vilja utvecklas och ta risker för att ha chansen att kunna nå högre och göra en 

skillnad. Chansen till att utvecklas har konstaterats i flera av intervjuerna som en 

viktig del i att leda och motivera sin personal detta nämns även som en av 

huvuduppgifterna för en chef. Intraprenörskapet går ut på att vilja föra 

organisationen framåt och det innebär att intraprenörskapet behöver utveckling för 

att kunna uppnå självförverkligande. Precis som vi nämnde i början av detta 

avsnitt så kan självförverkligande ändras med tiden. Det kan innebära att det som 

var målet nyss, inte är det längre. Om självförverkligandet ändras skulle det kunna 

innebära att processen behöver börja om, Alvesson och Sveningsson (2007) 

antyder att Maslows trappa inte ska användas för strikt och det kan finnas en 

poäng i det. Vi har tolkat trappan som en process som är beroende av varje steg 

men det finns inte en tydligen början och ett tydligt slut. Precis som ett kretslopp i 

naturen så tar början vid där slutet slutar. Det föds nya vargar som växer upp och 

innan dom åldrats och dött så föds det ännu fler vargar. Precis samma kretslopp 

sker i en organisation. Varje steg ser kanske inte lika dant ut men det upprepas 

med samma syfte och på likande sätt. Gruppen behöver återigen ha tydliga mål 

och de behöver känna att friheten finns samtidigt det positiva stödet i ledaren finns 

där att luta sig emot. I empirin framkommer det att intraprenörskapet liknar ett 

förhållningssätt, det förhållningsättet kräver vissa saker för att kunna överleva på 

sikt. Gifford Pinochot III sågs som intraprenörens skapare och han menade att 

intraprenörer är praktiker och drömmare som gör. Ett intraprenörskap fungerar 

som en främjande aktivitet för organisationen och den framgång som 

organisationen når gynnar inte bara intraprenörskapet utan alla och det innebär. 

Om Gifford Pinochot har rätt i att intraprenörskapets drömmar behöver handla om 

utveckling som är relevant för organisationen, så behöver det också få 

förutsättningarna att göra drömmarna till verklighet. Vargflocken har beskrivits i 

denna del som en metafor för att det ska bli lättare att förstå vad som menas.  

 

6. Diskussion - Vilken miljö främjar intraprenörskapet?  
 
En slutsats är att intraprenörskap behöver få syre om det ska kunna överleva i en 

organisation. Det behöver tas upp till ytan och få en självklar plats. Enligt empirin 

behöver intraprenörskapet vara en del av kulturen i en organisation och det 

behöver finnas med när det talas om utveckling. Att lära sig nya saker, låta 

personalen få komma till tals och utrymmet som krävs för att komma på nya idéer, 

det är en del av intraprenörskap enligt flertalet av intervjuerna. När något inte går 

som det ska så behöver en kommunikation finnas mellan personal och ledning för 

att de tillsammans ska kunna komma fram till en lösning. Det kan med fördel vara 

en tydlig kommunikation som inte lämnar några frågetecken, precis som i en 

vargflock kan det ibland behövas rytas ifrån för att få de människor runt omkring 

att förstå att det är allvar. Det kan komma från både ledning eller anställd, bara 

kommunikationen finns och är tydlig så skapar det möjligheter. 

Att intraprenörskap är svårt att definiera beror förmodligen på att det är svårt att ta 

på. Det förefaller i vissa fall vara en person som på eget initiativ tar på sig 
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utmaningen att föra organisationen framåt. En person som brinner för sitt jobb och 

som ser det som en personlig utmaning att pusha sina medarbetare framåt. Flera av 

intervjuerna visar att i de fall som intraprenörskapet är en person är det lättare att 

definiera, och det beror förmodligen på att man får ett ansikte som representant på 

begreppet, det är lättare att beskriva hur en specifik person är i jämförelse med att 

prata om en definition som inte riktigt går att ta på. I andra fall upplevs 

respondenternas uppfattning om vad ett intraprenörskap är mer som en positiv 

förändringskraft som aktivt löper genom organisationen.  

