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Sammanfattning 
 
Ekonomin blir alltmer global vilket leder till att företagen blir mer och mer konkurrensutsatta. 
Det är en ständig utmaning för företagen att hitta konkurrensfördelar för att bibehålla och 
stärka sin position på marknaden. Vi argumenterar för att företag måste agera mer 
entreprenöriellt för att lyckas i den allt mer konkurrensutsatta marknaden. I Sverige finns ett 
flertal exempel på mycket framgångsrika entreprenörer som förändrade Sverige från att vara 
ett lantbrukssamhälle till ett av världens rikaste länder. Ett handplock av personer värda att 
nämnas är Lars Magnus Ericsson, Henrik Cedergren och Gustaf de Laval.  
 
Ur entreprenörskap har grenen intraprenörskap fötts. Intraprenörskap kan enkelt beskrivas 
som entreprenörskap inom större organisationer och ämnet har fått större och större utrymme 
inom forskningen på senare tid. Det har visat sig att företag som agerar intraprenöriellt skapar 
konkurrensfördelar och når högre tillväxt. Således är intraprenöriellt beteende en viktig del av 
företags strategier att hantera marknadens ökande konkurrens. Idag är många företag trots 
detta inte intraprenöriella eftersom det finns barriärer inom deras organisationer som 
förhindrar en sådan utveckling. Dessa barriärer kan ta sig många olika former och är inte 
alltid lättigenkännliga. Detta för oss in på vår studies problemformulering:  
 
Vilka barriärer hindrar framgångsrikt intraprenörskap inom företag? 
 
Syftet är dels att skapa en teoretisk referensram om barriärer mot intraprenörskap, dels att 
genom en fallstudie empiriskt kartlägga vilka barriärer som hindrar framgångsrikt 
intraprenörskap i en medelstor tillverkningskoncern (vidare kallat företaget) beläget vid höga 
kusten i Ångermanland. Genom fallstudien vill vi även skapa en förståelse för vilka barriärer 
som kan finnas hos liknande företag inom tillverkningsindustrin. För att besvara vårt syfte har 
vi genomfört kvalitativa intervjuer med nio anställda inom den undersökta företaget. Vi har 
intervjuat både produktionspersonal och chefer för att få en mer nyanserad bild av företaget 
och dess organisation.  
 
I teorikapitlet bygger vi upp vår teoretiska referensram som huvudsakligen behandlar sex 
olika områden av barriärer: system, struktur, strategi, policy, personal och kultur. Vi förklarar 
även vad intraprenörskap är och vem intraprenören är.  
 
I empirin presenterar vi respondenternas svar utifrån våra semistrukturerade intervjuer. Vi 
använder oss av samma struktur som i teorin för att underlätta förståelsen av det framlagda 
materialet.  
 
I analysen kopplar vi ihop vårt empiriska material med vår teoretiska referensram. Vi 
tydliggör de barriärer mot intraprenörskap som gestaltas och klart framkommit utifrån 
empirin.  
 
Vårt resultat visar att det finns ett antal barriärer mot framgångsrikt intraprenörskap inom den 
undersökta koncernen. Några exempel på barriärer vi funnit; den toppstyrda organisationen 
utgör en barriär mot intraprenörskap på grund av de följdeffekter som uppstår av den 
specifika styrningen; härav följer även brister i kommunikationen som utgör en barriär mot 
intraprenörskap; toppstyrningen kopplas även samman med avsaknaden av frihet, 
tidsutrymme och ansvar i personalens arbetsuppgifter vilket även det innebär en barriär mot 
intraprenörskap. 
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1 INLEDNING 
 
I detta kapitel vill vi skapa en förståelse för bakgrunden till vår studie. Diskussionen leder 
läsaren in på problemet och syftet samt de avgränsningar som gjorts i vår undersökning. 
Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsens upplägg. 

1.1 Problembakgrund 
 
Ekonomin blir alltmer global vilket leder till att företagen blir mer och mer konkurrensutsatta. 
Det är en ständig utmaning för företagen att hitta konkurrensfördelar för att bibehålla och 
stärka sin position på marknaden. Nya affärsmöjligheter skapas kontinuerligt genom den 
tekniska och ekonomiska utvecklingen, men enbart en lyckad idé räcker inte för att ett företag 
ska klara sig kvar på marknaden. För att hantera konkurrensen långsiktigt krävs att 
företagsledare såväl som medarbetare tror på utveckling och omvandling av verksamheten 
och att visionerna förverkligas. Det krävs att företagsledare och medarbetare agerar 
entreprenöriellt.1 
 
Inom svensk historia återfinns många tydliga exempel på framgångsrikt entreprenöriellt 
agerande. På hundra år, från 1870 till 1970, förvandlades Sverige från en fattig bondenation 
till ett av världens rikaste länder. En nyckelgrupp bakom denna ekonomiska framgång är 
entreprenörerna. Dessa människor såg affärsmöjligheter och drev igenom sina idéer med stort 
engagemang och viljan att skapa något nytt.2 Som exempel kan nämnas L M Ericsson och 
Henrik Cedergren som grundade det svenska telefonnätet; Gustaf de Laval, uppfinnaren 
bakom separatorn och ångturbinen; Alfred Nobel som fick nitroglycerin att explodera; Ingvar 
Kamprad, grundaren till IKEA. 
 
När vi blickar tillbaka i historien kan utvecklingen ses som naturlig och självklar. 
Framgångsrik företagsamhet bygger emellertid inte på självklara lösningar utan snarare på 
dristiga och orädda steg, att bedriva experiment som ingen annan funderat över eller vågat 
genomföra. Bakom alla dessa lyckosamma affärsutvecklingar ligger också flera 
misslyckanden. En viktig grund inom entreprenörskap är därför att våga ta risker och att våga 
misslyckas. Detta talar sitt tydliga språk genom ett citat från Alfred Nobel: ”Om jag får 300 
idéer på ett år och en av dessa är användbar, då är jag nöjd”.3 
 
Entreprenörer kännetecknas bland annat av idégenerering, att upptäcka nya affärsmöjligheter, 
människors drivkraft och engagemang samt risktagande. Listan på egenskaperna hos en 
entreprenör kan göras lång, men blir nog sällan fullständig. Gartner menar att den korrekta 
definitionen av vem en entreprenör egentligen är, inte går att fastställa. Fokus måste därför 
flyttas från entreprenörens egenskaper till dennes agerande och prestationer.4 
 
Entreprenörens prestationer leder till skapandet av något nytt, närmare bestämt till skapandet 
av nya affärsmöjligheter. Med det sagt vill vi ändå inte förknippa entreprenörskap endast med 
uppstartandet av nya företag. Entreprenörskap innefattar även innovationer inom existerande 

                                                 
1 Anders Johnson, De lyfte landet – en berättelse om svenska entreprenörer, (Stockholm: Svenskt Näringsliv, 
2002), 8-9. 
2 Ibid., 8, 13. 
3 Ibid., 13, 52. 
4 William B. Gartner, ”Who Is an Entrepreneur? Is the Wrong Question.” Entrepreneurship: Theory & Practice, 
13:4 (1989): 57. 



