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Introduktion

I

den här skriften tar vi upp en speciell
form av förnyelse som skapar värde –
intraprenörskap. Efter en genomgång
av vad intraprenörskap är och på vilka sätt
det skapar värde för företaget går vi in på
hur det går att på ett systematiskt sätt skapa rätt förutsättningar för det förnyelseeller utvecklingsbehov företaget står inför.
Vi utgår från Pyramidmodellen, en modell baserad på forskning kring intraprenörskap, och framför allt erfarenheterna
från en omfattande studie av intraprenörskapet, och hur det påverkar förnyelsen i
svenska privata företag och offentliga organisationer.
Vårt syfte med boken är att rikta
uppmärksamhet på intraprenörskapets
inneboende kraft för förnyelse som skapar
värde, och framför allt visa på hur man på
ett medvetet och systematiskt sätt kan ar-

beta med och utforma intraprenörskapet
så att det svarar upp mot företagets upplevda förnyelse- och utvecklingsbehov.
Alla företag kan använda sig av intraprenörskap för att utveckla sin verksamhet i
en allt mer snabbrörlig omvärld. Det gäller bara att förstå hur det bygger på ett
fåtal enkla principer som går att ges den
utformning som motsvarar företagets individuella behov och ambitioner.
Bakom bokens innehåll står Katarina Blomkvist, Philip Kappen och Ivo Zander, alla tre verksamma forskare inom
företagsekonomi vid Uppsala universitet,
tillsammans med Almi. För illustrationer
och manér står Mario Sierra.

Vad är intraprenörskap?
Intraprenörskap är genomförandet av de initiativ som leder till förnyelse och utveckling i redan etablerade företag. Ofta handlar det om skapandet av nya produkter och
tjänster, men också om nya organisatoriska lösningar eller strategisk förnyelse.
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ntraprenörskap kombinerar den kreativitet,
snabbhet och flexibilitet som ofta förknippas
med entreprenörskap med det etablerade företagets muskler i form av existerande
resurser, kunskap och marknadskanaler. Rätt använt skapar intraprenörskapet värde, vare sig det
handlar om att vidareutveckla verksamheten inom
redan befintliga områden, till exempel genom att
förbättra den interna organisationen eller införa
nya affärsmodeller, eller en breddning av verksamheten till att omfatta helt nya tekniska lösningar
och kundgrupper.
Intraprenörskapet bygger på att enskilda
personer eller mindre grupper inom företaget tar
initiativ till att genomföra en förnyelse av företagets etablerade verksamhet. Initiativen kan ha sitt
ursprung i ett upplevt förnyelsebehov på grund av
förändringar i omvärlden, men också hänga samman med upptäckten av nya och tidigare outnyttjade möjligheter till vidareutveckling av företagets
verksamhet. För att intraprenörskapet ska fungera måste intraprenörer ges en möjlighet att kliva
fram och de nya initiativen måste också på något
sätt tas hand om av anställda och chefer i företaget. Här spelar förmågan att skapa en systematik i

uppkomsten, utvärderingen och valet mellan olika
förnyelseinitiativ en avgörande roll för både omfattningen och inritningen av den förnyelse som i
slutändan kommer att känneteckna företaget.
Intraprenörskap är därmed ett strategiskt
verktyg företag kan använda sig av för att behålla
sin förnyelseförmåga och konkurrenskraft. Att använda verktyget innebär en uttalad ambition att
följa marknaden och lyssna till kunder och leverantörer om vad som kommer att vara morgondagens produkter och tjänster. Vidare inkluderar det
acceptans för kontinuerlig organisatorisk förnyelse
och anpassning av företagets långsiktiga strategier allteftersom omgivningen förändras. För att
företag ska ta sig igenom större skiften vad gäller teknik och samhällsutveckling kan det över tid
krävas omfattande förändringar och förnyelse av
både kärnverksamhet och affärsmodeller.
Ett företag kan vara marknadsledande
idag men ändå behöva utveckla sina produkter
och tjänster eller sin affärsmodell för att förbli konkurrenskraftigt även i framtiden. Här kan vi se ett
tydligt exempel i bilindustrin, där det pågår ett disruptivt skifte från bensin- och dieseldrivna bilar till
mer hållbara alternativ som eldrivna fordon. Fler-

talet av de företag som tidigare varit marknadsledande måste radikalt förändra sina produkter för
att kunna svara upp till marknadens förväntningar
om hållbarhet, miljö och klimat. En del etablerade biltillverkare kommer att lyckas i denna gröna
omställning, men hur bra de klarar av att ställa
om beror till stor del på om de har ett fungerande intraprenörskap. Hur ser det ut i dessa företag
just nu? Vilka började prata och tänka utanför ramarna redan när Elon Musk lanserade den första
Teslan, och vilka sitter ännu kvar med ett fokus på
motorvolym och hästkrafter? I vilka företag ges det
utrymme för de anställda att utmana gamla föreställningar och testa av nya tekniska lösningar och
affärsmodeller?
Ett annat exempel är den pågående digitaliseringen och den affärsmässiga omställning
som följer med ny teknik, ’big data’ och artificiell
intelligens. För nya företag innebär digitaliseringen
uppkomsten av nya lösningar, kombinationer och
affärsmöjligheter. För redan etablerade företag
innebär den självklart också nya affärsmöjligheter,
men samtidigt också en utmaning eftersom digitalisering ofta kräver en förändring och utveckling av
företagets redan existerande och ofta väl inarbe-

tade verksamhet.
Nyckeln till långsiktig framgång för redan
etablerade företag är ett levande intraprenörskap,
ett intraprenörskap som genom att ta tillvara på
exempelvis nya gröna och digitala möjligheter säkerställer kontinuerlig förnyelse som skapar värde.
För att lyckas med detta krävs tre ingredienser –
förståelse och acceptans av intraprenörskapets
förutsättningar, intraprenörer, och en systematisk
ansats som driver förnyelsen framåt. I de kapitel
som följer kommer vi att ta upp vikten av ett levande intraprenörskap och hur det på ett systematiskt
sätt går att skapa rätt förutsättningar för den förnyelse och utveckling företaget är i behov av.
FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE MED
1. Funderar vi tillräckligt på vårt företags förnyelse och långsiktiga utveckling?
2. Skapar vårt företag tillräckligt med värde?
3. Har vi ett levande intraprenörskap?

Varför är intraprenörskapet viktigt?
I en värld av ständig förändring och ökande konkurrens finns det ingen bransch eller
enskilt företag som kan sluta förnya sig. Intraprenörskap är sannolikt viktigare än
någonsin för att alla typer av företag ska kunna utvecklas och växa i en snabbt föränderlig omvärld.
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ntraprenörskap spelar en avgörande roll
för företagets långsiktiga konkurrenskraft,
tillväxt, och kompetensförsörjning. En anpassning av företagets verksamhet till förändringar i omvärlden eller utnyttjandet av nya
affärsmöjligheter sker inte automatiskt – de förutsätter båda förekomsten av intraprenörer som
både vill och ges möjligheten att testa av och utveckla nya idéer. Kompetenta och drivna personer
attraheras inte av stillastående företag utan utvecklingsmöjligheter – de dras till företag som erbjuder utmaningar och möjligheter att växa både
personligt och professionellt.
LÅNGSIKTIG KONKURRENSKRAFT
I en värld av accelererande och ofta oberäknelig
teknisk utveckling måste företag kunna leverera en
kontinuerlig ström av förbättrade eller nya produkter och tjänster. Många företag ställs också med
jämna mellanrum inför mer omfattande strategiska skiften som innebär en omdefiniering av traditionella kärnverksamheter och affärsmodeller. Fö-

retag med ett entreprenöriellt förhållningssätt och
ett levande intraprenörskap har visat sig ha bättre
lönsamhet än andra. En stor del av det positiva
sambandet beror på att företag med ett levande
intraprenörskap är uppmärksamma på pågående
omvärldsförändringar och aktivt bemöter både de
hot och de möjligheter dessa förändringar innebär.
TILLVÄXT
Intraprenörskap är samtidigt ett verktyg som erbjuder tillväxtpotential för små och mellanstora
företag och möjliggör för större företag att bli mer
lättrörliga och innovativa.
Ofta är det introduktionen av en helt ny
produkt eller tjänst som krävs för att företaget ska
kunna ta ett mer märkbart språng i sin tillväxt. När
det gäller organisatorisk förnyelse är intraprenörskapet språngbrädan till internationella marknader och internationell tillväxt. Så länge företagets
internationella ambitioner begränsar sig till spridda och reaktiva svar på förfrågningar från potentiella utländska kunder kommer den internationella
verksamheten förbli ett obetydligt bihang till den

