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Förord  
 

Denna uppsats är en kandidatuppsats, skriven vid Linnéuniversitetet i Växjö under 

vårterminen 2018. Uppsatsen har varit utmanande, intensiv och rolig.  

 

Vi vill börja med att rikta ett riktigt stort tack till vår handledare Carina Holmgren! 

Med hennes flexibilitet, tillgänglighet och engagemang har hon hjälpt oss på ett 

förträffligt sätt genom hela studien. Vi vill också̊ tacka vår examinator Frederic Bill 

för hans värdefulla åsikter och utsvävande svar vid samtliga seminarier. Vi vill också 

tacka opponenterna samt de företag och intervjupersoner som välkomnade oss till sina 

kontor och bidrog med värdefull information till studien.  

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma våra pedagoger som gett oss kunskap och 

erfarenhet under dessa tre år på Enterprising & Business Development, utan er hade 

denna uppsats inte blivit lika innehållsrik.   

Med hjälp av studien har vår kunskap inom intraprenörskap och IT utvecklats. 

Dessutom har vi fått en större förståelse för vikten av att aktivt arbeta med 

intraprenörskap i IT-företag. I samband med studiens genomförande har ett nytt 

begrepp myntats, ”Itraprenörskap”, som innebär IT-baserad intraprenörskap. 

Bakgrunden till studiens inriktning härledds ifrån skribenternas intresse för IT-

branschen, innovation och affärsutveckling. 

Linnéuniversitetet, Växjö 2018-05-26 

 

 

 

 

 

        
Viktor Hederos   Erik Hällefors   Oscar Sörlin  
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Sammanfattning 
 

Frågeställning och syfte 

Syftet med studien är att synliggöra hur företag arbetar för att främja 

intraprenörskapet hos sina medarbetare, med två tillhörande problemformuleringar. 

Vilka faktorer är avgörande för att främja intraprenörskapet inom IT-branschen? Hur 

påverkar idégenerering, ledarskap och kultur intraprenörskap? 

 

Teori 

Det teoretiska kapitlet är uppbyggt efter intraprenörskap, idégenerering, ledarskap och 

kultur vilket utgör grunden för studien.  

 

Metod 

Denna studie har inriktat sig mot en kvalitativ metod med ett deduktivt synsätt, som 

inneburit semi-strukturerade intervjuer med fem ledande befattningshavare inom IT-

branschen. 

 

Resultat 

Det som framkommit av studien är att vissa aspekter har en avgörande roll för 

intraprenörskapet. Medarbetarna måste först och främst vara förändringsbenägna, 

dessutom ska det finnas möjlighet för medarbetarna att framföra kreativa idéer som 

hanteras internt på företaget. Detta ska med fördel genomföras med ett delegerande 

ledarskap. Slutligen ska företagskulturen vara öppen och det ska föras en kontinuerlig 

diskussion kring förändringar och möjligheter mellan medarbetare och ledare.  

 

Nyckelord 

Intraprenörskap, innovation, kreativitet, medarbetare, ledarskap, IT-företag, IT-

branschen  

 

 

 

 

 



	 4	

Abstract  
 

Purpose and problem formulations 

The purpose of this study has been to demonstrate the way in which companies work 

to promote intrapreneurship amongst their employees. We focused on two related 

problem formulations to conduct this study. The first being factors that are crucial for 

promoting intrapreneurship in the IT-Industry, and the second being how idea 

generation, leadership, and culture affect intrapreneurship. 

 

Theory 

The purpose, and basis, for this study is idea generation, leadership, and culture, 

which formed the theoretical chapter. 

 

Method  

This study focused on qualitative research with a deductive approach. Included in the 

study are five semi-structured interviews with various senior executives in the IT-

industry. 

 

Result  

The result of the study found that certain aspects play a crucial role for the 

intrapreneur. Employees must first and foremost be change-oriented. In addition there 

should be opportunities for employees to come up with creative ideas that are 

managed internally at the company. This should be done with delegated leadership. 

Finally, the corporate culture must be open, as this will harbor an environment for 

discussion in both change and opportunity between employees and their leaders.  

 

Key words 

Intrapreneurship, innovation, creativity, co-workers, leadership, IT-businesses, IT-

industries 

 



	 5	

Innehållsförteckning  

1.0 INLEDNING 1 
1.1 PROBLEMDISKUSSION 3 
1.2 SYFTE 5 
1.3 PROBLEMFORMULERING 5 
1.4 DISPOSITION 6 

2.0 TEORI 7 
2.1 IDÉGENERERING OCH LEDARSKAP FÖR EN INTRAPRENÖR 7 
2.1.1 IDÉGENERERING OCH LEDARSKAP FÖR INTRAPRENÖREN I ORGANISATIONEN 8 
2.1.2 FYRA DIMENSIONER INOM INTRAPRENÖRSKAP 11 
2.2 FÖRETAGSKULTURENS BETYDELSE FÖR INTRAPRENÖREN 12 
2.3 SAMMANSTÄLLD TEORI 14 
2.3.1 IDÉGENERERING 14 
2.3.2 LEDARSKAP 15 
2.3.3. FÖRETAGSKULTUR 15 

3.0 METOD 16 
3.1 KVALITATIV FORSKNINGSMETOD 16 
3.2 DEDUKTIV ANSATS 16 
3.3 LITTERATURANSKAFFNING 17 
3.4 KÄLLKRITIK 18 
3.5 URVAL 19 
3.6 SEMI-STRUKTURERADE INTERVJUER 20 
3.6.1 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 20 
3.6.2 TRANSKRIBERING 21 
3.6.3 ANONYMISERING 21 
3.7 OPERATIONALISERING 22 

4.0 EMPIRI 24 
4.1 RESPONDENTER OCH FÖRETAG 24 
4.2 EMPIRISKT INSAMLINGSMATERIAL 25 
4.2.1 IDÉGENERERING 25 
4.2.2 LEDARSKAP 28 
4.2.3 KULTUR 32 

5.0 ANALYS 36 
5.1 IDÉGENERERING 36 
5.2 LEDARSKAP 40 
5.3 KULTUR 45 

 

 

 

 

 



	 6	

6.0 SLUTSATS 49 

7.0 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 51 

8.0 KÄLLFÖRTECKNING 53 
8.1 FIGUR- & TABELLFÖRTECKNING 56 

9.0 BILAGOR 57 

	

 
	
	
	
	



	

1	
	

1.0 Inledning 
	

När ett företag skapar nya innovationer eller förbättrar befintliga produkter på en 

existerande marknad, är det viktigt att låta medarbetarna vara med i 

utvecklingsprocessen. Genom att låta medarbetarna använda sin innovationsförmåga, 

liknande den entreprenören har, är möjligheten större att innovationen blir 

framgångsrik. I organisationer som uppmärksammar innovation och samarbete finns 

det större möjlighet till att intraprenörskap frodas, vilket uppstår när organisationer är 

nyskapande och använder sig av effektiva mönster för samarbete. När medarbetarna 

får utrymme i en organisation, oavsett position, skapas en stark företagskultur som 

leder till att medarbetarna gemensamt kan lösa komplexa problem (Pinchot, 1985).  

 

Medarbetare som har drivkraften att ständigt förbättra och utveckla en organisation, 

benämns vanligtvis som intraprenörer. Det kan likna den roll som entreprenörer 

vanligtvis har, när de startar och utvecklar egna företag (Burns, 2013). Intraprenören 

ser möjligheter, är nyfiken och drivs av en inre vilja att förverkliga sina idéer och 

utveckla en organisation och samtidigt utvecklas på ett personligt plan (Stjärne, 

2017). Intraprenörskap benämns vanligtvis som en praxis inom näringslivet som 

integrerar risktagande, belöning, motivationstekniker och innovationsmetoder. 

Skillnaden mellan en intraprenör och entreprenör är att intraprenören innehar en större 

känsla av trygghet på arbetsplatsen, eftersom en etablerad organisation redan har 

riktlinjer och resurser (Desouza, 2011). Intraprenörskapet är således ett sätt att tillåta 

medarbetare att ta del av utvecklingsarbetet och skapa tillväxt i små och stora företag. 

Det är därför viktigt att ledarskapet arbetar aktivt med att främja intraprenörskap och 

medarbetarnas kreativitetsförmåga (Chisholm, 1987; Kuratko, Montagno & Homsby, 

1990).  
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Det har skett en stor förändring i människors levnadsbeteenden med anledning av de 

IT-baserade innovationer som lanserats under de senaste åren. Det växande intresset, 

kunskapen och investeringar som skett inom IT-området, har möjliggjort för en 

fortsatt forskning och utveckling av nya IT-baserade produkter (Chandler, Keller & 

Lyon, 2000). 

 

För att en organisation ska kunna implementera en kultur som går i linje med 

företagets produkter och affärsidé, krävs ett tydligt ledarskap (Kronstam, 2002). 

Därför är det också betydande att ledande befattningshavare lyssnar och 

uppmärksammar sina medarbetare, således kan organisationen skapa innovativa 

incitament för att främja intraprenörskap. Det gäller att intraprenören har tillgång till 

de resurser som krävs, för att innovationen ska generera värde tillbaka (Pinchot & 

Pellman, 1999; Antoncic & Hisrich, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 3	

1.1 Problemdiskussion  

	

Intraprenörskap är en process som kan leda till nya affärsmöjligheter, utveckling av 

nya produkter, tjänster, tekniker och strategier. För att dessa ska kunna skapas gäller 

det att befattningshavare i organisationer tillåter intraprenörer att ta risker. Om detta 

inte sker riskerar en del av den naturliga innovationskraften gå förlorad (Covin & 

Slevin, 1989; Lumpkin & Dess, 1996). En ledare som har en tydlig vision, är mer 

benägen att ta risker, eftersom det handlar om att fatta vågade beslut som stärker 

medarbetarna i organisationen. Detta påverkar således den individuella förmågan till 

kreativitet och innovation, likväl risktagandet hos intraprenören (Dess, Lumpkin & 

Covin, 1997; Mintzberg, 1973). 

 

Beroende på hur arbetsmiljön och synen på intraprenörskap är, kan intraprenörskapet 

hämmas respektive främjas av ledare i organisationen. Ett exempel där ledarskapet 

kan hämma intraprenörskapet är organisationer som arbetar utifrån ”top management-

koncept”, vilket innebär att företaget inte involverar medarbetare från olika positioner 

vid beslutprocesser (Antoncic & Hisrich, 2001; Knight, 1997).  

 

Top-management konceptet är en vanligt förekommande modell, trots detta 

förespråkar de flesta nytänkande organisationer att utnyttja medarbetarnas kunskaper 

och resurser för att vara konkurrenskraftiga. När organisationer använder sig av 

medarbetarnas kunskaper benämns detta som ”bottom-up”, vilket innebär en 

möjlighet för medarbetarna att påverka. Medarbetarna utgör därför organisationens 

viktigaste tillgång, den mänskliga innovationsförmågan (Desouza, 2011). En 

utmaning som kan uppstå för en intraprenör är om befattningshavare ser idéerna som 

ett problem inom företagsstrategin, snarare än en möjlighet (Kolvereid & Åmo, 

2005). Skapar inte ledande befattningshavare utrymme för kreativitet och innovation 

kan det vara svårt att upptäcka nya möjligheter (Kronstam, 2002). 
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En intraprenör beter sig vanligtvis annorlunda på arbetsplatser och går sin egen väg. 

Intraprenören arbetar med nya idéer och utvecklar nya arbetssätt, vilket innebär att de 

inte har liknande fokus som sina kollegor. En intraprenör kan ibland vara så fokuserad 

på sina egna utvecklingsprojekt och idéer, att de inte uppmärksammar vilka effekter 

förändringarna skapar för omgivningen. Vilket kan leda till motstånd på arbetsplatsen 

eftersom det innebär att existerande arbetsuppgifter och processer kommer förändras. 

Dessutom finns det inga garantier att intraprenörens idéer leder till förbättringar och 

blir mer lönsamt än det befintliga. För att minimera motståndet bör intraprenören 

utnyttja företagets mänskliga resurser, vilket kan öka samarbetet mellan medarbetare 

(Stjärne, 2017).  

 

Det är därför viktigt att intraprenören har goda ledaregenskaper, samtidigt som 

intraprenören är flexibel och kan driva innovativa idéer enskilt (Dess, Lumpkin & 

Covin, 1997). Intraprenörskap är ett relativt outforskat område, det är först under de 

senaste åren som forskningen utvecklats, men det finns fortfarande teoretiska gap. 

Vilket medfört att många forskningsbaserade teorier som applicerats på 

intraprenörskap överförts från entreprenörskap, vilket Stjärne (2017) menar kan vara 

problematiskt. Entreprenörskap förknippas ofta med en person som har en innovativ 

förmåga och får saker att hända (Landström & Löwegren, 2009). I språkbruk kan en 

entreprenör enligt Burns (2013) enbart äga företag, vilket författaren menar är fel. En 

riktig entreprenör är istället en människa som startat ett företag, har en riktig drivkraft, 

lever efter sina idéer och förverkligar dem. Entreprenörer benämns i vissa kretsar som 

”super-heroes”. En typisk entreprenör är ambitiös, visionsdriven, passionerad, 

strategisk samt resultatinriktad och söker vanligtvis efter självständighet. 

Intraprenörer kan liknas vid denna beskrivning, skillnaden är att intraprenören anställs 

av ett etablerat företag och hittar nya affärsmöjligheter (Burns 2013; Bessant & Tidd, 

2011). 

 

För att organisationer ska vara innovativa, behöver de skapa en företagskultur som 

stödjer ett kontinuerligt arbete med kreativitet och innovation. Skulle detta inte ske, 

finns det risk att organisationernas mål inte nås (Khazanchi, Lewis & Boyer, 2007).  
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I dagens samhälle utvecklas kontinuerligt nya tekniska IT-lösningar, eftersom 

utvecklingen går fort framåt. Företagens sätt att arbeta förändras kontinuerligt 

eftersom många processer i företag automatiseras av IT-baserade lösningar. 

Framgångsrika organisationer kan snabbt förändra en marknad, samtidigt som det kan 

vända lika snabbt åt det motsatta hållet. IT-baserade tjänster tar större plats i alla 

människors liv, vilket leder till att företagen pressas att leverera efter kundernas 

behov. Det krävs att företag arbetar innovativt, målinriktat och vågar ta risker för att 

följa marknadens föränderlighet (Benitez-Amado, Llorens-Montes & Nieves Perez-

Arostegui, 2010; Blomkvist, Kappen & Zander, 2017).  