INLEDNING 

6 

verksamhetsområden som leder till nya produkter och ny teknik.5 Således innefattas även 
vidareutvecklingen av verksamheten inom det entreprenöriella begreppet. 
 
Entreprenörskap inom etablerade organisationer – intraprenörskap – har uppmärksammats allt 
mer inom forskning under senare år. Konkurrensfördelar och tillväxt har kommit att kopplas 
samman med intraprenöriellt agerande inom företag.6 Således har även intraprenörskap fått 
betydelse för företag i deras strategier att bli mer konkurrenskraftiga och stärka sin position på 
marknaden. Frågan företagen söker svar på blir då vad som karaktäriserar dessa 
framgångsrika intraprenöriella organisationer. 
 
Morris förklarar intraprenöriella organisationer utifrån vissa grundkriterier. Han menar att 
dessa företag strävar efter utveckling och förändring och främjar därmed innovativt tänkande. 
De intraprenöriella företagen tillåter risktagande och fokuserar på resultat istället för på den 
process eller det tillvägagångssätt som används för att nå ett visst resultat. Organisationerna 
kännetecknas även av deras inställning till att bemyndiga personalen och därmed få den att bli 
mer ansvarstagande och involverad i planering såväl som beslutsfattande. Detta innebär att 
organisationerna är mer decentraliserade och mindre kontrollerande i det dagliga arbetet. 
Vidare framhåller Morris att de intraprenöriella företagen även karaktäriseras av kortare 
beslutsprocesser vilket är följden av bland annat synen på att handling är viktigare än 
dokumentation.7 
 
Vi har då konstaterat att företag kan uppnå ett intraprenöriellt klimat genom att anamma bland 
annat ovan nämnda kriterier. Processen att nå fram till dessa villkor är dock omfattande och 
det krävs att den entreprenöriella andan genomsyrar hela organisationen. Företagen får inte 
lägga all uppmärksamhet på vilka mål som skall uppnås, utan fokus måste även läggas på hur 
de skall gå tillväga för att uppnå framgångsrikt intraprenörskap inom organisationen. Här 
gäller det att uppmärksamma eventuella hinder som kan uppstå på vägen mot målet. Det 
gäller också att veta hur de ska hantera dessa hinder för att skapa optimala förutsättningar för 
en intraprenöriell organisation. Om för stort fokus läggs på målet att uppnå ett intraprenöriellt 
företagsklimat kan företagen missa att uppmärksamma barriärer som kan uppstå på vägen. 
Detta leder till att den intraprenöriella processen blir krånglig och svårgenomförlig och i vissa 
fall uppnås aldrig målet. 
 
För att företagen ska ha möjlighet att uppmärksamma barriärer är det viktigt att dessa även 
kartläggs på vetenskaplig nivå. Forskning som hittills gjorts kring intraprenörskap berör 
mestadels vad som karaktäriserar ett intraprenöriellt företagsklimat. Barriärerna behandlas 
mer ytligt och är inte alltid helt klara. För att empiriskt tydliggöra barriärerna mot 
intraprenörskap har vi valt att utföra en fallstudie. Den utförs på uppdrag av ett företag som 
vill få kunskap om vilka förändringar som behövs för att skapa ett mer intraprenöriellt 
företagsklimat. Vår uppgift är att upptäcka de barriärer som existerar, snarare än att reda ut 
hur dessa ska hanteras. 
 
 

                                                 
5 Sander Wennekers & Roy Thurik, ”Linking Entrepreneurship and Economic Growth.” Small Business 
Economics, 13:1 (1999): 33-34. 
6 Wennekers & Thurik, (1999): 32, 34. 
7 Michael H. Morris, Entrepreneurial Intensity: Sustainable Advantages for Individuals, Organizations and 
Societies, (Westport, CT, USA: Greenwood Publishing Group, 1998), 101-102, 110. 
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1.2 Problemformulering 
 
Vilka barriärer hindrar framgångsrikt intraprenörskap inom företag? 

1.3 Syfte 
 
Grunden för att skapa goda förutsättningar för intraprenörskap är att upptäcka och avlägsna 
hinder för detsamma. Vårt syfte är att dels skapa en teoretisk referensram om barriärer mot 
intraprenörskap, dels empiriskt kartlägga vilka barriärer som förekommer mot framgångsrikt 
intraprenörskap inom vårt studerade fall. Genom att utföra en fallstudie på företaget och 
därigenom visa vilka barriärer som påverkar detta företag, vill vi skapa en förståelse för vilka 
hinder som även kan tänkas finnas i liknande företag inom tillverkningsindustrin. 

1.4 Avgränsningar 
 
För att skapa ett intraprenöriellt företagsklimat måste många förutsättningar uppfyllas. Vi har 
valt att avgränsa oss till att reda ut vilka barriärer som påverkar intraprenörskap. Som vi 
tidigare nämnt kan dessa barriärer förlora uppmärksamhet då alltför stort fokus läggs på målet 
som företaget vill uppnå. 
 
Vi har även valt att avgränsa oss till att studera interna barriärer mot intraprenörskap. Detta 
gör att vi fokuserar på barriärer inom organisationens gränser. Det finns naturligtvis externa 
barriärer som också påverkar möjligheten till intraprenöriellt agerande, såsom politik, 
konjunkturlägen och inflytelserika kunders intressen. Dessa är svårare för företagen att med 
egen kraft påverka och eventuellt eliminera och därför inkluderar vi inte dessa i studien. Vi 
vill också klargöra för läsaren att empirin enbart behandlar potentiella barriärer och därmed 
utesluts omständigheter som positivt påverkar företagets intraprenörskapsanda. 

1.5 Definitioner 
 
Entreprenörskap 
 
Entreprenörskap är processer att upptäcka och hantera inte helt uppenbara lösningar till 
problem samt möjligheterna att förverkliga lösningar genom att urskilja hur erfordrade 
resurser kan erhållas. Lösningarna används sedan för att skapa lönsamma verksamheter, om 
än de är riskfyllda.  
 
Intraprenörskap 
 
Intraprenörskap är snarlikt entreprenörskap förutom att själva personen som upptäcker och 
agerar entreprenöriellt verkar inom ett större företags ramar.  
 