 

Genom att läsa teorier som till exempel Gifford Pinochot som ses som 

intraprenörens fader och om Bessant & Tidd (2011) som skriver om den 

innovativa och lärande organisationen så är det lätt att slås av tanken att de kanske 

pratar om samma saker fast med olika ord?  Kanske kan det vara så att 

intraprenörskap faktiskt är olika personer som tar på sig rollen som axlar ett 

intraprenörskap i olika perioder. Att det i sin tur skulle kunna innebära att den 

lärande organisationen är i behov av den här positiva förändringskraften för att 

kunna ses som en lärande organisation?  För att det ska finnas någon möjlighet för 

ett intraprenörskap att överleva så måste ledningen stötta och uppmuntra de 

initiativ som finns och det är oavsett i vilken form intraprenörskapet finns.  

Ledningen måste kunna se till de olika individerna som finns i gruppen och 

motivera dessa personer till att vilja jobba kvar på organisationen. Få dem att 

förstå att deras insats är viktig och det som personalen gör i organisationen gör en 

skillnad. Att motivera en hel arbetsgrupp är inte lätt eftersom det kräver en 

medvetenhet om vad som uppskattas och vad som i vissa fall förväntas. Därför är 

de enskilda samtalen som flera respondenter tar upp i intervjuerna ett bra verktyg 

för att kunna skapa en bild av varje individ som jobbar där.  

 

Ledningen lägger grunden för vilken kultur som ska genomsyra hela 

organisationen och det är också ledningen som måste se till att den hålls.  

Det finns naturligtvis för och nackdelar med att lägga allt på ett och samma 

ledarskap. Både empirin och olika teorier hävdar att ledarskapet spelar en 

avgörande roll för organisationer. Fördelarna kan vara att om det är ett ledarskap 

som har rätt kunskap om vad just den här organisationen behöver så kan det 

mycket väl vara så att rätt beslut fattas, organisationen gör framsteg och alla blir 

nöjda och glada. Men eftersom även ledare är människor så finns det alltid 

mänskliga faktorer som kan bidra till att det skapas en alldeles för hög förväntan 

på ledaren som i sin tur leder till en oerhörd stress. Där kan vi ta lärdom av vargen 

som ständig lever i nuet, de har ingen hög förväntan på framtiden, men de lär sig 

av sina misstag och håller sig borta från sådant som en gång har visat sig vara 

farligt.  

Perfektion är en omöjlighet och i teorin (Tidd & Bessant, 2009) kan vi läsa om hur 

det är viktigt med att ha både struktur och kaos. Om det är meningen att kaoset ska 

symbolisera kreativitet och det så kallade ”fria utrymmet” faktiskt låter idéer växa 

så låter det nästintill omöjligt. I empirin framhävs det hur respondenterna 

balanserar på den tunna tråden som går mellan att styra upp organisationen rent 

tekniskt genom att se till så att ekonomin går runt, att alla är insatta i sina 

uppgifter, att sjukskrivningar fungerar som de ska osv så ska det samtidigt finnas 

utrymme till att hitta fantasin, att våga skratta tillsammans och det ska vara så 

avslappnat det bara går. Perfektion är en omöjlighet men det är enligt våra 
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slutsatser helt rätt att sträva mot den perfekta organisationen så länge alla 

inblandade har förståelse för att det inte är perfekt precis nu.  

 

6.1 Innovationsbidrag 
Det som har tagits upp i inledning, teori, empiri, analys och diskussion är 

egenskaper och situationer som vi anser är gynnande faktorer för ett 

intraprenörskap. Intraprenörskapet kan ofta ses som en enskild individ men det 

kan också ses som ett förhållningssätt vilket vi tagit fasta på. Vårt bidrag blir att 

sammanfatta det egenskaper som ett intraprenörskap bör ha. Med hjälp av 

vargmetaforen har vi vänt på det och satt in det i ett mänskligt format.  Man skulle 

kunna se det som en punktlista helt utan inbördes ordning. Alla delar är viktiga 

men kan stå för sig själv.  