 

Problematiken med begreppet intraprenörskap är att det saknas forskning inom 

området, vilket medfört att det finns teoretiska gap. Det finns därmed inte tillräcklig 

forskning som kan styrka hur IT-företag arbetar med intraprenörskap (Benitez-

Amado, Llorens-Montes & Nieves Perez-Arostegui, 2010). Det outforskade området 

som existerar mellan IT-företag och intraprenörskap bör synliggöras. Därför har 

studien inriktats mot de tre områdena idégenerering, ledarskap och företagskultur som 

syftar till att minska det teoretiska spatiet.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra hur företag inom IT-branschen arbetar för att 

främja intraprenörskapet hos sina medarbetare.  

 

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer är avgörande för att främja intraprenörskapet på IT-företag? 

Hur påverkar idégenerering, ledarskap och företagskultur intraprenörskap på IT-

företag? 
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Teori 

I det teoretiska kapitlet avhandlas två segment, intraprenörskap 
och företagskultur. Dessa segment är sedan indelade i tre teman: 
idégenerering, ledarskap och kultur 
 

 
 
 

Metod 

Metodkapitlet består av studiens tillvägagångsätt, detta har 
genomförts med ett kvalitativt tillvägagångsätt bestående av en 
deduktiv metod och semi-strukturerade intervjuer. Utöver detta 
har en litteraturanskaffning genomförts med urval av 
respondenterna, samt en operationalisering av en samanställning 
av litteratur med teman.  
 

 
 

Empiri 

Det empiriska kapitlet består av två områden. Det första 
området ger en kortare beskrivning av de företag som 
medverkat i studien och det andra området är de intervjuer som 
genomförts med ledare på respektive företag 
 

 
Analys 

Detta kapitel behandlar en analyserande del av teori och empiri 
som sammanställts utifrån idégenerering, ledarskap och kultur 
 

 
 

Slutsats 

Slutsatsen sammanställer analysens tre delar: idégenerering, 
ledarskap och kultur till en sammanflätande slutsats. Utifrån 
analysen och de fem respondenterna svar framgick det hur 
företagen aktivt arbetar för att främja intraprenörskapet på 
respektive företag 
 

	

1.4 Disposition 
Nedan illustreras en sammanfattning om hur studien är upplagd och vad varje kapitel 

innehåller; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.1 Disposition av studiens delar 
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2.0 Teori 
Teorin är uppdelad efter två segment, intraprenörskap och företagskultur. Dessa 

segment är sedan indelade i tre teman: idégenerering, ledarskap och kultur. Den 

inledande teorin belyser vad intraprenörskap är och hur företag kan utnyttja 

intraprenörers idéer och innovationer. I nästkommande del beskrivs hur en 

intraprenörs egenskaper uppfattas i en organisation och hur företag kan utnyttja 

deras kreativa utvecklingsförmåga. Den tredje delen kategoriserar intraprenörskap i 

fyra dimensioner, för att förtydliga hur intraprenörskapaciteten kan utnyttjas inom 

organisationer. I den avslutande delen av teorin beskrivs hur företagskulturen 

påverkar organisationers kreativa utvecklingsarbete. 

 

2.1 Idégenerering och ledarskap för en intraprenör  

 

Intraprenörskap handlar om att implementera anställdas idéer och innovationer, vilket 

innebär att ledarskapet bör tillåta frihet i arbetet. Detta betyder att ledare inte ska 

använda sig av strikta regler och direktiv till medarbetarna (Antoncic och Hisrich, 

2001; Pinchot, 1985). Medarbetarnas friheter styr därmed företagets innovationsmiljö.  

Företag bör arbeta efter konceptet ”bottom-up” för att förbättra innovationsmiljön och 

tillåta frihet i arbetet. Vilket kan beskrivas som medarbetarnas möjlighet, oavsett 

position att ta initiativ. De utgör även en riktning för hur företagen ska styra 

medarbetarna (Antoncic & Hisrich, 2001; Pinchot, 1985). 

 

Definitionen av intraprenörskap handlar om att skapa utrymme för medarbetarnas 

innovativa arbete, beteenden och proaktivitet. Detta innebär att de intraprenöriella 

aktiviteterna handlar om: bygga nätverk, generera idéer, identifiera möjligheter, 

utforma produkter, övertyga ledningen, ta fram nödvändiga resurser, planera och 

organisera. För att en medarbetare ska kunna utnyttja dessa aktiviteter, behöver de 

agera genom att: ta egna initiativ, tänka utanför ramarna, ta ansvar, vara envis, göra 

jobbet som behövs och ta risker (De Jong & Wennekers, 2008). 
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En intraprenör är medveten och nyfiken och vill alltid utveckla och förbättra en 

organisation. Dessutom ser personen många möjligheter och drivs av en inre vilja att 

förverkliga sina idéer och således skapa något som inte funnits tidigare och samtidigt 

själv utvecklas (Stjärne, 2017). När det kommer till intraprenörens egenskaper menar 

Pinchot (1985) att det är mer väsentligt med kompetens och personlighet, snarare än 

kvalitén på de idéerna som utvecklas. Stjärne (2017) menar att det är viktigt att låta en 

intraprenör få utrymme och utlopp för sina drivkrafter i en organisation, eftersom 

arbetet utgör en central del i dessa personers liv. Pinchot (1985) poängterar att detta 

har särskild betydelse för de anställda som arbetar dagligen med innovation. Samma 

författare påpekar att intraprenörerna inte ersätter moderna IT-system, utan ska istället 

användas som ett komplement till utvecklingen. Närvaron eller frånvaron av dessa 

faktorer är helt avgörande hur effektivt intraprenören kan arbeta. Ett företag som 

engagerar intraprenören på ett sätt som är fördelaktigt i verksamheten, kan vara 

skillnaden mellan framgång eller misslyckande. 

 

2.1.1 Idégenerering och ledarskap för intraprenören i organisationen  

Under de senaste åren har forskare inriktat sig mot de personliga egenskaperna och 

beteenden för att skapa en större inblick i bakomliggande faktorer till en framgångsrik 

intraprenör. Genom omfattande intervjuer med anställda har det framkommit en tydlig 

bild när det kommer till en intraprenörs personlighet. En intraprenörs 

personlighetsdrag beskrivs vanligtvis som ambitiös, ansvarsfull, analytisk, 

bekräftande och drivande (Stjärne, 2017). 

 

Trots intraprenörens personlighetsdrag som benämns ovan, kan en intraprenör väcka 

starka känslor hos andra personer och upplevas som otåliga, okänsliga, påstridiga, 

skrytsamma och orealistiska drömmare. En intraprenör sticker vanligtvis ut och är 

annorlunda än kollegorna på sin arbetsplats. Ett problem som kan uppstå på 

arbetsplatsen är att intraprenörens fokus placeras på att förändra och skapa 

innovation, vilket resulterar att de inte är medvetna om sin omgivning och de effekter 

idéerna skapar för kollegorna. Medarbetaren kan därmed möta på motstånd i den 

närmaste omgivningen, eftersom det innebär att nuvarande arbetsuppgifter och 

processer kommer förändras. Dessutom finns det inga garantier att intraprenörens 

idéer leder till förbättringar och blir mer lönsamt än det befintliga. 
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 Det är därför att intraprenören får stöd av närmsta chef. Chefers prestationer mäts 

vanligtvis i form av hur de löser vardagliga problem och att de uppnår företagsmålen. 

Därför kan det vara utmanande för intraprenören att få medarbetarnas förtroende, 

eftersom resultatet av förändringen vanligtvis inte skapas direkt, istället kan de 

potentiella förändringarna skapa värde i framtiden (Stjärne, 2017).  

 

Ett sätt att identifiera intraprenörskap i organisationer är hur företagen väljer sina 

chefer. Genom att låta anställda avancera i rollerna och rekrytera internt, kan det leda 

till nya sätt att förverkliga organisationens vision (Pinchot & Pellman, 1999). För att 

en medarbetare ska kunna utvecklas och vilja stanna kvar i organisationen, menar 

Pinchot (1985) att det viktigt att arbeta med nya kreativa arbetsuppgifter. Enligt 

författaren kräver detta en tydlig ledare, som ansvarar för projektet som intraprenören 

skapat. 

 

För att illustrera hur en intraprenör arbetar kan det beskrivas i ett företags 

projektlivscykel (se figur 2.1). Organisationens projektlivscykel börjar oftast med 

idégenerering som skapas av medarbetaren internt på företaget. För att idén ska bli 

verklighet måste det godkännas av ledande befattningshavare. Det som kan vara 

utmanande för större organisationer är att skapa innovationer och sedan utföra dem. 

Detta kan bero på att större organisationer inte tillåter eller ger intraprenören de 

resurser och befogenheter som krävs för att lyckas (Pinchot, 1985). Nedan illustreras 

affärsprojektlivscykeln:  
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Figur 2.1, Egen illustrerad figur av affärsprojektlivscykel (Pinchot, 1985, s. 60) 

 

Under en längre tid har forskarna varit oeniga om intraprenörskapet är mest 

fördelaktig i arbetsgrupper eller hos enskilda individer. Däremot kommer 

intraprenören få ett större inflytande av organisationers förändringsarbeten och 

kommer därmed förändras till paraplyorganisationer (Pinchot, 1985; Stjärne, 2017). 

 

Framgångsrika arbetsgrupper är vanligtvis tvärfunktionella och tvärvetenskapliga och 

styrs av en intraprenör, däremot är det viktigt att alla medarbetare förstår det 

slutgiltiga målet (Pinchot & Pellman, 1999). Det är vanligt att intraprenören pressar 

sig själv hårt för att uppnå resultat, vilket påverkar gruppens kultur. För att 

intraprenörsgruppen ska bli framgångsrik och kunna generera innovativa idéer är det 

viktigt att intraprenören och gruppen får stöd från ledande befattningshavare (Stjärne, 

2017).  
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2.1.2 Fyra dimensioner inom intraprenörskap  

De organisationer som strävar efter att skapa kreativa och innovativa lösningar på 

utmaningar, har en hög entreprenörskapacitet inom företaget, vilket skapar 

förutsättningar för att intraprenörer ska kunna träda fram inom organisationen (Rule 

& Irwin, 1988). Intraprenörskap kan klassificeras inom fyra kategorier: nya 

affärsverksamheter, självförnyelse, proaktivitet och innovation (Antoncic & Hisrich, 

2001). Dessa beskrivs nedan; 

 

De nya affärsverksamheter är den del inom intraprenörskap där nya affärer kan 

skapas i en befintlig organisation, genom att omdefiniera företagets produkter och 

tjänster för att nå nya kunder eller marknader. I mindre bolag sker det oftast internt i 

företaget där produkterna stannar kvar i samma bolag (Antoncic & Hisrich, 2001). 

 

Självförnyelse handlar om att bygga vidare organisationer som riktar utvecklingen 

mot förnyelser av ursprungsidéer som uppstår. Denna omfattning inkluderar de 

strategiska och organisatoriska förändringar som sker vid förnyelser i företaget. Detta 

kan leda till en förnyelse av företagsvisionen, affärsidén eller en systemövergripande 

förändring. De företag som är anpassningsbara och innehar flexibla egenskaper, kan 

enklare hantera och skapa självförnyelser av organisationer (Antoncic & Hisrich, 

2001). 

 

Proaktivitet inriktar sig mot den konkurrenskraft som intraprenörskap kan skapa i 

företaget (Antoncic & Hisrich, 2001). De företag som arbetar med proaktivitet är 

villiga att ta risker, och utföra riskfyllda projekt. Ett företag som har en offensiv 

inställning till möjligheter har en större tendens att upptäcka nya marknader och 

behov hos kunderna. Det är vanligt att företag som arbetar med proaktivitet är 

marknadsledande, styr sina konkurrenter och är trendsättare (Covin & Slevin, 1989).  

 

Innovationsomfattningen inriktas mot utveckling och innovation för teknik. 

Intraprenörskapet innebär produktutveckling, produktförbättringar och metoder för 

produktproducering. Intraprenörer har därför stora möjligheter att påverka 

förändringarna i de olika företagsprocesserna, exempelvis inom IT-baserade system 

(Antoncic & Hisrich, 2001). 
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2.2 Företagskulturens betydelse för intraprenören 
I föregående del beskrevs: vad intraprenörskap är, hur företag kan utnyttja 

intraprenörers idéer och innovationer, en beskrivning av intraprenörens egenskaper 

och hur de uppfattas i en organisation, hur företag kan utnyttja deras kreativa 

utvecklingsförmåga samt en beskrivning av intraprenörskapets fyra delar. I detta 

stycke beskrivs hur företagskulturen påverkar organisationers kreativa 

utvecklingsarbete. 

 

Kronstam (2002) menar att alla organisationer innehar någon form av företagskultur, 

vilket baseras utifrån värderingar och normer som påverkar hur anställda uppträder i 

jobbsituationer. I etablerade organisationer som inte genomgått drastiska 

förändringar, finns det vanligtvis en tydlig företagskultur som baseras på grundarens 

värderingar. Dessa värderingar kan innefatta priser, effektivitet, teknisk spets, 

säkerhet eller låga kostnader. Detta utgör grunden för hela företaget vilket är viktigt 

för att behålla organisationens ”själ”. Alvesson & Svenningsson (2014) menar att 

kultur inom en organisation kan uttryckas genom myter, språkbruk, berättelser och 

andra artefakter som syftar till att beskriva övertygelser. Kronstam (2002) poängterar 

att det är ledarna som bestämmer hur de anställda förhåller sig till företagets 

värderingar, författaren beskriver;    

 

”Företagskulturen är de anställdas sätt att verka i en organisation under en viss 

period, samt förhållningssättet som företagsledningen utvecklar som det mest 

fördelaktiga arbetssättet i organisationen” 

Kronstam (2002, s.28) 
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Styrning genom tydlig kommunicerad företagskultur kan leda till positiva effekter i 

organisationer där medarbetarna har möjlighet att själv påverka företagets utveckling. 

Således är det enklare för medarbetare att engagera sig i uppsatta mål, om arbetet 

grundas på kommunicerade och kända kulturvärderingar (Kronstam, 2002).  

Värderingar i svenska organisationer förr, var generellt sätt styrda på liknande sätt. 

Det härleds ifrån att de flesta hade samma kulturella och sociala bakgrund. Dessutom 

var det kollektivistiska synsättet det självklara valet. Vilket innebar att gruppen 

prioriterades före individen. Tryggheten på en arbetsmarknad var det viktigaste, målet 

var vanligtvis att stanna i en organisation hela livet. Idag ser situationen annorlunda 

ut, nu är det vanligare att en person arbetar på flera företag under yrkeskarriären. 