nationella verksamheten. Framgångsrik internationell tillväxt bygger på visioner, personligt engagemang, och uthållighet i både etableringen och expansionen av företagets verksamhet på utländska
marknader.
Precis som i fallet lönsamhet har forskningen dokumenterat hur företag med ett entreprenöriellt förhållningssätt och en positiv inställning till
intraprenörskapet uppvisar en högre tillväxttakt än
andra, även vad gäller tillväxten på internationella
marknader.
KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kompetensförsörjning är idag en av företagens
största utmaningar. För att kunna ta tillvara på
till exempel gröna och digitala möjligheter krävs
kompetens, ofta sådan som inte återfinns inom
företaget. Särskilt för mindre företag som vill växa
är bristen på kompetens en flaskhals för framtida
utveckling.
Alla företag som vill växa och utvecklas behöver kunna locka till sig de bästa medarbetarna.
Här utgör ett väl fungerande intraprenörskap en
attraktionsfaktor som drar till sig kompetens i form
av välutbildade, drivna anställda. Välutbildade
personer med spetskompetens söker anställningar
som innebär professionella utmaningar och möjligheten att kunna vidareutveckla sina kunskaper
inom ramen av sin anställning. Särskilt de yngre
generationerna lägger idag stor vikt vid frågor som
hållbarhetsarbete, utvecklingspotential, och möjligheten att få ta eget ansvar när de väljer mellan
företag att ta anställning i. Mot den bakgrunden
har stillastående företag utan uttalade ambitioner
att kontinuerligt förnya och utveckla sin verksamhet
små chanser att attrahera den kompetens de ändå
anser sig behöva.
Även internt har företag som lyfter fram

intraprenörskapet och integrerar förnyelse i sin vision och i sitt dagliga arbete lättare för att behålla
kompetenta och motiverade medarbetare. När de
interna möjligheterna till att ta nya initiativ upplevs
som begränsade framstår alternativa anställningsmöjligheter eller verksamhet i egen regi som allt
mer attraktiva. Med andra ord är intraprenörskap
en nyckelingrediens för kompetensförsörjning och
den långsiktiga utvecklingen av både små, medelstora och större företag.
KOM IHÅG
• Rätt använt är intraprenörskap ett verktyg
som leder till bibehållen konkurrenskraft, tillväxt och både rekryteringen och behållandet
av kompetenta anställda.
FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE MED
1. Hur ser vi på behovet av konkurrenskraft och
tillväxt?
2. Är vi tillräckligt attraktiva för att dra till oss
den kompetens som företaget behöver för sin
långsiktiga utveckling?

Intraprenörskapets förutsättningar
Intraprenörskap är inte raketforskning men inte heller en dans på rosor. Det kräver
både vilja till förändring och risktagande, och insikten att förnyelse och utveckling
innebär mer än bara innovation.
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tt levande intraprenörskap förutsätter en
vilja till förändring och risktagande. Utan
viljan till förändring och risktagande kommer det bli svårt att få fram ett tillräckligt
antal initiativ till förnyelse inom företaget,
eller att få till ett tillräckligt positivt mottagande av
initiativen för att de ska kunna överleva och utvecklas inom organisationen. Likadant kommer inställningen att innovation är något som bara angår de
formellt ansvariga för produkt- och tjänsteutveckling lägga begräsningar på företagets förnyelse
och utvecklingspotential.
VILJA TILL FÖRÄNDRING
Ett viktigt och utmanande faktum är att det inom
redan existerande företag finns en inbyggd motsättning mellan det som är nytt och den redan etablerade verksamheten. Nya produkter och tjänster
eller nya sätt att organisera verksamheten på kräver nästan utan undantag experiment med osäkra
utfall, vilket står i direkt motsättning till väl inarbetade rutiner, organisatorisk effektivitet och ibland
även etablerade kundrelationer. De flesta företag

föredrar därför det gamla och beprövade framför
nysatsningar som har en större men samtidigt mer
osäker framtida avkastning.
Motsättningen mellan det nya och det etablerade innebär att ett levande intraprenörskap
förutsätter en grundläggande och uttalad vilja till
förändring på alla nivåer inom företaget, vare sig
det handlar om att ta nya initiativ eller att ta emot de
initiativ som drivs av andra. Den viljan utesluter inte
öppna diskussioner om relevansen och potentialen
i nya idéer, vare sig det är frågan om utvecklingen
av nya produkter och tjänster, nya organisatoriska
lösningar, eller en ny strategi för företaget. Diskussionerna måste dock bottna i insikten att företagets
förnyelse och långsiktiga utveckling inte kan bygga
enbart på det som en gång visat sig fungera, och
att förnyelse alltid innebär en omställning från det
som känns bekant, invant, och redan är väl beprövat.
RISKTAGANDE
Nästan allt intraprenörskap innebär ett risktagande. Att satsa på nya produkter och tjänster, att göra

gröna eller digitala investeringar, eller att ställa om
från ett produkt- till ett tjänsteperspektiv innebär
alltid en risk. När företag utvecklar nya produkter
och tjänster fokuserar de därför oftast på de kunder som redan är kända och den teknik som företaget är väl förtrogen med. Få satsningar sker inom
områden som ligger utanför företagens bekvämlighetszon.
Ett försiktigt risktagande kan vara påkallat
av flera skäl. En låg grad av risktagande ger oftast
en jämförelsevis stabil och säker avkastning, och
både chefer och anställda måste vara eftertänksamma när de förvaltar ägarnas investeringar.
Risktagande på en låg nivå innebär dock att företaget i bästa fall kan hålla jämna steg med konkurrenterna, och för att på allvar skapa nytt värde och
få till en brantare tillväxtkurva krävs med jämna
mellanrum mer nyskapande satsningar. Det kan till
exempel handla om investeringar som förbättrar
företagets miljö- och klimatavtryck, omställningen
till digitalt baserade produkter och tjänster, eller inträde på marknader där nya aktörer i den globala
konkurrensen just nu tar för sig, exempelvis Kina,

Indien och utvecklingsekonomier där den verkliga
tillväxten finns idag.
Oavsett den nivån av risktagande företaget väljer att lägga sig på går det inte att förena
ett levande intraprenörskap med felfria satsningar och hundraprocentig utdelning på nya initiativ.
Särskilt när det kommer till utvecklingen av nya
produkter och tjänster är det ofrånkomligt att vissa
satsningar visar sig vara missräkningar, medan de
nya initiativ som visar sig bli riktigt framgångsrika
mer än väl uppväger eventuella förluster på andra
håll. En tumregel säger att ett av tio projekt som
handlar om utvecklandet av en ny produkt eller
tjänst visar sig bli riktigt framgångsrikt. En positiv
inställning och ett systematiskt förhållningssätt till
intraprenörskap förutsätter med andra ord acceptans för misslyckanden, och både bredd och uthållighet för att i det längre perspektivet kunna skapa
nytt värde för företaget.
EN BREDARE SYN PÅ INNOVATION
Intraprenörskapet innefattar innovation, men är
samtidigt så mycket mer. Ofta när vi tänker på för-

nyelse eller framtagandet av nya produkter och
tjänster begränsar vi oss till en specifik person eller
enhet som har ansvaret för företagets innovation.
Intraprenörskapet har dock en mycket bredare bas
och omfattar alla former av initiativ, även nya organisatoriska lösningar eller nya strategier för företaget. Ett levande intraprenörkap använder sig
också av hela organisationen som spelplan. Idéer
till förnyelse och värdeskapande kan uppstå och
drivas i princip överallt inom organisationen, från
medarbetare inom logistik, tillverkning och försäljning till chefer och den högsta ledningen.
En annan viktig del av intraprenörskapet
berör frågor som inte kan besvaras enbart genom
ökade satsningar på det som traditionellt ses som
innovation. Till dessa frågor hör hur företaget kan
behöva förändra sin kärnverksamhet och affärsmodell, eller röra sig från ett renodlat fokus på produkter mot ett ökande och i vissa fall dominerande tjänsteinnehåll. De omfattar också frågor som
grön och digital omställning av organisationen i
stort. Samtliga dessa förändringar kräver enskilda
personer eller mindre grupper inom företaget tar
initiativ till och driver på en förändring av verksamheten.