Innovation 
 
Vi definierar innovation i ett relativt vidsträckt begrepp. Innovationer kan vara tekniska såväl 
som praktiska. Således inkluderar vi nya eller förbättrade processer, projekt, produkter eller 
tjänster inom innovationsbegreppet. Begreppet innovation ser vi även som intimt förknippat 
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med kreativitet då det krävs kreativt tänkande för att vara innovativ. Slutligen ser vi att en 
innovation föregås av att vara en idé i detta arbete.  
 
Barriär 
 
En immateriell olägenhet eller ett hinder som, om det inte kringgås eller elimineras, försämrar 
möjligheterna att uppnå ett entreprenöriellt klimat inom organisationen. Barriären kan vara 
vad som helst, en dålig företagskultur eller brist på pengar. Dess verkan är i samtliga fall, 
oavsett hur den gestaltar sig, att den hindrar intraprenörskap i företag.  

1.6 Disposition 
 
Nedan ges en schematisk disposition av uppsatsens upplägg.  
 
2 METOD 
 

I detta kapitel redogör vi för ämnesvalet och utifrån vilket perspektiv uppsatsen skrivits. Här 
presenteras även de förutsättningar och val som påverkat studiens empiriska förfarande samt 
hur datainsamlingen gått tillväga. Kapitlet avslutas med en genomgång av studiens kvalitet 
utifrån vissa sanningskriterier. 
 
3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskriver vi intraprenörskap. Tyngden läggs på barriärer mot framgångsrikt 
intraprenörskap men föregås av en genomgång om vad intraprenörskap är och vem 
intraprenören är. 
 
4 FÖRETAGSBESKRIVNING 
 
I detta kapitel introducerar vi det företag som fallstudien baserats på. Företagets historiska 
utveckling, organisationsschemats utseende samt företagets affärsidé och huvudsakliga 
målsättningar presenteras. 
 
5 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 
 
I detta kapitel presenterar vi de respondenter vars åsikter ligger till grund för studiens empiri. 
Presentationen görs i form av beskrivningar av respondenternas ålder, bakgrund och 
nuvarande arbetsuppgifter inom företaget. Respondenternas namn är uppdiktade. 
 
6 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisar vi det empiriska material som frambringats under studiens kvalitativa 
intervjuer. Respondenternas svar presenteras dels utifrån vilken barriär, dels utifrån vilket 
tema som behandlas. 
 
7 ANALYS 
 
I detta kapitel kopplar vi samman den teoretiska referensramen med det empiriska material 
som studien genererat. Presentationen följer den indelning som tidigare gjorts utifrån barriärer 
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och teman, med ett utvecklat resonemang kring de delar som visat sig tydliga i såväl teori som 
empiri. 
 
8 RESULTAT 
 
I detta kapitel presenterar vi de resultat vi åstadkommit samt svarar på studiens syfte. För att 
ge en tydlig sammanfattning lyfter vi fram de största barriärerna som vi anser hindrar 
framgångsrikt intraprenörskap inom vårt specifika fall. 
 
9 DISKUSSION 
 
I detta kapitel för vi en diskussion kring studiens resultat och hur detta kan vara av betydelse 
även för andra företag än det studerade fallet. Här ger vi även förslag till fortsatt forskning 
inom ämnet barriärer mot framgångsrikt intraprenörskap. 
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2 METOD 

 
I detta kapitel redogör vi för motiven bakom ämnesvalet och utifrån vilket perspektiv 
uppsatsen skrivits. Vidare presenteras de förutsättningar och val som påverkat studiens 
empiriska tillvägagångssätt samt hur vi gått tillväga vid insamling och bearbetning av data. 
Kapitlet avslutas med en genomgång av studiens kvalitet utifrån vissa sanningskriterier. 

2.1 Ämnesval 
 
Intraprenörskap är ett komplext och mångfacetterat ämne som under senare år 
uppmärksammats allt mer. Grunden till det ökade intresset är de tydliga kopplingar som har 
gjorts mellan intraprenörskap och dess betydelse för företags tillväxt och utveckling8. Vi har 
under vår civilekonomutbildning stött på en del forskning om framförallt entreprenörskap, 
men även intraprenörskap. Intresset att fördjupa oss ytterligare har vuxit fram och därmed 
kändes ämnesområdet intraprenörskap som ett naturligt val. Problemet blev att välja vad vi 
skulle inrikta oss mot inom ämnet. Efter att ha studerat en del av den forskning som gjorts 
insåg vi att denna mestadels berör vad som karaktäriserar ett intraprenöriellt företagsklimat. 
Hos oss väcktes då frågan om vilka hindren kan vara för de företag som inte lyckas 
frambringa denna miljö. Samtidigt fann vi att företaget som denna studie baseras på, utlyste 
ett uppdrag där de ville få hjälp med att utreda vilka förändringar som behöver göras för att 
skapa en mer idégenererande och kreativ företagsmiljö. Då vårt val av inriktning föll inom 
ramen för denna fråga kontaktade vi företagets VD som visade sig vara positivt inställd till 
vår studie. De krav som ställdes från företagets sida var att resultatet skulle bestå av konkreta 
exempel på de barriärer som upptäckts och därmed möjliggöra en aktiv bearbetning av dessa. 
Som vi nämnt i inledningskapitlet var vårt syfte med studien just att tydliggöra barriärerna 
såväl teoretiskt som empiriskt. 

2.2 Perspektiv 
 
Som vi berört utfördes denna studie på uppdrag av ett företag. Genom att kartlägga vilka 
hinder eller barriärer mot intraprenörskap som existerar inom företaget ville vi ge synpunkter 
på hur ledningen för företaget kan förbättra företagets möjligheter att uppnå ett 
intraprenöriellt företagsklimat. Således betraktades problemet ur ett ledningsperspektiv. 
 
Genom att studera problemet utifrån ledningens perspektiv återfanns flera aspekter som var 
relevanta för problemet i fråga, bland annat företagskulturen och personalens inställning men 
även ledningens agerande. Vi ville inte avgränsa oss till att endast undersöka barriärerna 
utifrån någon av dessa specifika utgångspunkter eftersom vi anser att alla som inryms i 
ledningsperspektivet är viktiga att uppmärksamma. Då vi utförde studien på uppdrag ville vi 
heller inte riskera att missa tänkbara barriärer som kan finnas hos just vårt fall. 

2.3 Förutsättningar och val 
 
Holme och Solvang menar att det tillvägagångssätt som präglar en viss forskningsprocess 
baseras på hur forskaren utgår från vissa förutsättningar och val. Den utgångspunkt som 
anammas och de val som görs har sin huvudsakliga grund i en forskares förförståelse och 
                                                 
8 William J. Baumol, ”Education for innovation: Entrepreneurial Breakthroughs Versus Corporate Incremental 
Improvements.” NBER Innovation Policy & the Economy, 5:1 (2005): 40. 
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värderingar. En forskares förförståelse framkallas utifrån den utbildning och de 
ämneskunskaper som forskaren besitter. Detta leder till att forskare med skilda 
ämneskunskaper kan ta sig an ett fenomen på olika sätt samt även ha skilda åsikter kring hur 
problemet kan lösas. Till detta adderas forskares olika normer och värderingar, som ofta beror 
av sociala och kulturella förhållanden. Samspelet mellan förförståelse och värderingar 
resulterar i att förutsättningar och val i en undersökningsprocess kan skilja sig mellan 
forskare.9 Således påverkas en studie av forskarens erfarenheter och subjektiva värderingar 
vilket även påverkar forskningens utfall. Vi kan därmed konstatera att den objektiva och 
värderingsfria forskningen praktiskt taget inte existerar. 
 