Detta beror delvis på globaliseringen som gjort det möjligt att företagen har kunder 

och samarbetspartners i flera länder, vilket medfört att företagsnätverket numera 

består av anställda av olika kulturella bakgrunder. Detta har inneburit att de 

individualistiska värderingarna blivit alltmer aktuella i dagens samhälle (Kronstam, 

2002). 

 

I organisationer som genomgått stora förändringar kan det vara svårt som medarbetare 

att tolka företagskulturen. Affärsidén kan nyligen förändrats alternativt kan 

organisationen förändrats genom samgående med andra organisationer. I dessa 

sammanhang är det väsentligt att aktivt arbeta med företagets värderingar så snabbt så 

som möjligt. Motstridiga subkulturer internt kan skapa grupperingar som motverkar 

företagets utveckling. Detta innebär att en förändring i en organisationskultur kan 

upplevas som komplicerad och svår att förändra från ett ledningsperspektiv, eftersom 

de äldre övertygelserna kan vara starkt inrotade i en organisations medarbetare och 

således vara utanför ledningens kontroll. Därför är det viktigt att det finns en 

öppenhet kring nya värderingar och idéer inom alla delar av organisation innan ett 

förändringsarbete påbörjas. I innovativa företagskulturer är en avgörande faktor när 

det kommer till att attrahera framtida medarbetare. Författaren menar att dagens 

medarbetare söker sig till arbetsplatser där det finns en meningsfull sysselsättning och 

utvecklingsmöjligheterna är stora (Kronstam, 2002; Alani & Timander, 2013). 
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För att upprätthålla kulturen inom en organisation är ledarskapet av stor betydelse. 

Genom tydliga direktiv från ledande befattningshavare framgår det vad som gäller 

inom företaget. Organisationer som inte kommunicerat ut en tydlig företagskultur 

riskerar att möta motgångar på ett sämre sätt eftersom medarbetarna kan inneha 

motstridiga idéer på hur bolaget ska möta motgången. Till skillnad från ett företag 

som har en tydlig uttalad kultur. Där både ledning och medarbetare vet hur de ska 

förhålla sig till motgångar (Kronstam, 2002; Alani & Timander, 2013).   

 

2.3 Sammanställd teori  

	

Som beskrivits ovan är det teoretiska kapitlet uppdelad efter två segment 

intraprenörskap och företagskultur. Dessa segment har sedan indelats i tre teman: 

idégenerering, ledarskap och kultur. Utifrån dessa tre teman skapades en grund för att 

utveckla en operationalisering i senare kapitel. Vilket medfört att den empiriska 

studien sammanflätats med det teoretiska kapitlet.  

2.3.1 Idégenerering  

En organisation måste tillåta sina anställda en frihet som liknar den entreprenören har, 

eftersom den anställda ska självförverkligas i det dagliga arbetet. Intraprenören 

kommer få större inflytande av företagets arbete och beskriver att de stora företagen 

förändras till paraplyorganisationer, där intraprenören får större frihet och skapar 

större samarbetsförmåga för att lösa komplexa problem inom företaget (Pinchot, 

1985). Intraprenörskapet handlar om att implementera anställdas idéer och 

innovationer, och det är viktigt att låta medarbetare/intraprenör få utrymme och 

utlopp för sina drivkrafter i en organisation (Antoncic & Hisrich, 2001; Stjärne, 

2017). 
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2.3.2 Ledarskap 

Ledaren ska vara tydlig med sitt budskap, för att underlätta arbetet. Det är därför 

viktigt att befattningshavarna är öppna och innehar en förståelse för hur en intraprenör 

arbetar (Kronstam, 2002; Stjärne, 2017). Om en anställd i ett företag ska kunna 

utvecklas och vilja stanna kvar, krävs ett tydligt ledarskap som tillåter intraprenören 

arbeta med kreativa arbetsuppgifter (Pinchot, 1985). 

	

2.3.3. Företagskultur 

Genom att skapa en fördelaktig företagskultur ska befattningshavaren förmedla 

budskapet tydligt till de anställda för att de ska veta vad som gäller (Kronstam, 2002). 

Det kan även vara utmanade för större organisationer är att skapa innovationer och 

utföra dem (Pinchot, 1985). Detta kan bero på att dem inte tillåter eller ger 

intraprenören de resurser och befogenheter som krävs. Därmed bör organisationer 

utveckla ett arbetsklimat som stödjer innovation, för att öka antalet 

innovationsmöjligheter (Xin & Chi, 2007). 
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3.0 Metod 
Metodkapitlet består av studiens tillvägagångsätt som genomförts med en kvalitativ 

forskningsmetod, bestående av en deduktiv ansats och semi-strukturerade intervjuer. 

Utöver detta presteras litteraturanskaffning, urval och operationalisering.   

 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod  

	

I denna studie tillämpas en kvalitativ metod eftersom studien syftar till att skapa 

förståelse av hur företag synliggör intraprenörskap i sina organisationer. Enligt 

Bryman & Bell (2013) fokuserar en kvalitativ metod på tolkning och förståelse av 

empirisk insamling. Johannessen & Tufte (2003) tillägger att en kvalitativ metod 

syftar till att finna mening i mänskligt handlande och generera överförbar kunskap 

istället för att applicera statistiska generaliseringar, vilket sker i kvantitativ 

undersökning. Enligt författarna kan en kvalitativ forskning tolkas på olika sätt, bland 

annat ger forskningen möjlighet till egna reflektioner och observationer. Den 

kvalitativa metoden har gynnat denna studie eftersom tillämpningen skapat 

förutsättningar för varje enskild respondent att beskriva och reflektera med egna ord 

hur företagen synliggör intraprenörskapet.   

 

3.2 Deduktiv ansats 
 
I denna studie har vi valt att arbeta efter en deduktivt ansats eftersom vi skapat en 

uppfattning kring ämnet och som genererat information till studien. Studien syftar till 

att se om företag synliggör intraprenörskap hos sina medarbetare. Intraprenörskap i en 

organisation kan ske i både medveten och omedveten form. Därför ansåg vi att det 

skulle underlätta för studien om vi skapat oss en uppfattning i ämnet innan den 

empiriska insamlingen påbörjades. Bryman & Bell (2013) menar att angreppsättet 

inom en kvalitativ metod benämns som en deduktivt ansats. Det innebär att forskarna 

börjar sin studie med teoretisk insamling som sedan styr studiens riktning vid 

insamling av empiriskt material. Johannessen & Tufte (2003) underlättar 

beskrivningen av begreppet, genom illustrationen (figur 3.1). 
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Verklighet 

Teori 

Induktivt Deduktivt 

 

Figuren nedan illustrerar det som tidigare nämnts, en skildring av deduktiv- och 

induktiv ansats. Den deduktiva ansatsen gav oss en inblick i teoretiska referensramar 

som utmynnade i en större förståelse av studiens forskningsområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Skildring av induktivt och deduktivt tillvägagångsätt  

(Johannessen & Tufte, 2003 s.35) 

 

 

 

3.3 Litteraturanskaffning   

	

Sekundär källa innebär information som redan finns tillgänglig, exempelvis artiklar, 

hemsidor och tidigare forskning (Bryman & Bell, 2013). I denna studie har vi 

applicerat sekundär källa genom att studera vetenskaplig litteratur. Litteraturen har 

innefattats av läroböcker och artiklar som har anknytning till ämnet intraprenörskap. 

För att hitta den vetenskapliga litteraturen har vi använt oss av Universitetsbiblioteket 

vid Linnéuniversitetets databas ”OneSearch”. Databasen är ett verktyg som hjälper 

oss studenter att söka igenom samtliga fulltextdatabaser som universitetet har tillgång 

till. För att skapa ett brett och djupt underlag av vetenskaplig litteratur använde vi oss 

av sökord bestående av: intraprenörskap, entreprenörskap, organisationskultur, 

kultur, företagskultur, IT branschens kultur, firm culture, innovation, innovation 

culture, Innovationsprocess, intrapreneurship, entrepreneurship, culture of 

innovation, tech-company innovation och tech-culture.  
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3.4 Källkritik  

	

Målet med källkritik är att fastställa om en källas innehåll är sant eller falskt, det vill 

säga om källan anses vara trovärdig. Författaren menar att källkritikens 

bedömningsgrunder innefattar frågor om vem som är upphovsperson till källan, varför 

den skrevs och när källan tillkom samt om uppgifterna kan kontrolleras av oberoende 

källor (Thurén, 2013). Källkritiken beskriver även arbetets giltighet och trovärdighet, 

genom att den baseras utifrån ett relevant urval av som är utfört på ett fördelaktigt 

sätt. Detta sker genom att vara kritisk till den information som samlats in (Jacobsen, 

2002). 

 

Thurén (2013) poängterar att det finns tre aspekter som är relevanta att observera när 

källor bekräftas. Dessa är tidskriteriet, som innefattar när källan är publicerad. Är 

källan publicerad nyligen, är det att föredra gentemot en källa som är publicerad för 

länge sedan. Det andra kriteriet är beroendekriteriet och innebär att källan inte ska 

vara påverkad av en annan källa. Det tredje och avslutande kriteriet är tendenskriteriet 

och innebär att upphovsmannens intresse inte ska påverkas av politiska, ekonomiska 

eller personliga intressen.  

 

Denna studie tillämpar källkritik genom att använda 36 källor för att skapa en bredd 

och pålitlighet på studiens syfte och forskningsgrund. Källorna som har använts, har 

bestått av flertalet vetenskapliga artiklar, böcker, tidskrifter och internetbaserade 

källor, från olika geografiska platser och tidsepoker. Dessutom finns det ett 

åldersspann på våra 36 källor med 45 år, vilket inneburit att de äldsta källorna är tidig 

forskning inom ämnet vilket också utgjort grunden för resterande källor inom samma 

område (detta gäller framför allt intraprenörskap). Genom att använda källor från 

1973 till 2018, som inneburit en stor variation i texttolkning och innehåll kan studien 

anses vara godtycklig och relevant. 
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3.5 Urval 

	

Denscombe (2016) menar att principen av forskningsurvalet är att skapa korrekta och 

rimliga slutsatser utan att samla in information från alla i populationen. Vi valde 

därför att fokusera kring IT-bolag i Växjö som vårt urval. Valet av området härleds 

från kommunens egna sätt att uttrycka Växjö-området som: Sveriges andra största IT-

kommun samt skribenternas eget intresse inom IT-branschen. 

 

Enligt Denscombe (2016) kan ett urval genomföras på två sätt, antingen kan forskarna 

genomföra ett representativt urval som tenderar att vara associerad med kvantitativa 

studier. Det andra urvalet är ett undersökande urval som används vid en småskalig 

forskning i en kvalitativ studie. Med hjälp av sökord på: IT-bolag i Växjö, IT-

konsultbolag, IT-företag och Tech-bolag genom Googles sökningsfunktioner, fann vi 

företag inom Växjö Kommun som uppfyllde studiens företagskrav. Företagskraven 

baserades på IT-baserade tjänster och/eller produkter, och inte försäljning av fysiska 

produkter via e-handel. 10 företag i Växjö Kommun kontaktades med förhoppning 

om deltagande i studien. Företagen som kontaktades var stora och små för att skapa 

en spridning på företagen som studerades. Responsen från de kontaktade företagen 

varierade och resulterade i fem företag som tackade ja till medverkan. Denscombe 

(2016) menar att syftet med ett undersökande urval är att tillhandahålla information 

och insikter från ett fåtal utvalda respondenter.  

 

Denscombe (2016) beskriver vårt tillvägagångsättet som ett ändamålsenligt urval. Det 

bygger på principen att välja ut de personer eller objekt som kan ge bästa möjliga 

information. Detta ger möjlighet att välja ett urval som har relevans i forskningsfrågan 

som baseras på kunskap och erfarenhet.  
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3.6 Semi-strukturerade intervjuer 

	

I studien använde vi oss av semi-strukturerade intervjuer med de fem företag som 

medverkade. Det är vanligt vid kvalitativa studier att samla in empiri med hjälp av 

intervjuer (Bryman & Bell, 2017). Tillvägagångsättet innebar att vi använde oss av 

teman som utgick från teorin som sedan låg till grund för semi-strukturerade 

intervjuerna. Bryman & Bell (2013) rekommenderar att tillämpa en intervjuguide vid 

genomförandet av semi-strukturerade intervjuer för att underlätta respondenternas 

förståelse. Intervjuguiden som tillämpades, strukturerade vi efter de tre teman som 

utmynnades genom den vetenskapliga litteraturen (se bilaga 1). Frågorna i 

intervjuguiden formulerades utifrån operationaliseringens huvudfrågor på ett sätt som 

medförde att cheferna enkelt förstod frågornas innebörd.  

 

3.6.1 Genomförande av intervjuer 

En majoritet av de semi-strukturerade intervjuerna genomfördes via besök hos 

företagen under arbetstid på deras respektive kontor. Ett företag valde att genomföra 

intervjun via det digitala verktyget Skype eftersom respondenten var på affärsresa vid 

till tillfället. Intervjuerna utfördes av oss tre skribenter tillsammans med en 

respondent på varje företag. En av skribenterna valdes till moderator till varje 

intervjutillfälle, samt att en av skribenterna fick i uppgift att ställa följdfrågor om det 

gavs utrymme. Den tredje skribenten fick i uppgift att anteckna och iaktta intervjun.   

 

Vid intervjutillfällena frågade moderatorn respondenten om tillåtelse att spela in 

intervjun. Det låg till grund för den transkribering som sedan genomfördes, dessutom 

gavs en möjlighet att fånga upp respondentens uppfattningar av frågorna. Syftet var 

dessutom att lyssna på respondenternas reflektioner kring frågeställningarna 

Moderatorn förklarade inledningsvis att vi tillämpar pseudonymer för att 

anonymisera. Det tillämpades för att respondenten skulle känna sig trygg i den 

information som han eller hon lämnade ut. Enligt Bryman & Bell (2017) skapar det 

ett mer kvalitativt material eftersom respondenten kan uttrycka sig fritt. Intervjuerna 

genomfördes under en tidsperiod mellan 27 april 2018 till 4 maj 2018, och varade 

mellan 30 till 60 minuter. 
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3.6.2 Transkribering  

Vi tillämpade transkribering eftersom intresset av hur och vad respondenterna svarar 

är intressant för studiens syfte. Genom att utnyttja den information som forskarna 

tillhandahållit, är det betydande att inneha en fullständig redogörelse av de 

informationsutbyten som inträffat mellan respondenten och intervjuaren. 