KOM IHÅG
• Ambitionen att minimera risken för fel går
inte ihop med intraprenörskap, inte heller går
det att dra slutsatsen att ett enstaka misslyckat projekt betyder att intraprenörskapet inte
fungerar.
FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE MED
1. Finns det en grundläggande förändringsvilja
på alla nivåer i företaget?
2. Är vårt företag berett att ta den risk det
innebär att satsa på något nytt?
3. Är synen på förnyelse begränsad till produkt- och tjänsteinnovation och till vissa utvalda delar av organisationen?

Vem är intraprenören?
Kan du komma på en intraprenör? Oftast är det svårt att sätta namn och bild på intraprenörer och vi vet generellt sett lite om hur de utvecklar nya produkter och tjänster eller genomför andra former av förändringar inom sina företag. Samtidigt vet vi
att de spelar en avgörande roll för företagens förnyelse och utveckling.
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arför är det så? Många världsberömda
produkter, tjänster och system är utvecklade av svenska intraprenörer. Ändå har
de flesta av oss svårt att koppla samman
intraprenörer med de produkter och tjänster som
de skapat och drivit igenom i sina respektive organisationer. Spelar det någon roll? Ja, förutom
att det ofta är mycket inspirerande berättelser så
vittnar det om vår okunskap om hur förnyelse i
etablerade företag går till och hur intraprenörens
vardag ser ut.
ÄR INTRAPRENÖREN EN ENTREPRENÖR?
I stort sett är svaret på den frågan ’ja’. Det finns
mycket som förenar intraprenören med entreprenören, och båda spelar en avgörande roll för att
nya produkter och tjänster ska bli till. Det finns samtidigt några viktiga skillnader som är direkt kopplade till att intraprenören inte startar ett nytt företag,
utan arbetar inom ramen för ett redan etablerat
företag. Att förstå både likheterna och skillnaderna
mellan intraprenören och entreprenören är viktiga
för företag som vill få till ett långsiktigt och framgångsrikt intraprenörskap.
Precis som entreprenören som startar ett

nytt företag måste intraprenören vara beredd på
att arbeta under vad man kan kalla genuin osäkerhet. Det innebär att resan med att utveckla en
ny produkt och tjänst är omöjlig att förutse i alla
detaljer, och att man helt enkelt måste börja för att
kunna ta reda på om projektet håller och går att
få kommersiellt lönsamt. Ett annat sätt att se det
på är att det inte går att ringa ett försäkringsbolag
och ta ut en försäkring, i det fall utvecklingen av
den nya produkten och tjänsten skulle visa sig vara
olönsam. Försäkringsbolaget har helt enkelt inte
tillräckligt med tidigare fall av samma sort för att
göra de statistiska beräkningar som krävs för att
sätta ett rimligt pris på försäkringen.
Det som också förenar intraprenören och
entreprenören är att båda måste vara beredda
på hårt och uthålligt arbete. Både som intraprenör
och entreprenör måste man vara beredd på att
göra det mesta, för att inte säga allt – ena dagen
talar man med en potentiell kund för att försöka
sälja in den nya lösningen, andra dagen försöker
man få ihop tillräckligt med kapital för att kunna
genomföra satsningen, och den tredje står man på
golvet och testar av prototyper, löser tekniska problem, eller ringer upp leverantörer för att få med

dem på tåget. Parallellt med detta pågår försöken
att värva andra till projektet, både inom och utanför företaget, inledningsvis utan att kunna ge några löften om ersättning för den tid och det arbete
de lägger ner. Om det handlar om en produkt eller
tjänst som är ny på marknaden eller ny för företaget, eller både och, kan detta arbete behöva pågå
under flera år innan det går att få grepp om det
verkligen går att få lönsamhet i projektet.
Jämfört med entreprenören står här intraprenören inför ett speciellt dilemma. Samtidigt som
arbetet med den nya produkten eller tjänsten startas och pågår måste det dagliga arbetet utföras
fullt ut. Det är för intraprenören inte bara en fråga
om att ha två arbeten samtidigt, varav det ena i
stort sett är oavlönat. Det är också en fråga om att
ta en risk med att det dagliga arbetet halkar efter,
och ett misslyckat projekt kan förstås få konsekvenser för den fortsatta karriären inom företaget. Visserligen står också entreprenören inför problemet
med ett eventuellt misslyckande, men här balanseras den risken upp med att den så kallade ‘uppsidan’ är desto större.
Den sista poängen understryker effekterna av att som intraprenör eller entreprenör ta sig
an utvecklingen av en ny produkt eller tjänst under
genuin osäkerhet – det finns en ofrånkomligt men
obestämbar risk att projektet inte kommer att lyckas. Man brukar som tumregel säga att inte mer än
ett av tio start-up företag visar sig bli riktigt framgångsrikt. Samma tumregel gäller som tidigare
nämnts också inom intraprenörskapet. Visst går det
att öka andelen framgångsrika projekt genom att
satsa mest på mindre förändringar av redan existerande produkter och tjänster, men det är inte
dessa förändringar som kan lyfta företaget till nya
nivåer. Mer om vad detta innebär för företagets
arbete med intraprenörskapet en bit längre fram.

Låt oss avslutningsvis peka på några viktiga skillnader mellan intraprenören och entreprenören, varav den första talar till intraprenörens
fördel. I motsats till entreprenören har intraprenören i sitt förnyelsearbete tillgång till företagets
samlade resurser och kompetens. Här finns det
redan tillgängliga lokaler, utrustning och personal
att ta hjälp av. Det finns också redan upparbetade
marknadskanaler och ett varumärke att använda
sig av i kontakterna med potentiella kunder. Även
om det inte är helt enkelt att få till har intraprenören
alltid legitim rätt att med företagets bästa i tankarna dra ihop och utnyttja dessa resurser. Att låna en
för tillfället outnyttjad lokal, be någon om att utföra ett test av ett material, eller använda företagets
namn för att få till ett besök hos potentiella kunder,
är några av de speciella fördelar intraprenören har
att arbeta med. I och med att marknadskanalerna
redan är upparbetade kan också en framtida kommersialisering av den nya produkten eller tjänsten
gå mycket snabbare än hos entreprenören, som ju
måste bygga det mesta från grunden. Lite förenklat kan man säga att det krävs mindre av ett företag som redan omsätter tio miljoner att växa med
ytterligare en miljon, än det krävs av entreprenören
att nå fram till samma miljon.
Det är samtidigt, som bekant, svårt att få en
gratis lunch. Det kan låta bra att intraprenören på
ett legitimt sätt kan dra nytta av företagets samlade resurser och kompetens. Baksidan av myntet är
att resurserna och kompetensen redan till större del
är sysselsatta med tillverkningen och försäljningen
av redan existerande produkter och tjänster. Här är
det inte nyskapande som gäller, utan att på mest
effektiva sätt få ut maximal lönsamhet ur det som
redan görs. I den ekvationen är nyheter som kräver ytterligare och osäkra investeringar eller nya
arbetsrutiner inte nödvändigtvis välkomna. Det kan
också vara så att nya produkter och tjänster, sär-