Även Lundahl och Skärvad för en diskussion kring objektivitet inom forskning. De menar att 
objektivitet är omöjligt att uppnå och inte heller önskvärt. Trots detta anser Lundahl och 
Skärvad att det är av stor vikt att redogöra för olika subjektiva värderingar för att därmed 
klargöra hur dessa kan påverka forskningsprocessen.10 Vi har tagit till oss detta och 
instämmer med ovan nämnda författare i deras resonemang. Nedan förklarar vi därför våra 
erfarenheter och värderingar för att påvisa hur dessa kan ha påverkat såväl 
forskningsprocessen som utfallet av vår studie. 

2.3.1 Erfarenheter och värderingar 
 
Vi studerar båda på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Under vår studieperiod 
har vi arbetat ett flertal gånger tillsammans och därmed också skrivit några gemensamma 
promemorior. Detta har medfört att vi har utvecklat ett gott samarbete eftersom vi fått stor 
kännedom om varandras styrkor såväl som svagheter. Vi anser det viktigt att bygga upp ett 
starkt förtroende för att var och en ska våga stå för sina åsikter. Att vi känner varandra väl 
avspeglar sig även i våra återkommande diskussioner. Dessa anser vi vara viktiga moment 
under forskningsprocessen för att studien ska bli väl genomarbetad. Att vi arbetat tillsammans 
åtskilliga gånger tidigare kan även innebära nackdelar. Våra värderingar formas av bland 
annat den miljö vi omges av, vilket gör att våra enskilda uppfattningar även kan ha påverkats 
av varandras. 
 
Under vår utbildning har vi genomgått kurser som vi anser oss ha användning för i detta 
arbete. En kurs som vi anser har lagt grunden till hur vi genomfört och presenterat denna 
studie är Vetenskaplig Metod. Denna kurs kombinerad med den skolning vi även fått i övriga 
kurser på programmet avspeglar sig i vårt sätt att skriva uppsats. Detta medför att 
dispositionen på arbetet liknar andra uppsatser från studenter vid Umeå Universitet, vilket kan 
ha sina för- och nackdelar. Samtidigt som vi fått ett tryggt ramverk att utgå ifrån leder 
detsamma även till att vi i vår disposition av arbetet inte är särskilt nyskapande. 
 
Nämnas bör även kursen Entreprenörskap och affärsutveckling, där vi fördjupade oss en del i 
just intraprenörskap. Härigenom fick vi en förståelse för hur betydelsefullt intraprenörskap är 
i ett företags strategi för ett mer kreativt och innovativt företagsklimat. Under kursen skapade 
vi oss grundläggande uppfattningar om vad som kännetecknar ett intraprenöriellt 
företagsklimat. Alltför stor vikt ska inte läggas på hur dessa grundkunskaper kan ha påverkat 
vår studie, då vi inriktat oss på barriärer som är en del i ett annars stort och komplext 
kunskapsområde. 

                                                 
9 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, andra 
upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 1997), 30, 95, 151. 
10 Ulf Lundahl & Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: 
Studentlitteratur, 1992), 70, 76. 
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Våra erfarenheter från det praktiska intraprenörskapsarbetet är få, då ingen av oss författare 
hittills har arbetat på företag som aktivt jobbat för ett intraprenöriellt klimat. De kunskaper vi 
besitter av konkreta exempel på företag som framgångsrikt arbetat med intraprenörskap 
härstammar från teoretisk forskning. Vi vill samtidigt klargöra att vi utifrån dessa erfarenheter 
är eniga i tron på att intraprenörskap är ett framgångsrikt verktyg för att skapa en mer kreativ 
och idéframkallande företagsmiljö. 
 
Andra lärdomar som påverkat denna studie är våra arbetslivserfarenheter. Trots att vi inte har 
alltför många års erfarenheter anser vi oss ha en relativt god insyn i hur företag kan vara 
organiserade. Detta ser vi som en viktig grund för genomförandet av en studie om 
intraprenörskap, som i många fall påverkas av företagets organisationsstruktur. 
 
En av oss författare har under tidigare anställning haft löpande kontakt med det företag som 
studerats. Detta tror vi kan ha påverkat studien både positivt och negativt. Dels hade vi redan 
innan studien påbörjades en viss uppfattning om hur företaget är organiserat och kännedom 
om inom vilka affärsområden det verkar. Dels hade en av oss haft återkommande kontakt med 
vissa personer inom företaget. Vi ser det som en trygghet att vi var något bekanta med 
företaget redan i inledningsskedet av studien. Baksidan av denna fördel är att vi kan ha skapat 
oss förutfattade meningar om företagets situation. En annan nackdel kan vara att vissa 
personer inte kunnat uppfatta sig som anonyma då de tidigare haft personlig kontakt med en 
av oss intervjuare. Detta kan ha medfört att vi inte fått helt ärliga svar på frågor som av 
respondenterna kan ha uppfattats som känsliga. 

2.4 Kunskapssyn 
 
Johansson Lindfors förklarar begreppet kunskapssyn utifrån vilken verklighets- och 
vetbarhetsuppfattning en forskare har. Verklighetsuppfattning syftar på sättet att uppfatta den 
verklighet som skall studeras, medan vetbarhetsuppfattning istället avser sättet att studera 
denna verklighet.11 Olika forskare kan naturligtvis ha skilda verklighets- och/eller 
vetbarhetsuppfattningar men ofta återfinns en koppling som ter sig starkare till någon av de 
kunskapssyner som vida skiljer sig, dvs. positivismen eller hermeneutiken. 
 
Positivismen kännetecknas av ideologin att det finns en objektiv verklighet och forskarens roll 
är därför att avbilda verkligheten genom att beskriva och förklara sanningen om densamma. 
Hermeneutiken förespråkar istället en subjektiv verklighetsuppfattning där forskaren lägger 
fokus på att tolka och förstå en viss företeelse.12  
 
Vi anser att den objektiva och värderingsfria forskningen nära nog inte existerar. Som 
människor påverkas vi alltid av våra erfarenheter och subjektiva värderingar, vare sig vi utför 
forskning eller befinner oss i vardagliga livet. Vi tar emot information och tolkar denna 
utifrån tidigare lärdomar och egna uppfattningar. Att som forskare vara kapabel att koppla 
bort dessa subjektiva referensramar tror vi är nästintill omöjligt. Vi tycker istället att 
subjektiva värderingar och intryck ska ses som positiva för forskningens framskridande. 
Således ser vi även att våra subjektiva åsikter och intryck förstärker denna studies 
tillförlitlighet, varför vi även har valt att lyfta fram dessa i uppsatsen. 
 