 

Intraprenörskapets bra-att-ha, lista över egenskaper  

- Gruppen behövs för att kunna använda alla kunskaper och kompetenser 

- Öppet klimat och kultur, där man har en fri kommunikation och att misstag 

tillåts och att man drar lärdom av dessa istället för att slå ner dem. 

- Intraprenörskapet som ändras efter situation, med det menas att precis som 

konkurrensen hårdnar ändras även situationer. Det krävs en förståelse för 

marknaden och organisationen för att vara rätt i tiden och detta kan antas av en 

person i en situation och när det krävs en annan kompetens i en annan situation 

kan det vara en annan person eller grupp som är involverad.  

- Det krävs en överlevnadsinstinkt, för utveckling och förändring är ett 

måste, det vill säga att man har en naturlig drivkraft och en motivation att själv 

vilja. Vill man inte, gå det inte att förändra och utveckla.  

- Precis som ett kretslopp är det inget som är färdigt, det behövs ständiga 

förändringar. Små som stora, alla är precis lika viktiga och nödvändiga. 

 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
För att få mer överblick över detta diffusa ämne som intraprenörskap kan det 

istället vara bättre med longitudinella studier istället för intervjuer under en kort 

tid. Genom både observationer och djupintervjuer med en eller flera avdelningar 

på en organisation kan begreppet intraprenörskap få en djupare förståelse och 

kanske ett mer genomslag än vad som är i dagsläget. Vi har förstått efter vår studie 

att intraprenörskapet är något som behövs för organisationer, dess utveckling, 

därför är det viktigt att gräva djupare för att få en helhet och med syfte att utforma 

en modell för att kunna framhäva intraprenörskapet och i sin tur kunna utnyttja 

dess fördelar vidare i organisationen.  
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Bilaga 1: 

Intervjuguide 

1. Vilka egenskaper bör en intraprenör ha? 

What qualities should a intraprenur possess? 

 

2. Vad gör ni för att främja intraprenörskap? 

What do you do at your organization to support intraprenurship? 

 

3. Anser du att det finns några skillnader mellan intraprenören och entreprenören? 

Do you consider that there are any difference between an intrepreneur and a 

entreprenur? 

 

4. Är intraprenören en person eller en situation? 

Are the intraprenur a person or a situation? 

 

5. På vilket sätt arbetar ni med intraprenörskap? 

In wich way does your organisation work with intraprenurship? 

 

6. Beskriva vad gruppen har för betydelse för intraprenören 

Describe what the group contribute for the intraprenur 

 

7. Berätta om din erfarenhet inom intraprenörskap 

Tell us about your experience in intraprenurship 

 

8. Beskriv hur kreativitet yttrar sig i din organisation 

Describe how creativity manifests itself in your organization  

 

9. Berätta hur högt ni prioriterar kreativitet i det dagliga arbetet 

Tell us how high your organization priority to creativity in your daily work 

 

10. Finns det risk att ni kväver kreativiteten? 

Are there any risk that you destroy the creativity works? 

 

11. Hur tar ni hand om nya idéer? 

How do you take care of new ideas? 

 

12. Beskriv vad innovation är för dig 

Describe what innovation is for you 

 

13. Berätta hur resurserna styr innovationsarbete 

Tell us how resources control innovation 

 

14. Beskriv hur ni arbetar med förändringar 

Describe your work with changes 

 

15. Motiverar ni personalen att komma med nya idéer? 

Do you motivate your staff to came up with new ideas? 
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16. Hur arbetar er organisation/du med kulturen på organisationen? 

How does the organization/you work with the culture on the organisation? 

 

17. Är det viktigt för er att inte ha för hög personalomsättning? 

Do you think its important to keep the same staff over time? 

 

18. Beskriv vad ni gör för att behålla personalen 

Describe what you do to keep your staff 

 

19. Förklara vad ni gör för att tillvarata personalens kunskap 

What do you do to embrace your staff knowledge? 

 

20. Ge oss dina bästa råd för ett lyckat intraprenörskap 

Give us your best advices for a sucssessfull intraprenurship 

 

21. Tre nyckelord för innovationskraft 

Three keywords for powerful innovation 

 