skilt om de visar sig vara lönsamma, uppfattas som
ett hot bland andra anställda och personer med
ledande befattningar inom företaget. Med andra
ord kan mottagandet av nyheter ibland vara mer
än ljummet.
Slutsatsen är att intraprenören på gott och
ont har att brottas med en ryggsäck som entreprenören inte behöver ta hänsyn till i samma utsträckning. Intraprenörens arbete handlar i större
grad om att kunna hantera de internpolitiska aspekterna av nya satsningar, vilka tendera att bli allt
mer påtagliga och komplicerade ju större företaget
blir. Att helt bortse från dessa politiska aspekter är
knappast ett framgångsrecept för intraprenören,
och de lägger ofta en ytterligare tyngd på en redan
i utgångsläget svår och krävande uppgift.
ÄR INTRAPRENÖREN EN INNOVATÖR?
På det helat taget kan man säga att intraprenören
är en innovatör som kommer på och utvecklar en
ny produkt eller tjänst. Men intraprenören kan också ligga bakom att företaget hittar ett nytt sätt att
organisera sig på, eller tar fram en ny strategi. I alla
tre fall handlar det om att intraprenören gör något
nytt, och på så sätt kan intraprenören jämställas
med en innovatör.
Det finns samtidigt en viktig skillnad mellan
intraprenörens uppgifter och de man i vanliga
fall förknippar med en innovatör. En stor del av
intraprenörens arbete handlar inte om att komma
på något nytt. En kanske ännu större del består att
se till att det nya också genomförs i företaget. Det
är med andra ord inte bara en fråga om att komma
på en ny produkt eller tjänst, utan att också göra alla
de saker som krävs för att den ska bli verklighet –
tester för att se om produkten eller tjänsten fungerar
praktiskt, samtal med kunder för att få reda på
vad de tycker och tänker, eller förhandlingar med
leverantörer av olika komponenter och delar som

ska ingå i kunderbjudandet.
Särskilt när företaget har växt sig lite större
kommer en stor del av det praktiska arbetet handla
om att få det egna företaget med på den nya idén.
Här kan det finnas oförstående och skeptiska chefer som måste övertalas, eller andra anställda som
på något sätt behövs för eller påverkas av projektets genomförande. Det går knappast att överdriva just den sociala aspekten av intraprenörskapet.
Många intraprenörer kan vittna om hur överraskande svårt det har varit att få andra att inse det
självklara och positiva med att få ut en ny produkt
eller tjänst på marknaden, även internt inom företaget.
Det finns två saker till som kan vara bra att
komma ihåg om intraprenörens arbete, framför
allt när det kommer till utvecklingen av nya produkter och tjänster. Den första är att det som är en
ny produkt eller tjänst för företaget inte nödvändigtvis behöver vara ny på marknaden. I vissa fall
kan det handla om att företaget går in på områden där konkurrenter redan har etablerat sig. Då
gäller det att imitera de lösningar som redan finns
på marknaden, förhoppningsvis med några tillägg
eller ändringar som räcker för att ta över konkurrenternas kunder. Även om det ibland inte ses som
fint att imitera andra - det går ibland under beteckningen ’not-invented-here’ - kan det vara ett
bra och lönsamt sätt att försvara och förstärka företagets marknadsposition.
Den andra har att göra med att intraprenören inte nödvändigtvis behöver vara den som
kommit på den nya produkten eller tjänsten. Intraprenören kan mycket väl ha blivit tilldelad rollen att
utveckla en redan färdig idé till en ny produkt eller
tjänst till ett kommersiellt gångbart erbjudande.
Ofta har sådana projekt sitt ursprung hos någon
chef i företaget eller företagets ledningsgrupp. I
vissa fall kan det också vara frågan om ett projekt

som tas över från en annan anställd, som kanske
av olika anledningar har lämnat företaget.
Det kan också vara så att rollen att leda
utvecklingen av en ny produkt eller tjänst förändras
i och med att projektet går in i kommersialiseringsfasen. Ofta är det så att den som kommit på en
ny produkt eller tjänst fortsätter att vara ansvarig
för utvecklingsarbetet och kanske följer med den
som projektledare under marknadsintroduktionen.
Men om en produkt eller tjänst visar sig så lovande
att den antas kunna bli basen för ett nytt produkt
område kan ansvaret efter ett tag också övergå
till personer med mer ledande befattningar i företaget. I dessa fall är det viktigt att överlämnandet
sker på ett genomtänkt sätt som uppfattas som rätt
och rättvist bland alla inblandade. I det fall den
ursprungliga intraprenören går vidare till andra
uppgifter är det viktigt att rätt person får uppmärksamhet och äran av projektets genomförande. För
intraprenörer som i någon utvecklingsfas lämnar
över ansvaret till någon annan kan tid och resurser
att ta sig an ett nytt projekt vara väl så uppskattat
som belöningar i form av pengar.
KOM IHÅG
• Företagets förnyelse förutsätter intraprenörer som tar initiativ till utvecklingen av nya
produkter, nya organisatoriska lösningar, eller
förändringar av företagets strategi.
FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE MED
1. Vilka är intraprenörerna som driver förnyelse i ditt företag?
2. Har intraprenörerna rätt förutsättningar
för att både sätta igång och förverkliga sina
nya initiativ?

Företagets förnyelse förutsätter
intraprenörer som tar initiativ

Intraprenörskap
som system
Man kan lätt dra slutsatsen att företag som vill bli mer intraprenöriella ska inrikta sig på att få fram
fler intraprenörer – det är ju trots allt de som leder och genomför förnyelseinitiativ i företaget. Sanningen är dock att det behövs mer än så, framför allt en organisation som uppmuntrar, tar emot,
och slutligen förverkligar intraprenörernas nya initiativ.

U

nderförstått i uttalanden som ‘vi måste
bli mer innovativa’ ligger ofta att problemen måste beror på en alltför låg grad
av kreativitet bland företagets medarbetare. Även om kreativa medarbetare är en självklar
förutsättning för att nya produkter och tjänster, nya
organisatoriska lösningar, eller nya strategier ska
komma till stånd så arbetar de inte i ett vakuum.
De befinner sig i ett större system, som på ett regelbundet och förutsägbart sätt påverkar och bestämmer företagets förmåga att förnya sig.
Med intraprenören som grundämne avgör det större systemet hur den intraprenöriella
processen fungerar, och hur företaget på ett mer
eller mindre systematiskt sätt skapar förnyelse och
värde. Hur ser då den intraprenöriella processen
ut och vilka delar är typiskt systematiska? Tänk
på organisationen som en pyramid där intraprenörer påbörjar ett antal initiativ till förnyelse som

företaget skulle kunna förverkliga. Det är intraprenörerna som ska se till att initiativet tar sig från
idéstadiet någonstans i pyramiden till färdigt koncept – en process som kantas av företagsinterna
beslut och urvalsprocesser innan initiativet slutligen kan behållas och befästas i företaget. Alla nya
initiativ kommer inte att lyckas, det ligger i intra
prenörskapets förutsättningar och natur. Många
av dem kommer av olika anledningar att läggas
ner och bara ett fåtal kommer i slutändan kunna
förverkligas i företaget. Ledorden för det som
pågår i pyramiden är, lite annorlunda uttryckt,
variation, selektion och retention – variation för hur
förnyelseinitiativ dyker upp inom organisationen,
selektion för de olika processer som testar av om
initiativen fungerar och skapar värde, och retention
för om och hur företaget i slutändan kommer att
genomföra de nya initiativen.

SYSTEMATISKT INTRAPRENÖRSKAP – PYRAMIDMODELLEN

Systematiskt intraprenörskap – pyramidmodellen
Rutiner

Struktur

Styrelse

Samarbete med
kunder och leverantörer
Samarbeten med
universitet och samhälle
Förvärv

Kultur

è

Företagsledning

è

Nya produkter och
tjänster
Nya organisatoriska
lösningar
Ny strategi

Nyrekryteringar
Medarbetare

Variation
1

Selektion

Retention

VARIATION
Variation handlar om uppkomsten av nya initiativ
där intraprenörer testar av bärigheten av nya produkter och tjänster, nya organisatoriska lösningar
eller förändringar av den existerande strategin. Företaget måste alltid, i större eller mindre utsträckning, hantera en ständig variation av initiativ som
uppstår och tas emot av den redan etablerade
organisationen. En del av variationen kan kopplas till medarbetare i olika delar av företaget, en
del till chefer och medlemmar i ledningsgruppen.
Ibland handlar det mest om förnyelseinitiativ som
ligger nära företagets redan etablerade verksamhet, ibland fokuserar initiativen på områden som
är nya för företaget. Det kan också vara frågan om
gradvisa förändringar eller mer omfattande och
disruptiv förnyelse. Variationen ser olika ut i olika
företag, men utgör utgångspunkten för vad företaget har att arbeta med i den fortsatta selektionsprocessen.
Mycket av de nya initiativ som uppstår
kommer att vara kopplade till företagets egna
medarbetare eller chefer. I många fall kommer de
också ha sitt ursprung i företagets kontakter med
till exempel leverantörer och kunder, som på olika
sätt kan komma att ingå i den grupp som driver
utvecklingen av nya produkter och tjänster eller
arbetar för att få till stånd nya sätt att organisera
verksamheten på. Till exempel kan nya initiativ till
digitalisering bland kunder och leverantörer spilla
över till och driva på en förändring av företagets
verksamhet. I vissa fall kan företagsförvärv vara ett
medvetet sätt att öka både antalet och bredden av
de idéer företaget har att arbeta med. Samma syfte kan uppnås genom rekryteringen av nya medarbetare, där särskilt fokus kan ligga på att anställa personer med kompetenser eller erfarenheter
inom områden som är nya för företaget.