                                                 
11 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 10-11. 
12 Lundahl och Skärvad, 43-44. 
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Vår syn på forskning stämmer väl överens med den hermeneutiska vetenskapsteorin. Patel 
och Davidson förklarar hermeneutiken som en slags tolkningslära där forskaren studerar, 
tolkar och försöker förstå grundvillkoren för den mänskliga verkligheten. Forskaren har inom 
denna vetenskapsteori en aktiv roll och närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin 
egen förförståelse. Här ses alltså forskarens kunskap, tankar, intryck och känslor som en 
tillgång i forskningsprocessen.13 Eftersom den hermeneutiska analysen påverkas i stor 
utsträckning av forskarens subjektiva värderingar och intryck, är det av stor vikt för 
forskningen att dessa komponenter även klargörs för läsaren. På så vis blir utgångspunkterna 
för tolkningen av verkligheten förtydligade och forskaren skapar en helhetssyn för publiken. 
Vi har därför strävat efter att tydliggöra våra subjektiva åsikter där de återfinns i arbetet. 
 
En annan viktig del inom det hermeneutiska förhållningssättet är just helhetssynen. Forskaren 
kan, för att skapa sig en förståelse av helheten, se problemet utifrån olika subjektiva 
synvinklar, dvs. dels intervjuarens, dels den intervjuades. Således strävar forskaren efter att 
uppnå en gemensam förståelse tillsammans med forskningsobjektet.14 Även detta återspeglas i 
vår studie. För att skapa oss en helhetssyn av det fenomen vi studerat har vi använt oss av 
kvalitativa intervjuer då vi anser att denna undersökningsmetod bäst återspeglar den unika 
människans uppfattning av verkligheten. Vi har strävat efter att sätta oss in i de intervjuades 
situationer och deras bakgrunder för att skapa en så stor förståelse som möjligt för deras 
åsikter samt hur dessa kan ha påverkats utifrån respondenternas tidigare erfarenheter. 
 
Widerberg lyfter diskussionen kring vetenskapsteorin till att omfatta även människosynen. 
Hon förespråkar att ontologi (teori om det existerande) och epistemologi (teori om 
kunskapsproduktion) hänger samman. Om man uppfattar människan som fullständigt unik 
medför detta att även forskaren som människa sätts i fokus. Widerberg menar att denna 
synliggörelse av forskaren som människa är en viktig del inom kvalitativ forskning. Forskaren 
är en del av det som studeras och dennes egenskaper och värderingar lyfter således studiens 
tillförlitlighet.15 Detta styrker således vår syn på att forskarens värderingar och intryck bör få 
utrymme i studiens presentation samt att våra subjektiva referensramar tillfört studien värde. 
Problemet som vi ser är att vi inte kunnat skapa oss en fullständig förståelse för fenomenet i 
fråga eftersom vi aldrig kommer att utgöra en del av den verklighet som människorna på detta 
företag befinner sig i. 

2.5 Undersökningsmetod 
 
Holme och Solvang förespråkar att det är forskningsproblemet som avgör vilken 
undersökningsmetod som forskaren ska använda sig av. De förklarar att skillnaden mellan ett 
kvantitativt och ett kvalitativt angreppssätt är att den kvantitativa metoden omvandlar 
information till siffror som resulterar i statistiska analyser, medan den kvalitativa metoden 
sätter fokus på forskarens uppfattning och tolkning av en viss information.16 
 
Vårt mål med detta arbete var att tydliggöra de barriärer som påverkar framgångsrikt 
intraprenörskap. För att utveckla denna kunskap behövde vi kartlägga företaget utifrån hur 
organisationen är uppbyggd samt hur denna situation upplevs hos personalen. Som vi tidigare 
nämnt ser vi varje människa som unik och ser även vår tolkning som en viktig del i 

                                                 
13 Runa Patel & Bo Davidson, Forskningsmetodens grunder, tredje upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 2003), 
28, 30. 
14 Patel & Davidson, 30. 
15 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, (Lund: Studentlitteratur, 2002), 27-28. 
16 Holme & Solvang, 75-76. 
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forskningsprocessen. Vi valde därför en kvalitativ undersökningsmetod, då vi anser att detta 
resulterar i en mer rättvisande bild av den företeelse som studeras. 
 
Med en kvalitativ undersökningsmetod kommer vi nära våra respondenter och får möjlighet 
till ytterligare tolkning och förståelse genom att fånga upp kroppsspråk, tonfall med mera. 
Denna undersökningsmetod, med öppna svarsmöjligheter, medför även att respondenterna 
kan leda oss in på spår som vi inte funderat över innan studien påbörjats. Med detta följer att 
viktig information kan tillkomma som även tillför teorin något nytt. Tillfällen ges också att 
utreda oklarheter som kan uppkomma både hos oss som intervjuar och hos våra respondenter. 
Vi ser även möjligheten till följdfrågor som något positivt för ökad förståelse av det fenomen 
utforskas. 

2.6 Undersökningsdesign 
 
Vårt syfte i denna studie var att teoretiskt och empiriskt tydliggöra vilka barriärer som verkar 
mot framgångsrikt entreprenörskap inom en organisation vilket innebär att vi ville förstå och 
förklara ett visst fenomen. Vi ville gå på djupet i ett särskilt fall och belysa vilka faktorer som 
påverkar fenomenet i fråga. Således eftersträvade vi också att förstå hur människorna, inom 
det fall vi studerade, uppfattar den verklighet de befinner sig i. Deras värderingar och 
föreställningsramar var för oss viktiga att förstå för att kunna hitta kopplingar till problemet i 
fråga. Vårt studerade fall ville skapa ett mer innovativt och kreativt företagsklimat. Då vi 
avgränsade vårt arbete till att studera situationen på endast ett företag hamnade vår 
undersökning inom ramen för fallstudier.  
 