Informationen i transkriberingen kan sedan användas i analysen för studien (Bryman 

& Bell 2013). Transkriberingen genomfördes efter de semi-strukturerade intervjuerna 

var genomförda. Med det inspelade materialet kunde vi i efterhand skriva ner det 

respondenterna svarade och de frågor som ställdes, för att möjliggöra en korrekt 

tolkning av intervjuerna. Det låg till grund för det ”levande” empiriska kapitel som 

senare formulerades.  

 

3.6.3 Anonymisering  

Som tidigare nämnts informerade moderatorn att anonymisering skulle användas i 

studien till respondenterna. Bryman & Bell (2013) beskriver anonymitet som ett sätt 

att minska riskerna för respondenten att utsättas för fysisk, emotionell eller 

professionell skada. Vissa forskningsmetoder kan leda till att respondenten avslöjar 

något om sig själv eller det företag som personen representerar. Därför valde vi att 

applicera anonymisering i denna studie.  

 

Företagets storlek kan innebära en risk för de som deltar i studien, eftersom 

respondenterna kan identifieras. Pseudonymer ska därför tillämpas för att säkerställa 

anonymiteten för respondenterna (Bryman & Bell, 2013). Utöver tillämpningen av 

pseudonymer på respondenterna valde vi även att anonymisera företagen för att inte 

riskera respondenternas uttalanden ytterligare.  
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Tema Teori Frågor 

Idégenerering 

Pinchot (1985) menar att en 
organisation måste tillåta sina anställda 
en frihet som liknar den entreprenören 
har. Kronstam (2002) instämmer och 
beskriver att det är viktigt att det finns 
en öppenhet kring nya värderingar och 
idéer inom alla delar av organisation 
innan ett förändringsarbete påbörjas. 

Hur arbetar företagen för att de anställda 
ska få utrymme för att kunna ta egna 

initiativ och generera idéer? 

Hur arbetar företagen med att främja en 
kreativ miljö? Vad innebär kreativ miljö 

på företag? 

Hur säkerställer företag att medarbetare 
får utlopp för sina drivkrafter? 

Pinchot (1985) poängterar att 
intraprenören i framtiden kommer 
bidra med en ökande del av företagets 
arbete och beskriver att de stora 
företagen förändras till 
paraplyorganisationer, där 
intraprenören får större frihet och 
skapar större samarbetsförmåga för att 
lösa komplexa problem inom företaget. 

Vilket utrymme har de anställda att 
samarbeta och lösa komplexa problem 

som dyker upp? 

Hur möjliggör företag att medarbetare ska 
kunna vara lösningsorienterade? 

 

Antoncic & Hisrich (2001) menar att 
begreppet intraprenörskap handlar om 
att implementera anställdas idéer och 
innovationer. Stjärne (2017) beskriver 
att det är viktigt att låta 
medarbetare/intraprenör få utrymme 
och utlopp för sina drivkrafter i en 
organisation. 
 

Hur har anställda möjlighet att arbeta med 
idéer och innovationer som inte är 

relaterade till ordinarie arbetsuppgifter? 
 

3.7 Operationalisering  

	

Operationalisering tillämpas i studien för att ta fram de frågor som ska ställas vid 

intervjutillfällena. Enligt Bryman & Bell (2013) är operationalisering ett sätt att mäta 

studiens syfte. Eftersom studien har ett deduktivt synsätt har teori samlas in från 

början. Vilket utgjort grunden för att operationaliseringen kunnat skapas utifrån 

teorins teman. I operationaliseringen sker sedan utformning av frågor som täcker de 

områden som teorin behandlar och knyter samman de teman som valts ut. Nedan 

presenteras studiens operationalisering; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.2 Operationalisering del 1 
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Ledarskap 

Antoncic & Hisrich (2001) beskriver 
att det är de anställdas initiativ till 
innovation som medfört att det 
benämns som ”bottom-up” (eller 
nedifrån och upp) vilket beskriver det 
sätt som innovationen eller processen 
utgår ifrån. Kronstam (2002) menar att 
ledarfiguren i en organisation är av stor 
betydelse för att upprätthålla kulturen 
inom en organisation. Genom tydliga 
direktiv från ledande befattningshavare 
framgår det vad som gäller inom 
företaget. 

Hur utövas ledarskap på ett företag för att 
främja intraprenörskap? 

 

Stjärne (2017) poängterar även att det 
visar sig att intraprenören vanligtvis 
sticker ut och är annorlunda än 
kollegorna på sin arbetsplats. Problem 
som kan uppstå för en intraprenör är att 
fokus placeras på att förändra och 
skapa innovation samt att de inte är 
medvetna om sin omgivning och vilka 
effekter sina idéer och förändringar får 
för kollegor. Vilket kan leda till att 
intraprenören möter på stort motstånd i 
den närmaste omgivningen eftersom 
det innebär att nuvarande 
arbetsuppgifter och processer kommer 
att förändras. 

 
Hur skapar företag möjligheten för 

medarbetare att vara 
förändringsbenägna? 

 

Uppmuntrar företag delaktighet i samband 
med förändringsprocesser? 

 

Kultur 

Kronstam (2002) menar att 
ledarfiguren i en organisation är av stor 
betydelse för att upprätthålla kulturen 
inom en organisation. Genom tydliga 
direktiv från ledande befattningshavare 
framgår det vad som gäller inom 
företaget. 

 
Hur kommunicerar och formulerar företag 
en kultur som främjar intraprenörskap? 

 

På vilket sätt arbetar företag för att 
behålla intraprenörskapsfrämjande 

företagskultur? 

Pinchot (1985) poängterar att det som 
kan vara utmanande för större 
organisationer är att skapa innovationer 
och utföra dem. Detta kan bero på att 
större organisationer inte tillåter eller 
ger intraprenören de resurser och 
befogenheter som krävs för att lyckas 
Xin och Chi (2007) beskriver att 
organisationer behöver utveckla en 
arbetsmiljö som stödjer innovation för 
att öka antalet innovationsmöjligheter. 

Hur kan företag utnyttja de resurser som 
krävs för att skapa en kreativ miljö? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3.3 Operationalisering del 2 
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4.0 Empiri 
Det empiriska kapitlet består av två områden. Det första området ger en kortare 

beskrivning av de företag som medverkat i studien och det andra området är de 

intervjuer som genomförts med ledare på respektive företag. 

 

4.1 Respondenter och företag 
De personer vi har intervjuat och som är verksamma inom de fem ovanstående 

företagen, benämns i rapporten som Pär, Alex, Herman, Jack och Stefan. Samtliga 

intervjurespondenter är män i medelåldern som har arbetat på sina respektive 

arbetsplatser i minst ett år och har höga positioner.  

	

”Konsultföretaget” - Pär 

Genom ”konsultföretaget” fick vi kontakt med Pär, en chef på företaget. De är ett IT-

konsultbolag med fokus på test, verifiering och verksamhetsutveckling. Målet är att 

erbjuda kunder, tillgång till smarta sätt att effektivisera och eliminera IT-relaterade 

problem i vardagen.  

	

”Utmanaren” - Jack 

Det ”utmanande företaget” är en av Sveriges ledande leverantör av IT-produkter, med 

sitt kontor i Växjö. Intervjun inträffade med Jack, en ledande befattningshavare på 

företaget med mycket ansvar. 

 

”Avslappande företaget” - Herman 

Det ”avslappande företaget” erbjuder IT-lösningar till offentlig sektor, små- och 

medelstora företag. De har ett kontor i Växjö och intervjun inträffade med Herman, 

VD och grundare av företaget. 

 

”Lilla företaget” - Alex 

Genom det ”lilla företaget”, som är relativt nytt och har fyra anställda, fick vi träffa 

Alex, en av grundarna. Företaget inriktar sig mot marknadsföring, reklam och hjälper 

kunder med företagsprofilering, hemsidor, sociala medier, adwords och 

sökmotoroptimering.  
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”Etablerade företaget” - Stefan 

Det ”etablerade företaget” är ett mjukvaruföretag som är verksamma inom 

revisionsbranschen. I intervjun med företaget medverkade Stefan, en ledande 

befattningshavare på företaget med lång erfarenhet.  

 

4.2 Empiriskt insamlingsmaterial  

4.2.1 Idégenerering 

I frågan om vad en kreativ miljö innebär ställer sig Pär fundersam och påpekar att det 

inte är några små frågor. En kreativ miljö handlar om en öppen miljö där alla ska 

kunna komma med idéer. Jack menar att det handlar om att skapa en kultur med en 

platt organisation där alla känner att de har möjlighet att komma till tals och kunna 

leverera idéer och förslag som någon slags informell hantering. Pär poängterar att när 

de gör förändringar i verksamheten tar de hjälp av de anställda. ”Jag brukar göra 

grupparbeten, för att få input från de som verkligen jobbar i bolaget, och inte bara att 

vi sitter i ledningsgruppen och hittar på saker”. Det tycker Pär genomsyrar väldigt 

mycket av arbetat som utförs. Alex funderar en stund, och tar sedan ett djupt andetag 

och poängterar att det är viktigt att de anställda får vara med och bidra med kreativitet 

till bolaget som kan generera nya idéer. ”Vi känner att varje röst är viktig, trots att vi 

enbart är fyra anställda. Först och främst sätter vi oss ner och lyssnar, så 

medarbetaren kan beskriva idén mer detaljerat. Därefter kommer vi med feedback på 

idén och diskuterar hur vi som ledare ser potential i idén eller inte. Om det är en bra 

idé så kan vi köra igång nästintill direkt”. Alex konstaterar att det inte finns någon 

prestige mellan medarbetarna; 

 

”På vårt företag finns det ingen prestige kring vem som kommer på idén, utan det 

handlar om att det ska bli så bra som möjligt för bolaget i slutändan” - Alex 
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Stefan menar att en kreativ miljö är en kontinuerlig process som pågår internt på 

bolaget. En kreativ miljö skapas i grund och botten från ledarskapet, det vill säga att 

inte ha en ledare som har svar på alla frågor. En vital aspekt är att medarbetarna 

känner att de har utrymme i sin vardag att kunna fatta beslut och testa saker utan att få 

slag på fingrarna. ”Liksom failing fast, det jobbar vi mycket med. Det är helt okej att 

göra fel, men gör det gärna bara en gång, vi provar oss fram hela tiden”, konstaterar 

Stefan med ett leende.  

 

Herman berättar att företag arbetar efter värdeordet: AGERA. Detta står för: Ansvar, 

Glädje, Engagemang, Respekt och Affärsmän. Han fortsätter berätta att det inte är 

någon som får en utskällning av honom om man agerar eller hittar på någonting. 

”Men om man inte agerar, då är det ett större problem”. Herman menar att han är 

ganska tydlig med att var och en får lösa sina egna uppgifter, nästan på vilket sätt som 

helst. Så länge man agerar och gör någonting, och att värdeordet styrker detta genom 

att uppmuntra de anställda att agera och hitta på saker.  

 

Pär berättar att, när de genomför större förändringar involverar de medarbetarna i 

någon form av grupparbete. ”Det skulle jag se som en del av ett kreativt agerande. 

För att vara öppen och ärlig, så gäller det att man känner och litar på varandra”. 

Jack menar att de försöker skapa utrymme för att medarbetarna ska utveckla sina 

idéer under avsatt arbetstid, exempelvis har de skapat en förslagslåda där alla 

medarbetare har möjlighet att komma med nya idéer. ”Alla idéer vi har utvecklat fram 

tills idag kommer ifrån idéer som tagits fram under denna avsatta tid för nya idéer. 

Majoriteten av dessa idéer kommer från icke-beslutsfattare i bolaget”. Herman 

berättar att de inte har någon uttalad tid för de anställda där de får arbeta med nya 

innovativa idéer, utan idéerna är ofta förknippad med mindre saker vilket medför att 

”vi inte har någon uttalad egen tid”.  

 

Stefan beskriver att de har diskuterat mycket om att vara innovativa och att de vill 

vara förändringsbara. Han menar att de har hundratals medarbetare och tusentals 

kunder vilket gör att det tar tid att manövrera eller ändra något. Han poängterar att de 

måste bli bättre på detta. Genom att låta ledarna coacha sina team och inte agera 

mellanhand kan medarbetarna få utrymme att vara innovativa och kreativa. Detta 

genom att testa nya saker och att kunna ta sina egna beslut.  
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Herman berättar att det skulle vara helt omöjligt om endast cheferna bidrog med 

förslag och nytänkande. ”Vi är ganska bra på att arbeta med medarbetares förslag 

och implementera dem, och göra dem”. Han menar att det är roligt att se att en 

medarbetare kommer med ett förslag som sedan blir implementerat i företaget. Alex 

menar att de anställda kan behöva lite avlastning ibland, eftersom det arbete som de 

gör just nu är lite enformigt. Alex avslutar med att säga att cheferna är medvetna om 

att medarbetarna ska lyckas; 

 

”Vi är lika måna om att medarbetarna ska lyckas som att vi ska lyckas,  

eftersom vi lyckas tillsammans” - Alex 

 

Pär poängterar att det är problematiskt för dem att tillåta medarbetarna att arbeta med 

kreativa idéer under arbetstid, detta eftersom de är väldigt rädda om de debiterade 

timmarna och att ”vi sitter inte på samma ställe, utan vi är mer utspridda och att 

medarbetarna jobbar ute hos kunderna”. Pär menar dock att det är det helt okej att 

man lägger tid på de idéer som är godkända av en chef. ”Om detta skulle vara fallet, 

får man ersättning för det och de appliceras i sin tidsbank, och man kan utnyttja det 

vi senare tillfälle och flexa ut tidigare”. 

 

Jack berättar att de uppmuntrar medarbetarna att använda 10 procent av sin arbetstid 

för att vara kreativa och arbeta med idéer som inte tillhör deras naturliga område. 

”Detta är ett sätt för oss att få in ny kunskap i bolaget om vi gör något som vi inte 

gjort tidigare, och förhoppningsvis leder det till en ny idé som vi kan realisera. Just 

nu befinner vi oss i en utvecklingsfas med produkter som kommit från just detta”. 