SELEKTION
Selektion innebär urval och handlar om hur förnyelseinitiativen tas emot i olika delar av företaget
och vilken typ av intraprenörskap – inom gamla
eller nya områden, gradvis eller mer disruptiv förnyelse – selektionsprocessen favoriserar.
Selektion är inte något som händer på en
specifik plats och vid en särskild tidpunkt. Det är
en process som pågår under hela den tid intraprenören försöker få stöd för att genomföra sitt nya
initiativ, och kan när det är fråga om mer disruptiv
förnyelse pågå över många år. Selektionen pågår
mer eller mindre omedvetet bland anställda som
på något sätt behövs för eller påverkas av det nya
initiativet, i och med att de väljer att antingen ge
eller undanhålla sitt stöd. När det gäller nya produkter och tjänster kan intraprenören till exempel
behöva resurser för att genomföra tidiga tester och
marknadsundersökningar. Om andra anställda visar sig negativt inställda till att hjälpa till, vilket ofta
måste ske på frivillig basis och vid sidan av det reguljära arbetet, kan det vara svårt för intraprenören att komma vidare med sitt projekt.
Om det nya initiativet utvecklas enligt intraprenörens förväntningar och får det nödvändiga
stödet från andra medarbetare kommer det oftast
till en punkt där beslut om mer omfattande investeringar måste tas. Dessa beslut kommer sannolikt
fattas av högre chefer eller medlemmar av ledningsgruppen, och här spelar den beslutsfattande
gruppens sammansättning och erfarenheter ofta
en avgörande roll för utfallet. Det kan vara särskilt
svårt för projekt som faller utanför företagets uttalade strategiska kärnområden att få resurser för
fortsatt utveckling, även om den värdeskapande
potentialen är stor. En homogen sammansättning
av den beslutande gruppen kan också göra det
svårt för nya initiativ som faller utanför företagets
traditionella verksamhet att få tillräckligt med stöd

för fortsatt utveckling inom företaget.
Ofta upplever intraprenören selektionsprocessen som något negativt och att företaget
inte visar tillräckligt av det risktagande och den
framåtanda som behövs för att få till stånd den
nödvändiga förnyelsen. I intraprenörens ögon är
det nya initiativet, som man brukar säga, det bästa
som har hänt sedan skivat bröd. Den upplevda
oviljan till förändring kan i många fall stämma väl
överens med verkligenheten, eftersom förändring
ofta kommer i konflikt med både invanda arbetssätt och medarbetares och chefers uppfattningar
om vad företaget borde hålla på med. Samtidigt
kan intraprenören inte förvänta sig att nya initiativ
och idéer tas emot utan kritisk granskning. Andras
negativa inställning till det nya initiativet behöver
inte bero på allmänt motstånd till förändring, utan
kan också grunda sig i verklig övertygelse att det
skulle ha negativa konsekvenser för företagets
utveckling.
Selektion är en naturlig och ofrånkomlig
del av intraprenörskapet. I normala fall finns det
mer variation och nya initiativ inom företaget än
det finns tillgängliga resurser. Företaget måste,
med andra ord, i slutändan välja ut vilka nya initiativ som ges stöd för fortsatt utveckling. Detta sagt
finns det stor anledning att fundera på hur selektionen fungerar inom företaget, framför allt om det
finns en tanke eller systematik bakom hur företaget
väljer mellan olika alternativ till förnyelse och
värdeskapande.

RETENTION
Retention, slutligen, handlar om initiativens slutliga
öde – fortsatt stöd och utveckling inom företaget,
nedläggning, eller för större företag alternativa
utfall som exempelvis spin-offs eller försäljningen
av licensrättigheter. Vilka initiativ som i slutändan
behålls och förverkligas inom företaget bestäms
både av den variation företaget har att arbeta
med – det vill säga antalet och bredden på de
förnyelseinitiativ som uppstår inom och i vissa fall
också utanför företaget – och hur selektionsprocessen är utformad. Ibland kan upplevda förnyelseproblem ha sin förklaring i en otillräcklig grad av
variation, ibland kan de istället bero på en selektionsprocess som av olika anledningar och på ett
systematiskt sätt motverkar retentionen av den typ
av förnyelseinitiativ företaget är i behov av. För att
få intraprenörskapet att fungera gäller det alltså
att hitta rätt balans mellan variation och selektion,
med utgångspunkt i företagets upplevda behov
och ambitioner.
För intraprenören är fortsatt stöd och utveckling inom företaget nästan alltid det mest
eftertraktade utfallet. Nedläggning är för det mesta ovälkommen, även om det över tid har visat
sig att det nya initiativet inte kunde leva upp till
de ursprungliga förväntningarna. Framför allt när
det kommer till nya produkter och tjänster kan det
finnas anledning att fundera på alternativ till nedläggning, till exempel när de nya idéerna visat sig
ha potential men faller utanför företagets uttalade

strategi och verksamhetsområde. I vissa fall kan en
försäljning av licensrättigheter vara ett alternativ till
nedläggning. I andra fall kan en spin-off från företaget bli aktuell, eller skapandet av ett samägt företag där utvecklingsarbetet sker i nära samarbete
med ett eller flera partnerföretag. I båda dessa fall
kan den avknoppade verksamheten stödja företagets kärnverksamhet, till exempel genom leveranser av specialkomponenter eller kompletterande
tjänster. Med andra ord kan det finnas anledning
att tänka bredare än ’behåll eller lägg ner’, och att
både stödja och fortsätta samarbetet med intraprenörer som av olika anledningar ser en framtid
för sina idéer utanför det nuvarande företaget.
Sammantaget förklarar Pyramidmodellen
uppkomsten av intraprenörskap och hur företag
på ett systematiskt sätt kan arbeta med att utveckla och förbättra sin förnyelseförmåga. De företag
som förstår hur intraprenörskapet fungerar och
börjar arbeta systematiskt med att skapa de rätta
förutsättningarna för kontinuerlig förnyelse är också de som är bäst utrustade för fortsatt och långsiktig utveckling i en föränderlig omvärld. Några
av möjligheterna till att komma igång med arbetet
och stärka företagets intraprenörskap presenteras
i det avsnitt som följer.

KOM IHÅG
• Organisationen som omger intraprenören
har flera systematiska komponenter som går
att påverka! Skapa ett system som säkerställer tillräckligt med variation och en selektionsprocess som stödjer den typ av nya initiativ
företaget behöver.
• Nya initiativ uppstår på alla nivåer inom företaget, men glöm inte bort att också blicka
utanför företaget för att hämta in nya idéer.
• Selektion är en naturlig och ofrånkomlig del
av intraprenörskapet. En stor del av alla nya
idéer och affärsmöjligheter kommer aldrig att
realiseras.
FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE MED
1. Hur fungerar Pyramidmodellen i ditt
företag?
2. Hur beroende är ditt företag av externa
parter för att skapa förnyelse?
3. Arbetar ditt företag systematiskt med
variation, selektion och retention?

Hur börjar jag arbeta med mitt
företags intraprenörskap?
Har ditt företag ett fungerade intraprenörskap? Får du ut den förnyelsen du tycker
är nödvändig? Nedan följer 10 punkter för dig som vill kick-starta arbetet med att
på ett systematiskt sätt skapa den förnyelse som behövs för att säkerställa företagets långsiktiga konkurrenskraft.