Bryman och Bell förklarar fallstudien som en djupgående och detaljerad granskning av en viss 
företeelse. Tonvikten läggs på att intensivt studera miljön eller situationen på en viss plats 
eller organisation. Författarna betonar att fördelen med att genomföra en fallstudie är att unika 
drag för ett specifikt fall kan belysas.17 Även Lundahl och Skärvad lyfter fram fallstudien som 
undersökningsdesign. De förklarar fallstudier som aktörsorienterade studier där fokus läggs på 
de aktörer som agerar inom det specifika fall som studeras. Det gäller här att skapa förståelse 
och blottlägga dessa människors värderingar, motiv och attityder för att förstå verkligheten 
utifrån hur aktörerna uppfattar den.18 
 
Våra problemställningar var att förstå och förklara en särskild företeelse vilket gör att vi åter 
hittar kopplingen till den subjektivt orienterade kunskapssynen. Johansson Lindfors menar att 
fallstudien är den undersökningsdesign som bäst ger förståelse av subjektiva meningar och 
gemensamma tolkningar eftersom möjlighet ges att genomföra många iakttagelser i en viss 
given grupp19. Genom att iaktta och intervjua människor inom det specifika fenomen som 
utforskades, medförde fallstudien en förståelse för de studerade individerna och den 
omgivning som påverkar deras åsikter och handlingar. Utifrån denna förståelse kunde 
samband urskiljas mellan den företeelse som stod i fokus och det i studien formulerade 
problemet. 
 
Diskussioner har förts kring fallstudiernas externa validitet, det vill säga generaliserbarhet. 
Den avgörande frågan är inte om resultaten kan generaliseras till ett vidare sammanhang, utan 
hur pass tillämplig teorigenereringen är. Förespråkare för fallstudien opponerar sig mot att 

                                                 
17 Alan Bryman & Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Malmö: Liber Ekonomi, 2005), 71-72. 
18 Lundahl & Skärvad, 150. 
19 Johansson Lindfors, 64. 
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resultaten skulle vara begränsade enbart för att den externa validiteten är otillräcklig.20 Vårt 
mål med denna studie är inte att generalisera resultaten utan snarare att tillföra ytterligare 
aspekter på kunskap inom intraprenörskapsområdet. 

2.7 Angreppssätt 
 
Förutsättningen för att denna uppsats skulle vara givande för oss forskare såväl som intressant 
för allmänheten var att vi kunde hitta en koppling mellan teori och empiri. Då vi i 
inledningsskedet inte hade någon djupare kunskap om intraprenörskap började vi med att 
studera befintliga teorier inom området. Utifrån våra erfarenheter och förförståelser valde vi 
ut den teori som vi ansåg vara intressant och relevant för vår studie. Detta gav oss en god 
grund att utgå från. Med bakgrund av teorin formulerade vi sedan de frågor som vi ville ha 
besvarade under intervjuerna, det vill säga den empiri vi eftersökte. Denna ansats kallas inom 
forskning för deduktion. 
 
Den deduktiva ansatsen kan förklaras som att forskaren utifrån allmänna principer och 
existerande teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Här utgår man alltså från befintliga 
teorier och testar dessa empiriskt.21 Denna förklaring överensstämmer alltså med vår ansats i 
inledningsskedet. Vi vill dock inte påstå att vår studie enbart har färgats av ett deduktivt 
angreppssätt. 
 
När vi hade genomfört våra intervjuer och sammanställt empirin, kopplade vi denna till den 
teoretiska bakgrund vi utgått från. Här försökte vi utifrån vårt empiriska material även hitta 
nya potentiella barriärer som vi inte fått kännedom om utifrån den teoretiska referensram vi 
skapat. Vi har därmed inte påverkats enbart av den forskning som redan existerade, utan även 
varit öppna för nya aspekter inom problemområdet. Detta ansåg vi vara ett lämpligt 
tillvägagångssätt för vår studie. 

2.8 Datagenerering 

2.8.1 Primära källor 
 
De primära källor som använts i studien är framförallt de personer som intervjuats. Vi vill 
också lyfta in de observationer som vi gjorde under de tre dagar vi besökte företaget som 
primära källor. Även om observationerna inte var systematiska fick vi genom dessa god insyn 
i vilken stämning som råder på arbetsplatsen och hur organisationen är uppbyggd. 

2.8.2 Sekundära källor 
 
I inledningen av detta kapitel nämndes att vi hade en del kunskap inom 
intraprenörskapsområdet redan innan uppsatsen påbörjades. Utifrån detta hade vi även skapat 
oss en uppfattning om var vi kunde finna teori som behandlar vårt område. Vi sökte 
vetenskapliga artiklar på Umeå Universitetsbiblioteks databas, främst inom Business Source 
Premier, Emerald och Science Direct. Böcker sökte vi på både universitetsbiblioteket och 
Umeå Stadsbibliotek. De sökord vi inledningsvis använde oss av var exempelvis corporate 
entrepreneurship, intrapreneurship, och innovation. Här fann vi många förhållandevis 
generella, men inte desto mindre intressanta artiklar. Utifrån dessa vetenskapliga artiklar 

                                                 
20 Bryman & Bell, 74. 
21 Johansson Lindfors, 55-56. 
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formades också vårt problem. Vi utökade därmed sökningen till att omfatta ord som 
inhibitors, barriers och overcoming problems. 

2.9 Insamling av empiriska data 
 
Nedan presenteras hur intervjuguiden utformats, hur valet av respondenter gjorts samt hur 
intervjuerna gick tillväga. 

2.9.1 Intervjuguidens utformning 
 
Våra intervjuguider baseras på den teoretiska referensram som presenteras i kapitel 3. De 
inledande avsnitten i det teoretiska kapitlet behandlar vad intraprenörskap är och vem 
intraprenören är. Dessa delar presenteras för att ge läsaren en intraprenöriell referensram 
snarare än att utgöra basen för den empiriska undersökningen. Vi har därför utformat 
intervjuguiderna utifrån vad som behandlas i avsnittet Barriärer mot framgångsrikt 
intraprenörskap. 
 
Intervjuguiderna börjar med inledande frågor om respondenterna för att skapa en inblick i 
deras bakgrund och arbetsuppgifter. Härigenom fås också förståelse för respondenternas 
värderingar och utifrån vilka synvinklar de ser på verkligheten. Därefter leds respondenterna 
in på intraprenörskap och frågorna i intervjuguiden kopplas här samman med den 
kategorisering av barriär de faller inom. Vi vill klargöra varför vi utformade och använde oss 
av två intervjuguider. Orsaken till detta var att respondenterna blev intervjuade med olika men 
ändå snarlika frågor beroende på vilken position de hade i företaget. Cheferna tilldelades 
allmänna frågor om olika tillvägagångssätt i företaget samt frågor som behandlade 
personalen, medan personalen enbart tilldelades frågor angående deras uppfattning av 
situationen. Därmed behövde inte personalen besvara frågor som de eventuellt inte hade 
kunskap om eller möjlighet till insyn i. 