Stefan beskriver att har ett liknande arbetssätt, som inträffar en gång i månaden där 

alla anställda jobbar med sin egen kompetensutveckling för att tänka kreativt och 

innovativt.  
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Herman berättar att de främjar medarbetarna att ta egna initiativ och bedriva 

utvecklingsarbete genom att inte lösa problemen åt dem. Att kunna delegera 

medarbetarna och coacha dem istället för att agera åt dem. ”Om någon exempelvis 

kommer med ett problem måste vi i ledningsgruppen lyssna och hjälpa, istället för att 

avslå idén direkt, och uppmuntra dem till att genomföra det. Sedan har vi också 

specifika tillfällen där vi genomför workshops, där hela företaget samlas och arbetar 

tillsammans med nya implementeringar och idéer”. Herman avslutar med konstatera 

att alla ska bli sedda; 

 

”Alla ska bli sedda, och att bli sedda innebär att bli lyssnad på” - Herman 

 

I frågan som berör hur företaget agerar för att medarbetarna ska få utlopp för sin 

kreativitet svara Pär att de är dåliga på det, och menar att det hade varit annorlunda 

om vi haft en arbetsgrupp och alla hade varit på samma plats. ”Vi är ett ju ett 

konsultbolag och därför är våra anställda ute hos kunder vilket försvårar 

idégenereringen på kontoret”. Pär menar att det hade förändrat allting om 

medarbetarna satt tillsammans och poängterar att möjligheten för kreativitet 

förmodligen varit bättre. Alex menar att ambitionen från början var att de skulle 

avsätta tid varje vecka för att diskutera fram nya idéer. ”Men i samband med att 

företaget växer extremt fort så har vi inte haft den möjligheten. I ett längre perspektiv 

hoppas vi kunna implementera någon sådan funktion, exempelvis frukost varannan 

fredag där vi sitter och diskuterar de senaste två veckorna och ser vad vi ska fortsätta 

arbeta med. Vi har helt enkelt inte haft tid med det”, konstaterar han bekymrat. 

 

4.2.2 Ledarskap 

I frågan om hur ledarskapet är på företaget svarar Pär att man brukar prata om platta 

strukturer, ”vi har platschefer och sen har vi en som är chef för alla kontor, så det är 

väldigt enkelt i form av beslutsvägar, de är väldigt korta. Varje kontorschef har 

ansvar för respektive kontor och att de sköts, och på så vis är det också delegerande 

ansvar. Sen har vi ledningsmöte varannan månad, där vi strategiskt träffas och 

diskuterar både långsiktiga och kortsiktiga aspekter som rör företaget”.  
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Medan Jack beskriver att ledarskapet på företaget är coachande, närvarande, 

prestigelöst och delegerande. Samtidigt påstår han att det är tydligt vad slutmålet är. 

”Vi försöker vara väldigt tydliga med vad som ska uppnås, sen försöker vi inte gå ner 

i detaljer och säga exakt hur medarbetarna ska göra, utan försöker hålla det på en 

bra nivå. Vi har nyligen börjat arbeta med en målsättningsmodell som är inspirerad 

från stora IT-företag, där vi utgår från företagets övergripande målsättningar och 

vilka effekter företaget vill uppnå ur ett finansiellt perspektiv. Därefter anpassas 

målsättningarna på varje avdelning och individ, sen sammanställds detta varje 

kvartal”.  

 

Pär poängterar däremot att företaget inte arbetar efter mål, vilket är något han 

egentligen ogillar. ”Vi jobbar istället med affärsplaner, vi sätter en affärsplan för 

året, och sen försöker vi följa upp den med konkreta aktiviteter som möter planen. 

Men vi sätter väldigt sällan konkreta mål och delmål” konstaterar Pär bekymrat. 

Stefan beskriver att företaget försöker hitta sin egen ledarskapsfilosofi. Han 

poängterar att det är viktigt att befattningshavare ska vara ledare. ”Vi försöker undvika 

begreppet chef så mycket som det går, och istället fokusera på att vara ledare och 

inspirera och motivera medarbetarna”. Herman funderar en stund innan han berättar 

att det är mycket frihet under eget ansvar, han själv styr väldigt lite med handling, 

utan berättar istället vilka mål och delmål som finns. ”Sen är det upp till den anställda 

att komma på hur de ska ta sig dit”. Han har svårt att säga hur han själv är som ledare 

och den frågan ska enligt honom ställas till hans anställda. Men han menar ändå att 

han är väldigt närvarande och nyfiken på de anställda. 

 

Alex tror att han som chef är ”jävligt” snäll och omtänksam, eftersom han vill att de 

anställda ska lyckas. Han berättar att de själva ställde sig frågan i samband med att de 

startade företaget, hur man skulle vilja att sin chef agerade. ”Därefter byggde vi vårt 

ledarskap utifrån svaret på frågan. Som chef försöker jag alltid hjälpa mina 

medarbetare om problem uppstår. Först och främst hade jag diskuterat problemet 

med den anställde, och sen ställt frågan om den anställde vill sköta det själv eller om 

jag vill att han ska ta över”. Det är upp till den anställde, han tar gärna över och 

hjälper till, men som sagt det är helt och hållet upp till den anställde. Alex känner 

ändå ett ansvar att hjälpa till, men att han fortfarande inte vill säga ”du kan inte”.  
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Alex funderar en stund och säger sedan att ”vi ledare är relativt kreativa och således 

främjar kreativiteten ledarskapet, däremot skulle det kunna bli bättre. Ursprungsidén 

var att ledarskapet skulle främja kreativiteten, men återigen växer vi lite för snabbt” 

konstaterar Alex. 

 

Herman tänker efter ett bra tag innan han svarar och beskriver sedan att han aldrig 

ifrågasätter deras vägval. Däremot kan han ibland fråga varför en anställd inte agerade 

och tillägger att man måste vara förändringsbenägen, specifikt inom IT-branschen. 

”När vi ska anställa ny personal föredras en kreativ person snarare än en icke-kreativ 

person”. Herman berättar att företag inte hade funnits kvar idag om man inte ständigt 

ändrat affärsidén för att hela tiden kunna tillfredsställa kunden. Exempelvis började 

företaget med att sälja produkter, men ju längre tiden gått har man övergått till att 

sälja tjänster och funktioner istället, så kallad funktions-IT. Herman avslutar med att 

berätta att; 

 

”Det är bättre att agera och göra fel, än att aldrig agera alls” – Herman 

 

Stefan berättar att i hans ledarroll handlar det om att vara ute, sprida energi, glädje, 

visa upp sig och uppmuntra medarbetarna, och försöka lyfta ut företagets budskap. En 

tid tillbaka har det skett ett ledarskapsskifte på företaget, efter denna förändring har 

det blivit ett mer öppet företagsklimat och de har ett förbättrat fokus på att lösa 

uppgifterna som uppstår. Sen är det upp till medarbetaren att lösa uppgiften. ”Fokus 

ligger inte på att vara på kontoret 8-17, utan att man kan disponera sin tid mer och 

arbeta mer vissa dagar, medan att man kan sluta tidigare andra dagar”. Jack menar 

att hans ledarskap främjar kreativiteten eftersom han deltar i det vardagliga arbetet, 

och således inte enbart agerar ledare. Han beskriver att det är enkelt att fastna i det 

som alla tänker på just nu, men det gäller att försöka förutse vad som kommer hända i 

framtiden konstaterar Jack.  
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Innan Herman svarar om hur en implementering skulle påverka medarbetarna och hur 

de skulle reagera suckar han lite lätt, och berättar att folk rent generellt ogillar 

förändringar, men all förändring är nödvändig. Förändras företaget inte, är det 

avveckling som gäller. Han berättar att han brukar säga: ”ingen förändring, 

avveckling!”. Det finns i människors natur, och alla förändringar måste byggas upp 

från grunden, genom att sälja in idén från start. Om en förändring enbart är till det 

bättre, accepterar alla den direkt. Däremot om det är krångligt, finns det en risk att 

anställda motstrider förändring, vilket Herman menar är helt naturligt.  

Alex upplever att medarbetare är öppna och förändringsbenägna och de har inga 

problem med att exempelvis implementera nya system. Så länge det främjar företaget 

och deras arbete så har det aldrig varit något problem, och han tror inte att det 

kommer bli några problem i fortsättningen heller. ”Det viktigaste är att det inte blir 

”trög-rott” för medarbetarna. Detta härleds från att medarbetarna har väldigt fria 

tyglar, vi pekar inte med hela handen vad de ska göra, utan medarbetarna får mycket 

eget ansvar och när cheferna kommer med nya förslag eller idéer är de vanligtvis 

öppna för idéerna”.  

 

Pär menar att på deras kontor så finns möjlighet att komma med kreativa idéer som 

hanteras internt. Från en objektiv synvinkel bedrivs inga forum där medarbetarna kan 

komma med idéer, förutom de grupparbeten som arrangeras ibland. Vid dessa 

tillfällen diskuteras specifika frågor och inte så mycket om medarbetarnas egna idéer 

och synpunkter. Däremot om Pär själv fick bestämma skulle han vilja arbeta med en 

SCRUM-metodik. Det vill säga att jobba mer efter mål och delmål, och därefter 

försöka uppnå dem. För att senare gå igenom och reflektera kring arbetet. Det hade 

varit det optimala menar Pär och suckar lite lätt. Han fortsätter berätta att 

medarbetarna skulle reagera positivt inför en förändring och att företaget har som 

ambition att medarbetarna ska vara kreativa. Han berättar att detta sker genom en 

intern workshop som företaget genomför, med de medarbetare som vill vara med och 

förändra företaget.  

 

 

 

 



	32	

Jack berättar sedan att när det kommer till nyanställningar så anställer han inte någon 

som inte är förändringsbenägen. ”Det är en väldigt viktig aspekt för oss att 

medarbetarna är förändringsbenägna”. När Jack började arbeta på företaget så 

upplevde han att det var mycket gnäll för småsaker, detta har förändrats helt och 

hållet. Idag är gnället över småsaker borta, vilket är en förutsättning för att de ska 

kunna fortsätta växa. Jack avslutade med att konstatera; 

 

”Den dagen vi inte utvecklas mer, då kommer vårt bolag gå under” – Jack 

	

	

4.2.3 Kultur 

När Herman svarar på frågan om hur företagskulturen främjar innovation återkommer 

han till företagets värdeord, agera. ”Man måste tänka från ett kundrelaterat 

perspektiv, för att tillfredsställa kunden på bästa sätt och anpassa sina produkter eller 

tjänster så att kunden blir nöjd”. Herman menar att ”det alltid kan bli bättre om vi 

jobbar mot en företagskultur som ska främja medarbetarna hela tiden istället för att 

hämma dem”. Han menar att han själv skulle kunna påverka sina anställda mer för att 

främja företagskulturen ytterligare. Pär poängterar att företaget har många 

gemensamma aktiviteter som gagnar företagskulturen, på det viset främjas 

innovationskraften. De lär känna varandra och det blir en mer öppen miljö, med fler 

förbättringsförslag och kreativa idéer. ”Det kan hända att en medarbetare kommer 

fram på en lunch och pratar med mig om förbättringar eller förnyade produkter som 

kan föra företaget framåt. Många saker som personalen är engagerad i, brukar vi 

kunna implementera direkt. Företagskulturen tillåter därmed att vi kan implementera 

förändringar, därefter utvärderas det efter ett halvår, för att se om det var en bra 

eller dålig förändring. Det känns som att företaget har en avslappnad inställning till 

förändringar”.  
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Alex beskriver mer detaljerat att företaget gick bra redan från start, vilket kan vara en 

faktor som på lång sikt kan påverka innovationskraften negativt. ”Eftersom vi hittills 

inte haft några stora motgångar och då blir det enkelt att man kör i samma fotspår 

eftersom det går väldigt bra på den vägen. Det kan vara en av anledningarna till att 

vi inte tar de stora stegen åt höger eller vänster, om de hade gjort det så kanske 

företaget hade kunnat gå ännu bättre. I samband med att det funkar bra blir vi kanske 

lite låsta i det tänket som vi hade från början” poängterar Alex. 

 

Stefan beskriver att deras företagskultur definieras av gemenskap och att alla kan få 

tycka till om saker och har möjlighet påverka. Den skapande processen består inte 

endast av en person utan det är flera personer som arbetar tillsammans för innovation 

och kreativitet. Stefan poängterar; ”företagskulturen är väldigt omhändertagande, 

man är väldigt tajta, de har verkligen format företagskulturen”.   

 

Jack menar att ”i grunden är företaget ett entreprenörsdrivet bolag och någonstans 

under resans gång har vi vuxit och haft lite olika chefer. Däremot har vi samma 

grundvärderingar kvar, och innovation är en våra tre värdeord. För oss handlar det 

inte bara om nya produkter, utan det handlar om nya sätt att arbeta, eller sätt att lära 

känna varandra mer, oavsett avdelning på företaget”. Han tillägger sedan att de har 

en kultur där man kan komma och prata med varandra, utan att det är konstigt. ”Man 

kan ju också säga att alla chefer och ledare i bolaget har som mål att använda sig av 

citatet ”leading by example”. Då menar vi att ledarna alltid föregår med gott 

exempel”. Jack berättar även att de aktivt arbetar med att skapa en organisation där 

alla avdelningar, ”oavsett om medarbetaren arbetar med utveckling eller support 

känner att den har samma möjligheter att utvecklas. En mer platt organisation helt 

enkelt, vilket vår nuvarande VD säkerligen har påverkat” poängterar Jack. Till 

skillnad från Jack menar Alex att de inte aktivt arbetar med att behålla sin 

företagskultur. Det handlar istället om kontinuerliga diskussioner mellan 

medarbetarna som skapar företagskulturen. ”Vi behöver inte ha vår företagskultur 

nerskrivet på papper, det blir så stelt” konstaterar Alex. Jack avslutar med att berätta; 

 

”Om man är van att jobba på Ericsson, så får man nog en stroke om  

man börjar hos oss, för händer det grejer hela tiden” - Jack 
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I frågan som rör om företagskulturen kan hämma medarbetarnas kreativitet funderar 

Pär en längre stund innan han blir osäker vad han ska säga, men berättar till slut att 

alla medarbetare är utspridda vilket kan upplevas negativt. Pär säger att ”det är 

negativt om man är alldeles för öppen för förändring, då kommer företaget förändras 

hela tiden, eftersom det finns över 50 åsikter på hur det ska göras”. 

 

Herman menar däremot att deras företag agerar efter att ”våga ta steget och försöka”. 

Vidare menar Herman att ”ingen dör av en dålig implementering, det enda som kan 

hända är att företaget förlorar lite pengar. Företagskulturen är därmed inkluderande, 

tillåtande, och att vi bryr sig mycket om varandra”. Herman poängterar även att ”vi är 

som en familj, trots att vi är cirka 60 anställda på företaget, och man bryr sig om 

alla”. Jack menar att hans ledarskap kan hämma innovationskraften vid vissa tillfällen 

eftersom han själv ser en klar vision var målet är, vilket kan förvirra vissa 

medarbetare eftersom de inte ser samma vision lika tydligt. Däremot är det viktigt att 

han som ledare är tydlig med var företaget är på väg, och var de ska. ”Det är en 

balansgång som man behöver förhålla sig till”. Pär berättar att de inte pratar så 

mycket om hur de ska utveckla företaget. ”Vi har inte direkt något forum vilket Pär 

menar kan ses som något negativ. Vi vill sträva efter att vara den bästa arbetsgivaren 

och det finns även med i vår affärsidé” berättar Pär.  