F

ör att skapa ett levande intraprenörskap
behöver de tre faktorerna variation, selektion, och retention samverka. Exakt hur
de tre faktorerna samverkar kommer att
vara unikt för ditt företag, däremot är systematiken
densamma. Det första steget i arbetet med intraprenörskapet är faktiskt att börja bakifrån, det vill
säga med nuvarande retention eller utfall. Kommer
det ut en tillräcklig mängd nya produkter och tjänster, och ligger de inom rätt område? Behöver företaget genomföra mer disruptiva organisatoriska
förändringar eller strategiska satsningar för att följa med marknadsutvecklingen och ligga i framkant
även de kommande åren? Vilka är målen?
Genom att ställa dessa och liknande frågor
går det att skapa en bild av företagets nuvaran-

de intraprenörskap och i vilken riktning företaget
behöver utveckla sin förnyelseförmåga. Därifrån
kan sedan en mer systematisk analys påbörjas för
att identifiera inom vilket område företaget inte riktigt levererar. Ibland återfinns de upplevda problemen i för liten eller för begränsad variation, ibland
i en underutvecklad selektionsprocess som gör att
utfallet inte blir det önskade. Det krävs sällan raketforskning för att identifiera problemen och komma
på lösningar som överensstämmer med företagets
behov och ambitioner.

5 SÄTT ATT SKAPA VARIATION
En del företag kan ha ett stort antal lovande förnyelseinitiativ under utveckling, det vill säga det finns
en bra variation att välja emellan. Med bra variation menas att initiativen har rätt bredd och höjd
och på så vis täcker företagets förnyelsebehov.
De kan komma från intraprenörer inom företaget,
men även vara resultatet av samarbeten med kunder och leverantörer, vilket ofta leder till en bredare
variation av förnyelseinitiativ.
Andra företag finner att de sitter fast i
gamla hjulspår, de initiativ som finns att utgå ifrån
är för få, inte tillräckligt lovande, och ligger inte i
den riktning konkurrenterna och marknaden utvecklas. För dessa företag är det viktigt att på ett
systematiskt sätt börja arbeta med att främja variation och uppkomsten av förnyelseinitiativ bland
medarbetarna, genom att till exempel se till att
företagets förhållningssätt till risktagande främjar
olika former av initiativtagande bland de anställda, eller att identifiera och stödja de nyckelintraprenörer som finns inom företaget.
Nedan beskrivs fem punkter och områden som företaget kan arbeta med för att skapa
en större variation i nya produkter och tjänster,
alternativt nya organisatoriska lösningar och förändringar av företagets strategi. Det finns många
andra sätt att tillgå, vad som fungerar bäst beror
mycket på företagets verksamhet, behov och ambitioner. Huvudpoängen är att det handlar om att
öka variationen, för utan variation finns det inget
att välja mellan i selektionsprocessen.

1. AMBITIÖS KULTUR
Företagskulturen kan beskrivas som det sociala
limmet i en organisation, det vill säga de kollektiva
värderingar, normer och principer utifrån vilka de
anställda agerar. Den har därmed en stor påverkan på hur många av de anställda som väljer att
ta på sig rollen som intraprenör. En ambitiös företagskultur som strävar efter att leda utvecklingen,
i kombination med tydliga intraprenöriella förebilder, kommunicerar att kontinuerlig förnyelse är en
del av företagets identitet.
För att bryta ny mark och öppna upp nya
marknader, segment eller teknikområden, eller att
genomföra mer omfattade organisatoriska eller
strategiska förändringar, krävs en kultur som tillåter och uppmuntrar risktagande. I den risktagande
kulturen ingår förståelsen att alla nya initiativ inte
kommer att lyckas. Ett bra sätt att samtidigt hantera konsekvenserna av risktagande är slimmade
utvecklingsprojekt, där validering redan i de tidiga
utvecklingsfaserna och en fortsatt iterativ utvecklingsprocess ger tidiga signaler om vilka nya initiativ som inte kommer att leva upp till de ursprungliga förväntningarna.
2. VISION OCH RESURSER
Att ta fram en inspirerande vision för företaget som
fokuserar på förnyelse är ett sätt att skapa medvetenhet om att förnyelseinitiativ är viktiga. Rätt använt fungerar visionen som ett internt DNA som på
ett återkommande sätt replikerar intraprenörskap
och framtagandet av nya lösningar. Likaså påverkas variation av om det finns en tydlig målbild för
förnyelse. Om företaget återkommande jämför sig
med konkurrenter och använder sig av mått på
vad det innebär att leda utvecklingen så kommer
det ha en positiv inverkan på hur många idéer och
initiativ som förs fram i organisationen.
För att förnyelse ska komma till stånd krävs

samtidigt resurser i form av tid och pengar. Att avsätta generellt mer tid till de anställda verkar dock
inte leda till ökat intraprenörskap. Tid är viktigt, men
då ska det handla om tid som är tydligt kopplad till
förnyelseinitiativ som stärker företagets intraprenörskap. Att avsätta tid och pengar för nya initiativ
kommer att vara mycket lättare om förnyelse ingår
i företagets identitet och återfinns i företagets uttalade vision.
3. GARAGE OCH INKUBATORER
För att få till ökad variation kan företag som vuxit sig lite större arbeta med speciella organisatoriska lösningar som går under namn som garage,
inkubatorer och affärsutvecklingsenheter. I mindre
företag kan nyckelpersoner eller huvudansvariga
intraprenörer utses. Skapandet av dessa mandat
är ofta ett sätt att främja och stödja mer disruptivt intraprenörskap, genom att samla upp nya
och annorlunda idéer och låta dem utvecklas i en
skyddad miljö. Avsaknaden av krav på omedelbar
framgång och avkastning gör att annorlunda och
mer svårbedömda idéer får en möjlighet att växa
till sig innan de utsätts för kritiska utvärderingar av
representanter för den etablerade verksamheten.
Om denna väg till ökad variation används är det
samtidigt viktigt att de nya initiativen inte blir kvar i
sin bubbla. Framför allt behövs det en process som
säkerställer att de efter en viss tid kopplas ihop
med den pågående verksamheten och där hittar
en mottagare som är villig att ta över ansvaret för
fullskalig utveckling.
4. BONUS OCH UPPMUNTRAN
Man skulle kunna tro att det var så enkelt som att
införa bonusar kopplade till idégenerering för att
öka antalet förnyelseinitiativ och på det sättet förbättra företagets förnyelseförmåga. Ett ensidigt
fokus på bonusar kan kanske fungera i enskilda

fall, men formell styrning genom prestationsbaserad belöning eller ökad uppmärksamhet kring intraprenörer i den organisatoriska hierarkin är inte
hela lösningen på företagets förnyelseförmåga.
Prestationsbaserad belöning behöver kompletteras med mjukare och informell styrning, såsom visat intresse för och uppmuntran till förnyelseinitiativ
från chefer och företagsledningen. Framför allt kan
den informella styrningen ha en positiv effekt på de
anställdas vilja att ta till sig den förnyelse som nya
intraprenöriella initiativ medför.
5. ÄR DITT FÖRETAG UPPKOPPLAT?
För många redan etablerade företag är det omöjligt att hinna med utvecklingen på alla fronter, det
vill säga all förnyelse kan inte ske genom att utnyttja intern kompetens och intraprenörskap. Ibland
behöver förnyelse komma utifrån, och av den anledningen är det viktigt att företaget är uppkopplat
till sin omgivning. En ingång till ökad variation är
nyrekryteringar. När företaget anställer nya medarbetare kan man sikta in sig på att anställa personer med annorlunda erfarenheter eller kompetenser, vilket skapar förutsättningar för en bredare
uppsättning förnyelseinitiativ. Det kan också vara
intressant att rekrytera personer med en dokumenterad intraprenöriell profil, för att på så sätt
säkerställa att nya initiativ och satsningar verkligen
kommer till stånd.
Ett alternativt sätt att skapa variation är externa samarbeten, som kan engagera leverantörer
och kunder men även konkurrerande företag i olika former av utvecklingsprojekt. Vissa samarbeten
kan ta sig formen av öppen innovation, där den gemensamma målsättningen är att dra på varandras
kunskaper för att skapa nya produkter och tjänster.
Andra sätt att öka variationen är företagsförvärv
och, särskilt när företaget har vuxit sig större, investeringar med riskkapital i nystartade företag.