2.9.2 Val av respondenter 
 
Valet av respondenter är en avgörande del i undersökningen och om fel personer fångas upp i 
urvalet kan detta leda till att den information som genereras blir oanvändbar i relation till vad 
som eftersöks. Syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa djupare förståelse för det fenomen 
som studeras och därför görs urvalet ofta utifrån kriterier som är strategiskt definierade. Dels 
eftersöks variationsbredd i urvalet gällande exempelvis respondenternas kön, ålder och 
arbetsuppgifter. Dels kan informationsinnehållet öka om de personer som tas med i 
undersökningen frivilligt deltar samt har goda förmågor att uttrycka sig.22 
  
Utifrån studiens empiriska syfte samt utifrån den teoretiska referensram vi skapat gällande 
olika barriärer mot intraprenörskap, fick vi tidigt klart för oss att vi behövde utföra intervjuer 
på flera olika nivåer inom företaget. Genom detta ville vi skapa en heltäckande bild av det 
fenomen vi studerade. Vårt uppdrag gick ut på att klargöra de barriärer mot intraprenörskap 
som existerar hos det studerade fallet och vi ville därför få insyn i hur såväl ledningen som 
arbetarna på golvet uppfattar situationen. I samråd med representanter från företaget valde vi 
ut respondenter till intervjuerna. Varför vi i urvalet tog hänsyn till åsikter från företagets sida, 
är att vi ansåg dessa representanter ha bättre insikt i vilka människor som uppfyllde kriterierna 

                                                 
22 Holme & Solvang, 102, 104. 
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vi ställt på respondenternas karaktäristika. Vi var noga med att klargöra att våra respondenter 
skulle skilja sig åt vad gällde kön, ålder, antal år i företaget och andra egenskaper. 
 
Urvalet resulterade i nio respondenter, fem manliga och fyra kvinnliga, varav tre av dessa var 
i chefspositioner. Fördelningen var lyckad mellan de tre segmenten inom företaget såväl som 
antalet år respondenterna varit verksamma i företaget. Detta gav oss goda möjligheter till 
varierade åsikter i intervjuerna eftersom respondenterna baserade sina värderingar på olika 
erfarenheter från företaget. 

2.9.3 Intervjuernas genomförande 
 
Då ingen av oss hade någon riktig erfarenhet ifrån att genomföra intervjuer började vi med att 
studera boken Kvalitativa Intervjuer av Jan Trost23. Härigenom fick vi tips och allmän 
rådgivning till vad vi skulle tänka på som intervjuare för att uppnå ett gott resultat. Några 
exempel på vad vi tagit till oss gällande intervjuers genomförande är vikten av att inte ställa 
ledande eller tvetydiga frågor, att inte avbryta respondenterna samt att även val av lokal kan 
spela in på intervjuernas resultat och tillförlitlighet. 
 
Några veckor innan vi skulle besöka företaget för att genomföra intervjuerna, skickade vi ett 
informationsbrev till personalen där vi berättade vilka vi är samt vad syftet med vårt arbete 
var. När det väl var dags att träffa respondenterna började vi med att återigen berätta om oss 
själva och syftet med uppsatsen, för att vara säkra på att informationen nått fram. Vi var också 
tydliga med att förklara att studien utfördes på uppdrag av företagets VD och att det därför var 
viktigt att respondenterna verkligen berättade hur de kände och därmed hade möjlighet att 
påverka situationen hos deras företag. Anonymitetsfrågan togs också upp och även om ingen 
av dem som intervjuades ansåg att anonymitet var nödvändigt valde vi ändå att hålla dem 
anonyma i denna uppsats. Intervjuerna genomfördes i sammanträdeslokaler på 
respondenternas arbetsplatser, vilket medförde att vi inte blev störda under intervjuernas gång 
samt att respondenterna kunde känna sig trygga. För att kunna ägna koncentrationen åt 
respondenternas gester och olika kroppsspråk samt hålla dialogerna så naturliga som möjligt 
spelade vi in intervjuerna. Genom detta ville vi också säkra att respondenternas åsikter skulle 
återges så korrekt som möjligt i uppsatsen. 
 
Intervjuerna genomfördes på olika sätt beroende på vilken befattning respondenterna hade och 
totalt genomfördes sex intervjuer. Arbetarna på golvet intervjuades parvis medan cheferna 
intervjuades var för sig. Eftersom vi båda deltog i samtliga intervjuer ansåg vi att denna 
lösning föll sig lämpligast då vi ville undvika att arbetarna på golvet skulle känna sig otrygga 
av att vi var två som intervjuade. Detta tror vi i efterhand kanske inte hade spelat någon roll 
då samtliga respondenter visade sig vara frispråkiga och passade på att uttrycka sina åsikter. 
Valet att intervjua cheferna var för sig har också det en förklaring. Vi ansåg dels att cheferna 
inte skulle misstycka över att vi var två som intervjuade eftersom de var införstådda i detta på 
förhand. Vi ville också undvika att deras åsikter skulle påverkas av att någon annan från 
företaget var närvarande. Detta problem kan naturligtvis återfinnas även i de intervjuer som 
genomförts med personalen på golvet. Känslan vi fick var dock att detta inte uppfattades som 
något problem och dessutom ansåg vi det vara viktigt att få igång en dialog mellan paren för 
att lyfta diskussionen ett snäpp högre. 
 

                                                 
23 Jan Trost, Kvalitativa Intervjuer, andra upplagan, (Lund: Studentlitteratur, 1997). 
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Samtliga intervjuer började med inledande frågor som berörde respondenternas ålder, 
utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och liknande. Därefter övergick frågorna till att 
behandla vårt problemområde utifrån de kategoriseringar som gjorts i våra intervjuguider. 
Respondenterna var duktiga på att ta för sig under intervjuerna och det var mer undantag än 
regel att vi följde intervjuguidernas uppställda ordningsföljd på frågor. Vi var dock noga med 
att samtliga teman behandlades och att ingen fråga lämnades orörd. Att våra respondenter 
själva fick styra intervjuerna ser vi som positivt då detta även gav oss en del nya infallsvinklar 
på vårt studerade problem. 
 
Det föll sig naturligt att vi under och mellan intervjuerna analyserade den information som 
uppkom. Detta gav oss möjligheter att ställa kompletteringsfrågor vilket även gjort att vår 
intervjuguide justerats allteftersom intervjuerna fortskridit. När väl intervjuerna var 
genomförda transkriberades dessa noggrant och sammanställdes enligt nedan presenterade 
metod. 

2.10 Bearbetning av empiriska data 
 
Johansson Lindfors menar att bearbetningen av de empiriska data som framkommit under 
studien utgör en sammanbindande process där datainsamlingen och analysen kopplas ihop. 
Hon menar också att analysen av de empiriska iakttagelserna har sin grund i vilken 
undersökningsdesign forskaren använt sig av.24 Då vi i vår studie använt oss av fallstudien 
som forskningsdesign ville vi med hjälp av kvalitativa intervjuer gå in på djupet av ett visst 
specifikt fall och därifrån generera förståelse om den situation som råder hos företaget. 
Fallstudier och kvalitativa öppna intervjuer ser vi som typiska forskningsgrunder att kopplas 
samman med induktiv kodning. 
 