 

Herman berättar att ”det finns ett antal sätt vi arbetar med att förbättra och behålla 

vår företagskultur, ett exempel är att vi har kontorsmöte varje månad där vi 

diskuterar företagets situation och vilka affärer vi ska genomföra. Under dessa möten 

har vi något som kallas för: ”fantastisk prestation”, där två eller tre personer 

belönas med priser. Dessa priser är tvådelade, vilket innebär att personen som får 

priset får bjuda med en respektive”.  

 

Likt Herman försöker Alex uppmuntra de anställda med olika belöningar exempelvis 

priser eller tidig hemgång på fredagar. Herman berättar också att 20 procent av 

vinsten varje månad placeras i en fond, och när summan är en miljon kronor, åker 

företag på en resa tillsammans, och detta har skett varje år. ”Under resan får man 

även ta med sin respektive” och detta skapar enligt Herman en riktigt bra 

samanhållning. ”På det sättet vet vi vilka alla är, vilket gör att alla blir som en stor 

familj, och detta uppskattas väldigt mycket av de anställda”.  
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Medan Pär berättar att företaget försöker behålla och utveckla sin företagskultur 

genom att använda medarbetarnas tankar och åsikter i gemensamma aktiviteter. 

Utöver detta anordnar även företaget en årlig resa för alla medarbetare, och det är 

verkligen något som uppskattas av medarbetarna. ”Vi försöker behålla den familjära 

känslan, att exempelvis äta gemensamma luncher för att lära känna varandra bättre”.  

 

Stefan menar att det handlar om att vara lyhörd, ”det är vi i ledningen som måste veta 

vad som sker i organisationen. Vi behöver hela tiden göra små ändringar eftersom 

det tar lång tid att förändra en företagskultur. Men vad vi gör praktiskt för att kunna 

utveckla företagskulturen är att se över omvärldsbevakningen, vad som händer på 

marknaden samt veta vad som händer med rekryteringen lokalt. Sedan anordnar vi en 

årlig resa, för att ladda batterierna och umgås med alla anställda på företaget”. Jack 

menar att det är viktigt att de introducerar alla nyanställda till företagskulturen direkt 

när de börjar på företaget. ”Vid introduktionsdagen är vi väldigt noggranna med att 

introducera medarbetarna till våra grundidéer och historien bakom företaget”. 

Medan Alex säger att ”företagskulturen på företaget kan symboliseras med driv, 

engagemang och personlighet. Detta särskiljer oss från branschen överlag, där 

många andra aktörer bara arbetar via telefon, medan vi engagerar oss och bryr oss 

personligen om varje enskild kund”.  
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5.0 Analys  
Detta kapitel behandlar en analyserande del av teori och empiri som sammanställts 

utifrån idégenerering, ledarskap och kultur.  

 

5.1 Idégenerering  
En intraprenör är en person som är medveten, nyfiken och vill ofta utveckla och 

förbättra en organisation. Dessutom ser intraprenören många möjligheter och drivs av 

en inre vilja att förverkliga sina idéer och således skapar något som inte funnits 

tidigare (Kronstam, 2002). Det framkom från intervjuerna att medarbetarna måste 

vara förändringsbenägna för att organisationer ska kunna fortsätta utvecklas, Herman 

menar att de inte funnits kvar idag om man inte kontinuerligt ändrat affärsmodellen 

för att hela tiden kunna tillfredsställa kunderna. Organisationer som uppmuntrar till 

innovation och samarbete hos sina anställda, skapar utrymme för att intraprenörskap 

ska kunna frodas (Pinchot, 1985). Jack menar att det handlar om hur 

organisationsstrukturen och ledarskapet ser ut för att möjliggöra för intraprenörskap. 

Medan Pär poängterar att det handlar om att uppmuntra till en kreativ miljö där alla 

har utrymme för att skapa nya idéer. Det går att koppla båda respondenternas svar till 

Pinchot (1985) teori, eftersom det handlar om att uppmuntra medarbetare till en 

kreativ miljö vilket härledds ifrån företagets ledarskap. Mer detaljerat menar Pär att 

det är viktigt att skapa en miljö där alla medarbetare känner att de har möjlighet att 

komma med idéer, således påverkar medarbetarna i hög utsträckning hur resultatet av 

förändringsprocesserna blir. Medan Jack menar att kreativiteten i ett företag baseras 

utifrån hur verksamheten är uppbyggd. Det är därför viktigt att organisationen är så 

minimalt hierarkisk som möjligt. För att skapa icke-hierarkiska organisationer, där 

medarbetare kan påverka är ”bottom-up” en vanlig metod, vilket i praktiken innebär 

att medarbetare och ledare gemensamt påverkar företagets utveckling (Antoncic & 

Hisrich 2001). Ett bra exempel på detta är att genomföra workshops med 

medarbetarna som Jack lyfter fram, eftersom vid dessa tillfällen utnyttjas 

kompetensen från företagets alla led.  
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En förutsättning för att intraprenörer ska lyckas är att de får utrymme och känner en 

frihet i arbetet. För att kunna ta tillvara på medarbetares kompetenser, handlar det om 

att skapa rutinmässiga samarbetstillfällen (Pinchot, 1985). Ett exempel på sådana 

rutinmässiga samarbetstillfällen är enligt Jack förslagslådan som finns på företaget. 

Således får alla medarbetare, oavsett position möjlighet att komma med idéer. En 

gemensam nämnare mellan Jack och Alex är vikten av att bjuda in medarbetarna i ett 

tidigt skede i utvecklingsdiskussioner, de menar att varje medarbetare är viktig och 

kan påverka på sitt sätt, oavsett position.  

 

Antoncic & Hisrich (2001) styrker respondenternas resonemang och menar att 

begreppet intraprenörskap handlar om att implementera anställdas idéer och 

innovationer och involvera medarbetarna så mycket som det går, för att skapa nya 

idéer. Trots deras samstämmande svar, skiljer det sig en hel del mellan dessa två 

respondenters företag. Jack representerar ett mycket större företag, vilket medför att 

förändringsprocesser kan ta längre tid och bli mer komplicerade, vilket således kan 

hämma den frihet som Pinchot (1985) beskriver är avgörande för att kunna ta tillvara 

på medarbetares kompetenser och skapa rutinmässiga samarbetstillfällen. Alex 

däremot representerar ett mindre bolag med färre anställda. Detta resulterar i att 

ledtiderna i förändringsprocesser kan bli mindre och förändringar kan implementeras 

snabbare, vilket kan vara en positiv aspekt för att skapa rutinmässiga 

samarbetstillfällen. Nackdelen med ett litet företag är däremot att resurserna är mer 

begränsade, både när det kommer till mänskliga och finansiella resurser. Vilket kan 

påverka en intraprenör negativt, som behöver resurser för att göra förändringar 

(Desouza, 2011).  

 

En förutsättning för att kunna skapa en kreativ miljö i en organisation är att skapa en 

öppenhet kring nya idéer och värderingar (Kronstam, 2002). Stefan och Herman är 

eniga om att inneha en öppenhet kring nya idéer och värderingar är en grundaspekt 

för att skapa en kreativ miljö, vilket således går hand i hand med ovan nämnda 

författarens syn till skapandet till en kreativ miljö. Däremot är det viktigt att 

medarbetare agerar och försöker, istället för att inte göra något alls. Det viktigaste är 

inte att det blir rätt, utan att medarbetarna försöker. Mer ingående menar Stefan att en 

kreativ miljö är en kontinuerlig process som pågår i en organisation, som i huvudsak 

styrs av företagets ledarskap. Det är viktigt att medarbetarna känner att de kan göra 
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fel, utan att bli straffad. Ett annat tillvägagångssätt som benämns vid intervjuerna är 

en metod som heter ”failing fast” vilket innebär att det är okej att göra fel, det 

viktigaste är att medarbetaren lär sig från misstaget. Herman menar att det viktigaste 

är att medarbetaren försöker göra sitt bästa i alla lägen och agera. En medarbetare som 

alltid försöker göra sitt bästa, blir en entusiasmerande kollega som påverkar andra 

medarbetare positivt vilket skapar en spiral av kreativitet. Vilket till viss del kan 

påverkas av hur ledarskapet och kulturen ser ut på ut på det aktuella företaget 

(Kronstam, 2002).  

 

Vid intervjun med Stefan framkom det att ambitionen för organisationen var att bli 

mer innovativa och förändringsbenägna. Trots detta finns det en utmaning som 

handlar om att företaget har hundratals medarbetare och tusentals kunder, vilket 

medför att förändringar tar lång tid och blir komplicerade. Alex däremot, poängterade 

fördelen med att vara ett litet företag med enbart fyra anställda, vilket han lyfter fram 

som en av företagets konkurrensfördelar. På det sättet kan förändringar i företaget ske 

snabbt och nya idéer kan implementeras nästintill direkt i företaget. Pär har en annan 

uppfattning när det kommer till skapandet av nya idéer, han menade istället att det kan 

bli problematiskt att tillåta medarbetarna testa nya idéer eftersom företaget är ett 

konsultbolag som har sina medarbetare utplacerade hos kunder.  

 

Således finns det ingen avsatt arbetstid där medarbetarna har den möjligheten att 

arbeta med nya idéer. Alex poängterade att ambitionen från början var att de skulle 

avsätta tid varje vecka för att diskutera fram nya idéer, men i samband med att 

företaget växt så har hinder uppstått, vilket gjort att företaget inte haft den 

möjligheten. Kronstam (2002) poängterar att det är problematiskt oavsett storlek och 

branschinriktning. Om det inte placeras resurser på skapa en öppenhet kring nya 

värderingar och idéer inom alla delar av organisationen. Det är därför viktigt att 

säkerställa att skapandet av innovativa medarbetare i organisationer kommer från 

olika delar i en organisation. Samtidigt är det viktigt att de kreativa medarbetarna får 

stöd från personer högre upp i organisationen, för att nya idéer ska kunna skapas 

(Stjärne, 2017).  

 

 



	39	

Företag behöver skapa utrymme och införa rutinmässiga tillfällen, för att kunna 

generera nya idéer så att en intraprenör ska kunna genomföra förändringar på ett mer 

effektivt sätt (Pinchot, 1985). Jack och Stefan var de enda respondenterna som 

berättade att de hade rutinmässiga tillfällen där medarbetare arbetade med 

idégenerering vilket kan härleddas ifrån att båda företagen är etablerade aktörer inom 

sin respektive bransch och har således byggt upp sina interna processer kring 

skapandet av nya idéer under en längre tid. Jack menade att medarbetarna får använda 

10 procent av sin arbetstid för att vara kreativa och arbeta med idéer som inte tillhör 

deras naturliga område. Stefan beskrev ett liknande tillvägagångssätt för att skapa nya 

idéer, vilket innebar att medarbetarna varje månad har en schemalagd dag, där de får 

utrymme för individuell kompetensutveckling.  

 

Det finns en gemensam nämnare mellan de tre resterande respondenter, eftersom de 

inte har ett schemalagt tillfälle för kreativitet. Som tidigare nämnt representerar Pär ett 

konsultbolag, vilket delvis förklarar varför det inte finns tydliga processer kring 

området, eftersom medarbetarna är utspridda hos kunder. På samma sätt finns det en 

trolig förklaring varför det ”lilla företaget” som Alex startade 2017 fortfarande inte 

har implementerat denna funktion. Vilket härledds ifrån att företaget är en start-up 

och således varken haft de finansiella- eller mänskliga resurserna som krävts. 

 

Däremot kan det uppfattas förvånande, att det ”avslappnade företaget” som Herman 

representerar inte arbetar för att främja den interna kreativiteten på organisationen. 

Eftersom de är ett mellanstort företag som har både finansiella och mänskliga resurser 

för att utveckla en liknande funktion som Jack och Stefan har. Detta kan i sin tur 

härleddas ifrån kulturen och ledarskapet på företaget. En intraprenör är en 

medarbetare som vanligtvis ”sticker ut” och är annorlunda än kollegorna på sin 

arbetsplats. Problem som kan uppstå för en intraprenör är att fokus placeras på att 

förändra och skapa innovation samt att de inte är medvetna om sin omgivning och 

vilka effekter sina idéer och förändringar får för kollegor. Vilket kan leda till att 

intraprenören möter på stort motstånd i den närmaste omgivningen, eftersom en 

intraprenörs förändringsarbete kan förändra de nuvarande arbetsuppgifterna och 

processerna (Stjärne, 2017). Således kan ledarskapet eller den kulturella aspekten 

hämma innovationsförmågan, vilket analyseras mer djupgående i nästkommande 

kapitel.  
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5.2 Ledarskap 

	

Ett aktivt ledarskap som ger medarbetaren förtroende att utföra sina arbetsuppgifter 

krävs för att företaget ska utvecklas (Pinchot & Pellman, 1999). Den gemensamma 

nämnaren bland samtliga respondenter är att de försöker arbeta aktivt med sitt 

ledarskap, även om de har olika strategier för att uttrycka det. Ledarprofilen i en 

organisation är av stor betydelse för att upprätthålla ledarskapsstrategier inom en 

organisation. Genom tydliga direktiv från befattningshavarna kan medarbetarna arbeta 

fritt och innovativt (Kronstam, 2002; Stjärne, 2017). Det är viktigt för en ledare att 

lyssna på sina medarbetare för att lyckas skapa innovativa och entreprenöriella 

incitament (Pinchot & Pellman, 1999). Pär och Jack har en överensstämmande syn på 

sitt ledarskap. De väljer att bjuda in medarbetare till utvecklingsdiskussioner där de 

har möjlighet att påverka. Respondenterna menar att de arbetar med platta strukturer, 

där alla medarbetare i organisationen kan prata med varandra och diskutera 

utvecklingsmöjligheter. Samtidigt är det viktigt att kommunikationen och direktiven 

mellan ledare och medarbetare är tydlig.  

 

En ledare får inte fokusera på detaljer och styra på ett sätt som kan hämma 

medarbetarnas frihet och egna ansvar (Kronstam, 2002). Herman berättade att de 

använder mål och delmål som uppnås genom ”frihet under eget ansvar”. Vilket 

medarbetarna uppskattar eftersom de får större frihet och förmågan att tänka nytt och 

kreativt. För att målen ska uppnås med ”frihet under eget ansvar” gäller det att 

företaget har tydliga direktiv. Detta eftersom friheten hos de anställda kan leda till 

starka viljor och således får den strategi som företaget skapat en omvänd effekt.  