Oavsett formerna för den externa uppkopplingen
ger den tillgång till resurser, kunskap och idéer som
kan ha en positiv påverkan på företagets variation
och förnyelseförmåga.

5 SÄTT ATT ARBETA MED SELEKTION
Förutom en uppsättning nya idéer och initiativ omfattar ett fungerande intraprenörskap systematik i
hur de vidareutvecklas och selekteras inom företaget. I vissa företag är selektionsprocessen fullt utvecklad, medan den i andra kan vara slumpmässig eller framstå som obegriplig bland företagets
anställda. Även om företaget har den bästa variationen av idéer och förnyelseinitiativ kan ett felkonstruerat selektionssystem resultera i en underpresterande intraprenöriell process och ouppfyllda
förnyelsemålsättningar.

1. EN TYDLIG VÄG A-Ö
För att selektion ska fungera på ett förutsägbart
sätt behöver det finnas en systematik i hur idéer
och initiativ tas emot och selekteras. För att ett nytt
initiativ ska kunna förverkligas och utvecklas hela
vägen behöver det oftast passera ett antal personer och beslut inom företaget. Om det finns en
genomtänkt och tydlig process för när och på vilka
grunder dessa beslut tas skapas förutsättningar för
ett mer förutsägbart intraprnörskap. Intraprenörer som förstår den väg från A-Ö som nya initiativ
behöver färdas genom organisationen, och vilken
typ av initiativ som efterfrågas, kommer generellt
sett inrikta sina ansträngningar så att de bidrar till
företagets förnyelsemålsättningar. Formaliserade
rutiner för selektion som tydliggör processen från
tidig idé till färdig produkt eller tjänst är därför att
eftersträva.
Paradoxalt nog verkar en genomtänkt
och systematisk selektionsprocess inte hämmande
på företagets förnyelseförmåga. Vad selektions
process säkerställer är att intraprenörskapet får
den utformning och inriktning som motsvarar
företagets specifika behov och ambitioner. Med
andra ord är det helt möjligt att förena initiativ
rikedom och ett levande intraprenörskap med den
systematik som karaktäriserar ett väletablerat och
välorganiserat företag.
2. RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS
Ibland befinner sig företag i en situation där de nya
produkter och tjänster som lanseras inte matchar
kundernas förändrade uppfattningar och preferenser. Ibland kan problemet vara otillräcklig variation, det vill säga att utbudet av idéer att välja
mellan är för tunt och smalt, men ibland kan det
också vara så att nyckelpersonerna i selektionsprocessen tänker för likformigt eller har fastnat i en
föråldrad bild av vad företaget är och ska vara. Det

kan därför vara både påkallat och nödvändigt att
gå igenom intraprenörskapsprocessen A-Ö med
särskilt fokus på nyckelpersoner som beslutar om
nya satsningar, så att selektionen av nya produkter
och tjänster är i linje med vad marknaden kräver
och de nya möjligheter den erbjuder.
3. KOPPLA IN SPONSORER PÅ FALLET
Att intraprenörskapet är en social process är något
alla intraprenörer skulle skriva under på. För att intraprenören ska kunna ta ett initiativ från A-Ö krävs
det många gånger stöd från en sponsor. En sponsor kan i enkla ord beskrivas som en högre chef oftast, men inte alltid, intraprenörens närmsta chef
- som skaffar fram resurser, finansiering, och krattar manegen uppåt för det nya initiativet. Företag
som har vuxit i storlek och vill säkerställa förnyelse
gör därför klokt i att uppmuntra chefer och ansvariga att fånga upp nya initiativ bland medarbetarna, axla rollen som sponsorer, och ge intraprenörerna det stöd som behövs för att nya initiativ ska
kunna ta sig igenom hela organisationen.
Det kan vara en god idé att göra bidrag
till företagets förnyelse till en stående punkt i utvärderingen av de anställdas och även chefernas
prestationer. Formella krav på att en viss del av företagets försäljning ska utgöras av produkter eller
tjänster som lanserats under de senaste åren har
ofta en stark och positiv inverkan på organisationens vilja att fånga upp och hjälpa fram nya produkter och tjänster genom den interna selektionsprocessen.
4. HÅLL FLERA GRYTOR KOKANDE
En del idéer, särskilt om de är disruptiva, behöver lite tid att utvecklas innan det går att se om de
kommer att bli en ‘hit’. Ett selektionssystem som på
ett tidigt stadium väljer ut och investerar i endast
ett fåtal idéer kommer ofta ha svårt att uppnå en

tillräcklig grad av förnyelse, och det kan bli särskilt
bekymmersamt att få fram förnyelse med tillräckligt djup. Det ligger nämligen i intraprenörskapets
natur att även idéer som till en början verkar lovande inte kommer att resultera i färdiga produkter
och tjänster. Någonstans på vägen kan felaktiga
antaganden eller ny information göra idén oframkomlig eller medföra att den behöver skjutas på
framtiden. Omvänt kan andra initiativ som till en
början inte verkar lovande och svårgenomförbara
få en oförutsägbar skjuts av omvärldsförändringar eller tekniska genombrott. Det är därför viktigt
att hålla ett flertal grytor kokande samtidigt, och
med jämna mellanrum lyfta på locket för att se vilka idéer som har utvecklas och vilka som inte har
gjort det.
5. GENVÄGAR OCH OMVÄGAR
En annan viktig aspekt av den intraprenöriella processen är att tillåta och respektera undantag. Vissa
idéer kan behöva tänja på existerande rutiner och
processer och hitta genvägar eller omvägar för att
de ska kunna fortsätta att utvecklas. Den osäkerhet som omger alla nya idéer och förnyelseinitiativ
talar för en viss elasticitet i selektionssystem, där
tydligt förankrade rutiner och processer för hur selektionssystemet fungerar samtidigt ger utrymme
för undantag.
Förståelsen för att vissa initiativ kan behöva
ta genvägar och omvägar behöver etableras inom
hela organisationen, framför allt hos nyckelpersoner i selektionssystemet och hos företagsledningen.
När undantag görs är det viktigt att motivera och
kommunicera varför de görs, och att de inte är förbehållna speciellt utvalda personer eller grupper
inom företaget. I vissa företag kan det kan vara en
bra idé att utforma särskilda selektionsprocesser för
nya initiativ som bedöms vara särskilt akuta eller kräver särskilt stora resurser för sitt genomförande.

KOM IHÅG
• Intraprenörskapet kan påverkas på många
olika sätt - hitta de vägar som fungerar för ditt
företag.
• Ingen kedja är starkare än den svagaste
länken. Ett i övrigt väl fungerande intraprenörskap kan falla på att viktiga komponenter
saknas eller har fått en felaktig utformning.
• Att få till ett fungerande intraprenörskap
kräver tid och uthållighet, men när det väl en
gång sitter i väggarna kommer den att leverera för lång tid framöver.
FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE MED
1. Vilken mängd och bredd på förnyelse är rätt
för ditt företag?
2. Är samspelet mellan variation, selektion,
och retention tillräckligt bra för att uppfylla
målsättningarna?
3. Om målsättningarna inte uppfylls, vilket är
det första steget företaget behöver ta för att
nå dit?

Ingen kedja är starkare än
den svagaste länken.

Vad gäller för digitalt och
grönt intraprenörskap?
DIGITALT INTRAPRENÖRSKAP
Digitalt intraprenörskap innebär utvecklandet av nya produkter och tjänster som
helt eller delvis använder sig av digital teknik. Det omfattar även införandet av nya
sätt att med digital teknik organisera företagets verksamhet.