Pinchot (1985) styrker ovanstående beskrivning eftersom en intraprenör behöver 

frihet i arbetet. Genom friheterna kan man avläsa hur gynnsam organisationens 

ledarskap är för att utveckla och skapa en intraprenör och detta sker genom ett öppet 

och tillåtande ledarskap. Ett annat synsätt på författarens uttalande, kan vara att 

medarbetarna inte känner sig trygga på arbetsplatsen eftersom de innehar för mycket 

frihet och för lite direktiv.  
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Frihet under eget ansvar kan tillämpas på olika sätt. Pärs uttalande skiljer sig från de 

andra respondenterna eftersom han inte arbetar med tydliga mål. Han berättade att det 

är svårt när alla medarbetare arbetar ute hos kunderna och är därför sällan 

tillsammans. Däremot framkom det tydligt vid intervjun att det var något som han 

själv skulle vilja utveckla. Om han själv fick bestämma hur organisation skulle arbeta, 

skulle han implementera en SCRUM-metodik. Det vill säga att arbeta mer mot tydliga 

direktiv och sätta upp mål för att skapa en bättre innovationsförmåga på företaget. Det 

är väsentligt ur ett ledarskapsperspektiv att främja innovationskraften på företaget 

(Kronstam (2002). Trots att medarbetarna på ”konsultföretaget” är utspridda över hela 

södra Sverige, skulle det var en positiv effekt att implementera ett mer målinriktat 

arbete. Detta för att ge medarbetarna ett tydligare ledarskap, vilket kan generera 

innovationskraft på Pärs arbetsplats. 

 

Stefan och Pär har en tydlig strategi hur ledarskapet tillämpas inom respektive 

företag. Stefan poängterar att det utmärkande ledarskapet på det ”etablerade 

företaget" är att sprida energi, glädje och uppmuntra medarbetarna. Tidigare år har 

ledarskapet på samma företag sett annorlunda ut, vilket har resulterat till att Stefans 

agerande har varit viktigt för att få medarbetarna att förstå budskapet kring det 

ledarskap de försöker föra idag. Stefans beskrivning om ledarskap kan kopplas till 

Pinchot & Pellman (1999) som menar att företaget bör ge medarbetarna motivation i 

arbetet för att lyckas. Alex berättade att han arbetar på ett liknande sätt som Stefan i 

det ”lilla företaget”. Trots att det ”lilla företaget” endast består av fyra personer 

försöker han ständigt stötta och hjälpa sina medarbetare om problem uppstår. 

Eftersom han känner ett ansvar att hjälpa till utan att göra allt för mycket själv, på det 

sättet främjar hans ledarskap kreativitet hos medarbetarna. Respondenterna menar att 

det skapar en familjär känsla på företaget som kan vara avgörande för 

sammanhållningen på ett mindre företag.  

 

Stefan och Jack berättade båda att det under den senaste tiden skett ett 

organisationsskifte på respektive företag. En ledarskapsförändring kan upplevas som 

komplicerad och svår, eftersom de äldre övertygelserna kan vara starkt inrotade i en 

organisations medarbetare och således vara en utmaning för ledningen inom ett 

företag (Kronstam 2002). Stefan berättade om det ledarskapsskifte som har skett på 

det ”etablerade företaget” och att skiftet inneburit en positiv förändring.  
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De anställda är efter skiftet tryggare och känner att de är ett mer öppet ledarskap. Han 

menade att hans ledarroll idag, handlar mindre om att styra och istället låta 

medarbetarna lösa de uppgifter de ställs inför. Stefan tycker att de har implementerat 

en öppenhet kring de nya värderingarna, innan deras stora förändringsarbete 

påbörjades. Denna typ av organisationsförändringar kan vara utmanade för ett företag 

eftersom det gäller att få medarbetarna att uppskatta mentalitetsförändringen som 

sker. Därför har Stefan ett stort ansvar att sprida deras ledarskap på ett tydligt sätt, 

vilket han kanske gör genom den beskrivning han gav, att sprida glädje och energi.  

 

Jack beskrev däremot att när han började på ”Utmanaren” upplevde han att det var 

mycket gnäll för småsaker. Han menar att idag har gnället för småsaker försvunnit 

och det härleds till att företaget växt mycket fort och har därför behövt prioritera 

ledarskapet och personalrekryteringen. Effekten av detta har inneburit att 

medarbetarna fått mer utrymme att arbeta med kreativitet och innovation utan att 

blivit styrda av ledarna på företaget. Det är viktigt att låta intraprenören arbeta med 

nya kreativa arbetsuppgifter så att personen känner sig trygg på arbetsplatsen (Pinchot 

& Pellman, 1999).  

 

Företag ska ge medarbetaren utrymme att vara kreativ och innovativ (Stjärne, 2017). 

Pär menar att det finns en möjlighet att utveckla kreativa idéer som hanteras internt på 

”konsultföretaget”. Även om det finns möjlighet att komma med kreativa idéer på 

”konsultföretaget” bedrivs inga aktiva forum för detta, vilket kan uppfattas som 

motsägelsefullt. Samtidigt som Pärs arbetsplats skapar utrymme för kreativa idéer, 

däremot sker det inte strukturerat eller kontinuerligt. Pär upplever detta som 

problematiskt, eftersom han ser fördelarna med att implementera ett forum för att 

skapa kreativitet hos medarbetarna. Eftersom Pär inte möter sina medarbetare lika 

ofta, blir hans ledarskapsstil inte lika påtaglig för medarbetarna. Ett sätt för att 

utveckla hans ledarskap skulle kunna vara att ta vara på den kunskap och feedback 

som kunder ger företaget och medarbetare. Således kan det skapas ett förbättrat forum 

mellan medarbetare och chefer. Ett företag bör vara anpassningsbart och vara flexibelt 

eftersom de har enklare att hantera och skapa självförnyelser av organisationer, om de 

tillåter medarbetare att skapa kreativa idéer (Antoncic & Hisrich, 2001). 
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Ett ledarskap som ger kreativa lösningar på utmaningar är ett bevis på en hög 

entreprenörskapacitet inom företaget, vilket skapar förutsättningar för att 

intraprenörer ska kunna träda fram inom organisationen (Rule & Irwin, 1988). Jack 

har till skillnad från Pär redan implementerat ett forum för kreativa idéer och han 

uppmuntrar medarbetarna att använda 10 procent av sin arbetstid på företaget. För att 

vara kreativ och arbeta med idéer som inte tillhör deras naturliga område. Det är ett 

sätt för företaget att få in ny kunskap i företaget som inte genomförts tidigare. Som 

tidigare nämnt har Jack exempelvis implementerat en förslagslåda där alla 

medarbetare har möjlighet att komma med nya idéer. Huruvida Jack kommunicerar 

förslagslådans användningsområde har stor betydelse för hans ledarskap. Detta 

eftersom det kan uppstå konkurrens mellan medarbetarna och uppfattas som en 

”tävling” om vem som har flest idéer i lådan. Istället för att föra en dialog om idéerna 

mellan medarbetarna för att skapa ett öppet företagsklimat.  

 

En intraprenör kan anses vara en person som driver sina idéer framåt utan att tänka på 

omgivningen, vilket ställer krav på ledarskapet (Stjärne, 2017). Enligt Jack arbetar 

han därför med att coacha medarbetarna och vara närvarande, med ett prestigelöst och 

delegerande ledarskap. De företag som engagerar medarbetarna på ett sätt som är 

fördelaktigt i verksamheten, kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande 

(Pinchot, 1985). 

 

Herman och Jack har återigen en överensstämmande syn när det kommer till 

ledarskapet, och hur det främjar kreativiteten i det vardagliga arbetet. Respondenterna 

arbetar enligt Pinchot (1985) tillvägagångssätt, att skapa ett förtroende hos 

medarbetare i företaget. Herman berättade att han som ledare är nyfiken på alla 

medarbetare och ifrågasätter aldrig någon anställds idé, utan försöker istället vägleda 

dem i arbetet, för att uppmuntra medarbetarna att vara innovativa. Ett ledarskap som 

stöttar medarbetarna, har särskild betydelse för de anställda som arbetar med 

innovation och kreativitet (Pinchot 1985). Jack berättade att han försöker stötta sina 

medarbetare och att hans ledarskap främjar kreativiteten eftersom han deltar i det 

vardagliga arbetet genom att inte enbart agera som en chef.  
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Jack beskriver att han bygger förtroende genom att arbeta med ”vanliga” 

arbetsuppgifter och menar att det stärker hans roll som ledare på ”Utmanaren”. Detta 

medför att medarbetarna blir motiverade att prestera. Det som kan ske när ledare 

arbetar enligt Jacks beskrivning, kan vara att de skapar en negativ arbetspress för 

medarbetarna eftersom en auktoritär ledare kan hämma medarbetarnas vanliga 

arbetsmiljö.  

 

Det kan vara utmanande för ledare att finna balansen att arbeta strategiskt och i det 

vardagliga arbetet (Stjärne, 2017). Likt det Jack beskriver ovan poängterar Pinchot 

(1985) att närvaron av ledarskapet kan vara en helt avgörande för hur effektivt en 

intraprenör kan arbeta i organisationen, både till det bättre och sämre. Alex instämmer 

till en viss grad med Jacks syn på ett främjande ledarskap, men menar att det 

viktigaste är att ledarskapet inte påverkar medarbetarna så att det blir ”trög-rott”. 

Detta härleds från att medarbetarna har väldigt fria tyglar och att cheferna på företaget 

inte ska peka med hela handen om vad de ska göra, utan att medarbetarna istället får 

mycket ansvar som enligt Alex ofta inbringar i förslag och idéer som ”det lilla 

företaget” vanligtvis implementerar i organisationen. Relationen mellan ledarskapet 

och medarbetarna anser Dess, Lumpkin & Covin (1997) vara starkt eftersom det 

handlar om att kunna ta vågade och direkta beslut som gynnar medarbetarna i 

organisationen.  

 

Stefan påpekar även att det är viktigt att det ”etablerade företagets” befattningshavare 

försöker agera som ledare och inte chefer. Liknande det Alex tidigare nämnt, vill han 

inte styra medarbetarna med hela handen, utan istället delegera arbetet och hjälpa dem 

att utvecklas och bli bättre individer. Jack och Pär har liknande syn på medarbetarnas 

förändringsbenägenhet, och respondenterna påstår att de anställda skulle reagera 

positivt om en förändring implementerades.  

 

”Konsultföretaget” har som ambition att medarbetarna ska vara kreativa och 

förändringsbenägna, för att ständigt föra företaget framåt. Ett företag som inriktar 

utvecklingen av grundidéerna, skapar strategiska och organisatoriska förändringar 

(Antoncic & Hisrich, 2001). Om ett företag däremot inte lever upp till ambitionen att 

inkludera medarbetarna i utvecklingsarbetet genom ett tydligt ledarskap kan det 

innebära att medarbetarna tappar förtroendet för sina chefer.  
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Således kan det hämma innovationsförmågan på företaget. Jack instämmer med Pärs 

uttalande och poängterar att det är viktigt att medarbetarna är förändringsbenägna på 

”Utmanaren” för att fortsätta utvecklas som företag. Han fortsätter berätta att 

företaget söker efter personal som gillar förändring och förnyelse, och det utgår ifrån 

den företagskultur som företaget innehar. Likt det Jack beskrev menar Antoncic & 

Hisrich (2001) att ledare och medarbetare som är anpassningsbara och innehar 

egenskaper att vara flexibla enklare kan skapa självförnyelse i organisationen och 

utvecklas. 

 

5.3 Kultur 

	

Utifrån den empiriska insamlingen framkom det att samtliga respondentföretag menar 

att de har en företagskultur som skapats utifrån gemenskapen som finns på bolaget, 

vilket kan kopplas till företagets värderingar och normer. Respondenternas 

beskrivning av företagskulturen är överensstämmande med Kronstams (2002) teori, 

där det poängteras att företagskulturen styrs av värderingar och normer, och således 

påverkar hur anställda agerar på en arbetsplats. Medarbetarna som känner sig 

inkluderade och har meningsfyllda arbetsuppgifter har större chans att skapa en god 

företagskultur. Herman berättar att de har en företagskultur som baseras ifrån 

kundernas synpunkter och värderingar, vilket påverkar hur medarbetare och chefer 

agerar på företaget. Detta skiljer Hermans företag mot de andra respondenterna. 

Stefan menar att företagskulturen på hans arbetsplats är väldigt öppen. Det genomförs 

ständigt diskussioner kring förändringar och möjligheter mellan medarbetarna. Han 

betonar att deras gemensamma aktiviteter vid sidan av arbetet är en bidragande orsak 

till kulturen och sammanhållningen. 

 

Det som skiljer Jacks arbetsplats i jämförelse med de andra respondenterna är 

beskrivningen av den entreprenörsdrivna företagskulturen. Företaget lägger stor vikt 

vid att främja innovation, förändringsbenägenhet och att behålla deras 

entreprenöriella kultur. Alla utom en respondent arbetar på relativt stora företag där 

kulturen sätter stor prägel på hur dem agerar i det vardagliga arbetet. Det ligger i linje 

med Kronstam (2002) teori som menar att företagets värderingar påverkar hur 

bolagets anställda uppträder som nämnts ovan.  
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Företaget Alex representerar befinner sig i en kraftig tillväxt och därför har företaget 

inte haft tiden till att aktivt arbeta med den interna företagskulturen. Däremot sker en 

kontinuerlig dialog mellan medarbetarna, vilket är en del av kulturen. Detta kan 

uppfattas motsägelsefullt eftersom han menar att det inte sker något aktivt arbete med 

företagskulturen, samtidigt som de aktivt diskuterar hur de kan utvecklas. 

Företagskulturen i organisationen beskrivs med driv, engagemang och att ägarna bryr 

sig personligen om de anställda. I organisationer som genomgått stora förändringar 

kan det vara svårt som medarbetare att tolka företagskulturen. I dessa sammanhang är 

det väsentligt att aktivt arbeta med företagets värderingar så snabbt så som möjligt 

(Kronstam, 2002). Även om det finns en skillnad i storlek och inriktning på företagen, 

går det att koppla respondenternas svar till Alvesson & Svenningsson (2014) 

beskrivning, hur kulturen i organisationer uttrycks genom myter, berättelser, 

språkbruk och andra artefakter som syftar till att beskriva övertygelser i företaget. 

Kronstam (2002) styrker detta och menar att det ska ske tidigt i företagsetableringen. 

 

Respondenterna uttryckte sig olika gällande deras kommunikation av 

företagskulturen. De större företagen har nedskrivna värderingar och visioner som 

påverkar och styrker deras företagskultur. Medan de mindre företagen inte lägger 

samma engagemang i att kommunicera sina värderingar eller tagit fram några 

skriftliga värderingar som sedan förmedlas. Jack påpekar att det är viktigt vid 

nyanställningar att förmedla företagskulturen, värderingarna och målen. Eftersom det 

kan resultera till en lojal medarbetare som är medveten om företagets 

grundvärderingar. Diskussioner som sker mellan medarbetarna, kan vara ett sätt att 

skapa en sammanhållande företagskultur, eftersom de sker i det vardagliga arbetet 

(Kronstam, 2002). Vidare framgick det att samtliga respondenter använder sig av 

differentierade tillvägagångsätt för att främja innovationskraften, vilket således 

påverkar företagskulturen. Två av respondenterna tillämpar belöningar till de 

anställda för att visa uppskattning. Pinchot (1985) menar att en företagskultur som 

engagerar och uppskattar medarbetare på ett sätt som är fördelaktigt i verksamheten, 

kan vara skillnaden mellan framgång eller misslyckande. 
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 Pär poängterar tydligt att det är viktigt att förändringar sker i organisationer, om 

ingen förändring i ett företag sker kan det lika gärna avvecklas. Detta kan uppfattas 

som en hård företagskultur, samtidigt som det stärker deras egna värdeord agera. Om 

företaget fokuserar på att låta medarbetare agera och engagera sig i det vardagliga 

arbetet, kan det möjliggöra för organisationen att hitta nya marknader och behov hos 

kunderna (Covin & Slevin 1989).  

 

Några av respondentföretagen använder sig av workshops, individuell 

kompetensutveckling samt tid för att arbeta med produktutveckling, för att främja 

företagskulturen och innovationskraften. Genom att låta medarbetare arbeta med nya 

områden och ge möjligheten att skapa ny kunskap kan det resultera till ett öppet 

klimat där alla medarbetare får plats och våga yttra sig om sina åsikter (Covin & 

Slevin, 1989; Antoncic & Hisrich 2001). Företagskulturen är en väsentlig del för att 

skapa innovation i en organisation (Khazanchi, Lewis & Boyer, 2007). Antoncic & 

Hisrich (2001) menar att förändringar i en organisation kan leda till förnyelser av 

visioner och/eller systemövergripande förändringar. Det kan ske hos respondenterna 

vid tillfällen när medarbetare får möjligheten att utvecklas.  

 

De största skillnaderna mellan organisationerna är bland annat att Alex arbetsplats 

befinner sig i en utvecklingsfas och fokuserar mer på sina produkter. Till skillnad från 

andra respondentföretag som fokuserar mer på individuell kompetensutveckling. Det 

kan jämföras med Jack som berättade att företaget ger medarbetarna arbetstid åt 

produktutveckling. Medan Pär tycker det är utmanande att ge medarbetarna arbetstid 

åt workshops och kompetensutveckling. Eftersom medarbetarna är utplacerade hos 

kunder, vilket försvårar den sammanhållande företagskulturen. Detta är något som 

kan bli problematiskt på sikt enligt Xin & Shi (2007). Organisationer som inte 

utvecklar en kultur som främjar eller stödjer innovation kommer sannolikt inte skapa 

kreativa produkter i slutändan.  
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Samtliga respondenter arbetar på olika sätt för att främja företagskulturen, som 

tidigare nämnts, poängterar Pär att det är en utmaning att upprätthålla en 

företagskultur eftersom medarbetarna inte är samlade på ett kontor. Trotts detta 

försöker ”Konsultföretaget” främja en företagskultur genom att anordna en årlig resa 

för medarbetarna. Det gör även Stefans och Hermans arbetsplats, genom att skapa en 

företagskultur som bidrar till en gemenskap där medarbetarna lär känna varandra på 

ett djupare plan. Vilket också Kronstam (2002) poängterar är viktigt för att skapa en 

samanhållning och gemenskap i ett företag. Organisationerna som Jack och Alex 

representerar har däremot inga företagsresor, vilket kan förklaras av att båda 

företagen är tillväxtföretag. Vilket är mycket finansiellt kostsamt. I ett sådant skede är 

det förståeligt att första fokus inte placeras på att arrangera företagsresor.  

 

Det som skiljer Stefans och Hermans syfte med företagsresorna är hur de utnyttjar 

tiden. Stefan betonar att företaget har ett tydligt syfte med resan, vilket är att ge 

medarbetarna tillfälle att diskutera och utveckla företaget, vilket i sin tur främjar 

företagskulturen. Herman beskriver istället resan som en förmån för medarbetarna, 

vilket gör att resan är avslappnad och medarbetarnas respektive får följa med. Stefan 

som arbetar på ett väletablerat företag nämner att företagets VD utnyttjar resorna för 

att medarbetarna ska fokusera på företagets utveckling genom att skapa en dialog 

mellan medarbetare, istället för de vardagliga arbetsuppgifterna. Vilket skapar 

utrymme för medarbetarna att arbeta innovativt, ta egna initiativ som kan bidra till 

nya idéer och en förbättrad företagskultur (De Jong & Wennekers, 2008).  
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6.0 Slutsats 
För att uppfylla studiens syfte och således synliggöra hur företag inom IT-branschen 

arbetar för att främja intraprenörskapet kommer detta kapitel sammanställa 

analysens tre delar: idégenerering, ledarskap och kultur till en sammanflätande 

slutsats. Utifrån analysen och de fem respondenterna svar framgick det hur företagen 

aktivt arbetar för att främja intraprenörskapet på respektive företag. 

 

För att förstå hur IT-företag synliggör intraprenörskapet, genomfördes kvalitativa 

intervjuer med IT-företag som är verksamma inom IT-rådgivning, digitala tjänster, 

IT-lösningar inom kommunikation, marknadsföring och reklam. Detta har medfört ett 

djup i studien eftersom åsikter och tankar har samlats in från olika typer av företag. 

 

Det som framkommit från studien är att det finns många olika aspekter som påverkar 

hur en organisation arbetar för att främja intraprenörskapet. En av 

grundförutsättningarna för att främja intraprenörskapet var enligt respondenterna att 

medarbetarna ska vara förändringsbenägna, vilket således är en aspekt att säkerställa 

vid anställning av ny personal. Vidare har studien synliggjort att företagen bör inneha 

platta organisationer, där alla medarbetare känner att de kan tillföra och påverka 

utvecklingen i organisationen oavsett position, vilket i sin tur påverkas av ledarskapet. 

Ledarna behöver skapa utrymme för sina medarbetare och inte fokusera på små 

detaljer och förmedla exakt hur medarbetarna ska agera. Istället ska ledarna delegera 

arbetet ut till de anställda för att skapa frihet. På det sättet, skapar företaget ”frihet 

under eget ansvar” genom att inte styra medarbetarna ”med hela handen". Istället 

förmedlas vilka mål och delmål som ska uppnås. Om företag främjar en öppenhet 

kring nya värderingar och idéer samt innehar en icke hierarkisk organisationsstruktur, 

där alla medarbetare involveras i förändringsprocesser. Finns det en större möjlighet 

att förändringsprocessen blir framgångsrik. 

 

I studien framkom det en del skillnader mellan respondentföretagen. Konsultföretaget 

som en av respondenterna arbetar på, menar att det finns utmaningar med att 

involvera medarbetarna i utvecklingsarbeten, eftersom medarbetarna är utplacerade 

hos kunder. Till skillnad från de andra företagen där alla medarbetare befinner sig på 

samma kontor. 
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En annan aspekt som framkom vid studien var att storleken på företaget samt hur 

länge företaget funnits påverkade främjandet av intraprenörskap. De stora 

organisationerna har i högre utsträckning mer rutinbaserade processer eftersom både 

finansiella och mänskliga resurserna finns. Medan de mindre företagen inte har 

kontinuerliga processer eftersom resurserna inte existerar.  

 

Det framkom att företagskulturen bör främja en familjär känsla som uppmuntrar 

medarbetarna och deras idéer, vilket kan vara avgörande för företagskulturen och 

sammanhållningen på företaget. Ledarna har därför en betydande uppgift att 

synliggöra sina medarbetare genom att sprida energi och glädje. Det är därför 

väsentligt för IT-baserade företag att medarbetarna kan komma med kreativa idéer 

som hanteras internt. Detta härleds från ett delegerande ledarskap med en öppenhet 

mot de anställda, där medarbetarna är involverade i diskussioner om kreativitet och 

innovation. Det gäller även att vara tydlig med ledarskapet, och tillåta medarbetarna 

att göra fel, samtidigt som de lär sig från sina misstag. Medarbetarna bör därför agera 

och ta konsekvensen om det blir fel, än att inte agera alls.  

 

Flera av respondenterna berättade att de infört schemalagda tillfällen där 

medarbetarna i organisationerna får använda sin arbetstid för att utveckla nya idéer. 

Två av dessa respondenter poängterade att de redan implementerat idéer i 

verksamheten, som framkommit vid dessa tillfällen. Det är därför väsentligt att främja 

medarbetarna att ta egna initiativ genom att bedriva utvecklingsarbete och inte lösa 

problemen åt dem.  

 

Slutligen ska företagskulturen vara öppen och inbjudande och det ska finnas 

möjligheter till att föra diskussioner kring förändringar mellan medarbetare och 

ledare. En gemenskap och sammanhållning bland medarbetarna, bidrar därmed till en 

förbättrad företagskultur eftersom medarbetarna lär känna varandra på ett djupare 

plan. Detta kan åstadkommas genom gemensamma aktiviteter. Ett exempel på detta är 

årliga utlandsresor som flera av respondenterna poängterade var en bidragande orsak 

till den goda företagskulturen.  
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7.0 Förslag till vidare forskning 
	

En aspekt som vi diskuterat efter vi genomfört studien är huruvida inriktningen mot 

ledarskapet påverkat studiens resultat. I studien har vi genomfört vår empiriska 

insamling med ledande befattningshavare som har stora ansvarsområden och därför 

kan vi inte utesluta att respondenterna vinklat svaren. Med det sagt, behöver inte 

respondenternas svar nödvändigtvis vara den objektiva sanningen inom en 

organisation, eftersom ledarna kan ha vinklat svaren för att framstå som bättre. 

Alternativt, att respondenten innehar en ledande befattning och har därför inte den 

kunskap om vissa frågeställningar som vi formulerat och istället ger en ”ungefärlig 

bild” av de ställda frågorna. Om vi istället skulle genomföra våra kvalitativa 

intervjuer med exempelvis en chef och en medarbetare från samma bolag, hade vi 

med största sannolikhet fått en annan bild av hur företaget arbetar med den ställda 

frågan, vilket hade kunnat påverka studiens resultat. Vi upplever därför att det finns 

möjlighet till vidare forskning när det kommer till att studera intraprenörskapet och 

jämföra hur synen på intraprenörskapet skiljer sig mellan medarbetare och chefer. 

Således skulle en intressant frågeställning kunna vara att undersöka hur synen mellan 

medarbetare och ledare i organisationer skiljer sig åt för att främja intraprenörskap.  

 

Det andra förslaget till vidare forskning är att undersöka om intraprenörskap och 

kreativitet är något som en människa kan lära sig, utan tidigare erfarenhet. En 

reflektion kring denna frågeställning är huruvida en medarbetare som haft statiska 

arbetsuppgifter och varit i samma arbetssituation under längre tid. Har möjlighet till 

att förflytta sig i organisationen och utveckla sin intraprenöriella aktivitet?    

 

Det tredje förslaget till vidare forskning är att undersöka hur synen på 

intraprenörskapet skiljer mellan ”traditionella organisationer” jämfört med moderna 

IT-företag som vi i denna studie riktar oss mot.  
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Det fjärde och sista förslaget för vidare forskning är att studera om främjandet av 

intraprenörskap kan påverkas utifrån bransch. Exempelvis är konsultbranschen en 

intressant inriktning, eftersom vi upplevde att det fanns en utmaning i att främja 

intraprenörskap. Således skulle en intressant frågeställning kunna vara huruvida IT-

baserade konsultföretag arbetar för att främja intraprenörskap.  
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8.1 Figur- & tabellförteckning 
 

Tabell 1.1 Disposition av studiens delar 

 

Figur 2.1 Egen illustrerad figur av affärsprojektlivscykel (Pinchot, 1985, s. 60). 

 

Figur 3.1 Skildring av induktivt och deduktivt tillvägagångsätt (Johannessen & Tufte, 

2003 s.35) 

 

Tabell 3.2 Operationalisering del 1 

 

Tabell 3.3 Operationalisering del 2 
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9.0 Bilagor  
 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide  
 

Idégenerering  
• Vad innebär en kreativ miljö på för ert bolag?  

o Hur arbetar ni för att främja en kreativ miljö?   

• Uppmuntrar ni att medarbetare kommer med nya idéer?  

o Hur arbetar ni med det?  

• Om en medarbetare kommer med en idé, tillåter du att medarbetaren använder sin 

arbetstid för att utveckla sin idé, varför?  

• Hur främjar ni att de anställda ska kunna ta egna initiativ och arbeta med att lösa 

problem samt bedriva utvecklingsarbete?  

• Hur säkerställer ni att era medarbetare får utlopp för sin kreativitet och 

initiativförmåga?  

o Hur ser dessa tillfällen ut?  

 

Ledarskap  
• Hur ser ledarskapet ut på din arbetsplats? 

• Hur anser du att ditt ledarskap främjar kreativitet på arbetsplatsen?  

o Ge exempel? 

• Hur möjliggör du för era medarbetare att vara flexibla och förändringsbenägna? 

• I din ledarroll, arbetar du för att medarbetarna ska få vara kreativa?  

o Hur arbetar du för att hitta detta utrymme för era medarbetare i den 

vardagliga pulsen? 

• Om ni ska implementera nya funktioner i ett t.ex. IT- system som skulle påverka 

vissa utseenden i programmet.  

o Hur tror du dina medarbetare skulle reagera inför denna implementering?  

o Uppmuntrar ni till delaktighet i samband med dessa förändringsprocesser? 
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Kultur 
• Hur främjar företagskulturen er innovationskraft?  

• Kan du ge ett exempel på detta?  

• Kan företagskulturen som finns på ert bolag hämma er innovationskraft?  

• Hur upplever du att företagskulturen är? 

• På vilket sätt arbetar ni för att (behålla och/eller utveckla) er företagskultur?  

 

 

 

 