O

m förnyelsen som efterfrågas i företaget
är digitalt baserad finns det några saker
att ha i åtanke utöver de punkter som
presenterades i pyramidmodellen. Man
skulle kunna tro att användandet av digital teknik
för att förbättra och förändra en pågående affärsverksamhet sker automatiskt över tid då samhället
i stort blir allt mer digitaliserat. Det stämmer till viss
del, men med en sådan reaktiv inställning kommer
företaget att i bästa fall hänga med i konkurrensen,
och gå miste om möjligheterna att istället skaffa
sig ordentliga försprång över konkurrenterna.
Det finns vissa systematiska aspekter som
företag kan arbeta med för att skynda på den digitala omställningen. Det har visat sig att företag
som satsar på följande digitaliseringsspecifika faktorer är särskilt lyckosamma i sin digitala förnyelse:

1. DIGITAL STRATEGI
Företaget har en tydligt uttalad digitaliseringsstrategi. Även för mindre företag är det viktigt att skapa en förståelse för hur den digitala omställningen kommer att påverka företagets affärsmodell
och upprätta en digitaliseringsstrategi som stödjer
både kortsiktig och långsiktig digital förnyelse.
2. DIGITAL KOMPETENS
Det har visat sig vara viktigt att det finns tillgång till
digital kompetens i företaget både bland anställda
men även ledning för att skapa digital förnyelse.
Med digital kompetens menas att anställda, styrelsen och företagsledningen besitter digital kompetens utöver den generella kompetens som krävs
för att driva företaget framåt. I mindre företag kan
denna kompetens utvecklas internt genom nyan-

ställningar eller nyrekryteringar. Den kan även köpas eller lånas in externt. En viktig källa till digital
kompetens är även kunder och leverantörer.
3. DIGITALA ENHETER OCH NYCKELPERSONER
En tredje viktig faktor för att skapa digital förny
else är synlighet och samlandet av kompetens
genom digitala enheter. I mindre företag är det
ofta svårt att skapa enskilda digitala enheter och
därför kan digitala nyckelpersoner såsom en Chief
Digital Officer eller motsvarande utses. Införandet
av en CDO är även mycket positivt i mellanstora
och stora företag.
De här punkterna visar tydligt på den positiva effekten av en strategi för digital förnyelse och särskilt digital kompetens på samtliga organisatoriska
nivåer. Digital förnyelse i formen av utvecklandet
av nya digitala produkter och tjänster, eller en omorganisering av den interna verksamheten, kräver
med andra ord speciella ansträngningar och specialkunskaper inom just detta område.
Man behöver samtidigt vara förberedd på
att nya digitalt baserade initiativ kan leda till mer
omfattande förändringar av företagets verksamhet. Det har visat sig att företag som till exempel har
börjat med att digitalisera redan existerande produkter och tjänster samtidigt kommer att genomföra interna organisationsförändringar och göra
en genomgång av hur verksamheten är kopplad
till leverantörer och kunder. Att främja det digitala
intraprenörskapet kommer med andra ord kräva
öppenhet inför mer omfattande förändringar och
uthållighet i att faktiskt genomföra de förändringar
och förbättringar som krävs och kan uppnås.

GRÖNT INTRAPRENÖRSKAP
Grönt intraprenörskap innefattar utvecklingen av nya produkter och tjänster eller
organisatoriska lösningar som tar särskild hänsyn till miljö och klimat. Att ställa om
till ett grönt företagande och intraprenörskap är otvetydigt en av vår tids största
utmaningar, och de företag som är tidiga i den omställningen kommer att skaffa
sig viktiga konkurrensfördelar inför framtiden.

O

mställningen mot ett grönt intraprenörskap som på olika sätt förhåller sig
till ett mer hållbart samhälle kommer
att ske parallellt med den digitala
transformationen, under ökad konkurrens från
internationella aktörer. Miljö- och klimatproblem
upplevs på ett direkt och tydligt sätt i många utvecklingsekonomier, vars företag sannolikt kommer att vara mer eller mindre tvingade att få upp
grönt företagande på den strategiska agendan
och därmed driva konkurrensen.
Hur kan då företag på ett specifikt sätt arbeta för att skapa grön förnyelse? Det är samma
grundingredienser som i intraprenörskapet behövs
för att skapa ett grönt intraprenörskap, det vill
säga vilja, intraprenörer och systematik. Vidare
finns det vissa faktorer som är särskilt viktiga att
lyfta fram för att utveckla en grön inriktning på
förnyelsen. Det är lätt att tro att det är särskilt
miljö- och klimatmedvetna personer inom företaget som driver på den gröna omställningen, men
det har istället visat sig att det är samma typ av

personer som bedriver ‘reguljärt’ intraprenörskap.
Gröna intraprenörer är framför allt personer som
upplever att de har kapaciteten att driva intraprenöriella projekt, och att det går att påverka
utvecklingen inom miljö och klimat i en positiv
riktning. Noterbart är att nya gröna initiativ i hög
grad tenderar att uppkomma utanför företaget,
hos exempelvis kunder eller leverantörer. En annan extern drivande faktor för utvecklingen av nya
gröna produkter och tjänster är regler och certifieringar. Att fördjupa samarbetet med kunder
och leverantörer, både lokalt och internationellt,
kan alltså vara ett sätt att få draghjälp i det gröna
intraprenörskapet.
En majoritet av de gröna produkter och
tjänster som idag utvecklas görs utan speciellt
uttalade miljömål, vilket pekar på att miljö- och
klimatpåverkan borde vara en tydlig och integrerad komponent i företagens affärsmodeller. Om
företaget vill lägga särskild vikt vid grönt intraprenörskap har det också visat sig att arbete på
följande områden är extra framgångsrikt:

1. Företaget uppmuntrar och arbetar aktivt för en
grön kultur i företaget. I linje med att den gröna
förnyelsen främst drivs av externa faktorer är en
viktig del i det gröna omställningsarbetet att stödja och uppmuntra till att gröna initiativ och idéer
får utrymme inom organisationen.
2. Företagets ledning visar genuint engagemang
för grön omställning, vilket sträcker sig längre än
att staka ut den övergripande strategin för företaget. Här är det viktigt att på ett mer handlingskraftigt plan koppla förnyelsemål och långsiktigt
värde till grön förnyelse.
3. Företaget bygger medvetet attityden att det går
att positivt påverka miljö- och klimatutvecklingen.
I företag där det finns en attityd av att de anställda kan bidra till ett mer hållbart samhälle och
grönt företagande är det mer sannolikt att gröna
intraprenörer kliver fram.

FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE MED
1. Hur mycket av vårt företags förnyelse
drivs av vilja att bidra till ett mer grönt
företagande?
2. Hur mycket av företagets förnyelse
fokuserar på eller tar hänsyn till miljöoch klimatpåverkan?
3. Har vårt företag en hållbar affärsmodell?

B

akom boken står Docent Katarina
Blomkvist, Docent Philip Kappen och
Professor Ivo Zander, alla tre verksamma forskare inom företagsekonomi vid
Uppsala universitet. Forskargruppen har under
en längre period forskat kring innovation, intraprenörskap och internationalisering av etablerade företag. Den bakomliggande studien om
Intraprenörskap har finansierats av Karl-Adam
Bonniers Stiftelse samt Vinnova.

DR. KATARINA BLOMKVIST Ekonomie doktor Katarina Blomkvist är docent i
entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.
Hennes primära forskningsfokus är utveckling och internationalisering av nya
teknologier inom etablerade multinationella företag, samt vilken roll enskilda
intraprenörer spelar för förnyelseförmåga. Hennes forskning omfattar även
internationalisering av kinesiska företag. Katarina har publicerat sin forskning i
flertalet internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Katarina är även aktiv
medlem i flertalet internationella associationer såsom exempelvis the European International Business Association, the Academy of International Business,
och the Academy of Management.
DR. PHILIP KAPPEN Ekonomie doktor Philip Kappen är docent i internationellt
företagande vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Han
har tidigare varit aktiv vid Copenhagen Business School och har varit gästforskare vid Columbia University, Rutgers University och Temple University. Philips
forskning kretsar framförallt omkring innovationsutveckling och spridning med
ett särskilt fokus på kontroll och koordinering inom det stora, moderna och
diversifierade företaget. Hans forskning återfinns regelbundet i topprankade
vetenskapliga journaler. Philip är en aktiv medlem inom flertalet internationella associationer såsom exempelvis the European International Business Association och the Academy of International Business.
PROFESSOR IVO ZANDER Ivo Zander är Anders Wall Professor i entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning
omfattar områden såsom regional dynamik, internationalisering av forskning
och utveckling i svenska multinationella företag, samt accelererande internationaliseringsprocesser. Inom området entreprenörskap har han forskat kring
den organisatoriska utvecklingen av högteknologiska start-ups, konstnärligt
entreprenörskap, samt intraprenörskap i större svenska företag. Han är styrelsemedlem i Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning och
ledamot av IVA.