Med induktiv kodning menas att forskaren ställer upp ett antal kodningskategorier utifrån 
insamlade data och därmed ges möjlighet till flexibilitet i kategoriindelningen. Baksidan av att 
tillämpa denna kodningsmetod är den subjektivitet som tillåts påverka både 
kategoriindelningen och sorteringen av det data som placeras in i respektive kategori.25 För att 
undvika alltför stor subjektiv påverkan strävade vi efter ett teorinära förhållningssätt när vi 
presenterade det empiriska materialet. Widerberg förklarar det teorinära förhållningssättet 
som att forskaren utifrån den teoretiska referensramen skapar olika teman som denne önskar 
belysa via empirin26. Detta anser vi väl beskriva vår presentation av det empiriska materialet. 
Vi utgick från de sex barriärer som presenterades i teorikapitlet och sorterade sedan in det 
empiriska datat utifrån vilken barriär som belystes. Således presenteras empirin dels utifrån 
kopplingen till respektive barriär, dels utifrån den kategoriindelning eller undernivå som vi 
författare själva skapat. 
 
Vi vill även här belysa vår studies påverkan av öppna kvalitativa intervjuer. Här gavs 
möjlighet för respondenterna att belysa synvinklar som vi inte behandlat i teorin. Följaktligen 
har också nya teman skapats utifrån det empiriska materialet, vilket enligt Widerberg 
motsvarar ett empiriskt förhållningssätt27. 
 

                                                 
24 Johansson Lindfors, 139-140. 
25 Johansson Lindfors, 141. 
26 Widerberg, 145. 
27 Widerberg, 145. 
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Presentationen av det empiriska materialet har gjorts utifrån vad Nylén kallar den 
sammanhållna fallbeskrivningen28. För att inte våra egna åsikter och tolkningar skulle få 
alltför stort utrymme i empirin var vi noga med att återberätta respondenternas enskilda svar 
samt använde oss ibland av citat för att stärka detsamma. 

2.11 Källkritik 

2.11.1 Kritik av primära källor 
 
Våra primära källor bestod av nio respondenter, varav tre var i chefspositioner. Vad gäller de 
svar som yttrats från respondenterna finns det alltid en risk att åsikter antingen blir 
skönmålade eller överdrivet negativa. Förskönade åsikter tror vi kan uppkomma pga. att vissa 
respondenterna inte vågar visa deras missnöje, kanske vill ge en skönmålad bild av 
verkligheten i personligt intresse eller kanske är rädda för att blotta sina åsikter inför chefer 
och medarbetare. Om däremot vissa åsikter är av starkt motsatt karaktär kan detta istället bero 
på att irritationskänslor uppstått hos respondenten som medför negativa svar på frågor som 
respondenten egentligen kanske inte är negativt inställd till. Vi har haft dessa kunskaper i 
åtanke när vi analyserat respondenternas svar, vilket vi tror har minskat risken att sådana fel 
ska ha påverkat studien. Vi menar även att det faktum att studien utförts på företagets önskan 
medfört att de svar som lämnats varit sanningsenliga då respondenterna har haft chansen att 
medverka till en förändring till det bättre. 
 
Vi är medvetna om risken att urvalet som representerade de anställda på företaget kan ha gett 
en skev bild av verkligheten. Problemet var att vi, utifrån de förutsättningar vi hade i denna 
studie, inte kunde intervjua alla människor inom företaget. Vi anser dock att vi minskat risken 
för denna felfaktor då vi intervjuat nio personer som skilde sig åt både vad gällde befattning 
och andra egenskaper. Att respondenternas åsikter varit ömsom samstämmiga ömsom 
skiljaktiga, ser vi som naturliga uppfattningar av situationen på en arbetsplats. 
 
Lösningen med att arbetarna på golvet intervjuades parvis kan ha sina baksidor. Som vi 
tidigare nämnt kan detta ha medfört att de som intervjuats gett likartade svar medvetet såväl 
som omedvetet. Vi menar likväl att den stämning som rådde under intervjusituationerna 
visade på att samtliga respondenter vågade göra sina röster hörda. Inte heller att intervjuerna 
spelades in tror vi kan ha påverkat respondenterna i någon vidare utsträckning då de själva 
inte lade någon vikt vid detta. 
 
Att respondenternas åsikter getts varierat utrymme i olika frågor beror av naturliga skäl. Vissa 
av respondenterna hade starkare åsikter i vissa frågor och därmed även mer utvecklade 
resonemang i dessa svar. Att respondenternas åsikter tilldelats olika utrymme i empirin kan 
tyckas ge en missvisande bild av situationen, men vi anser att respondenterna visat sig 
frispråkiga och om de velat göra sina åsikter hörda eller varit av skilda åsikter i särskilda 
frågor skulle detta ha kommit till uttryck. 

2.11.2 Kritik av sekundära källor 
 
Vårt teoretiska kapitel grundar sig på dels nyare, dels äldre teori. Som vi tidigare nämnt är 
forskningen kring barriärerna inom intraprenörskap inte lika exploaterad som en del andra 
områden inom ämnet. Vi valde därför medvetet att studera teorierna utifrån ett stort tidsspann. 

                                                 
28 Ulrica Nylén, Att presentera kvalitativa data, (Malmö: Liber Ekonomi, 2005). 
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Vi har strävat efter att utnyttja källor som är refererade till av andra forskare samt artiklar som 
är peer-reviewed. Detta anser vi styrka att även de artiklar som innehåller andrahandskällor är 
av god kvalitet.  
 
Vår teoretiska referensram bygger i stor utsträckning på Morris bok och är därför värd extra 
uppmärksamhet. Då vi sökte artiklar till denna studie fann vi intressanta sammanfattningar av 
Morris forskning. Vi kunde inte komma åt dessa artiklar genom Umeå Universitetsbiblioteks 
databas, men vi fann i stället en bok som baseras på dessa artiklar. Vi är medvetna om risken 
att till så stor del basera vår teoretiska referensram på en källa, men då många av Morris 
artiklar är peer-reviewed samt många forskare refererar till hans forskning anser vi att denna 
källa är tillförlitlig.   

2.12 Sanningskriterier 
 
Studiens kvalitet kan bedömas utifrån flera olika sanningskriterier. Beroende på vilken 
undersökningsmetod forskaren använt sig av görs dock en avskiljning mellan vilka 
bedömningskriterier som bäst mäter studiens tillförlitlighet.29 Då vi använt oss av ett 
kvalitativt angreppssätt, där vår egen förståelse haft stor betydelse, menar vi att kvaliteten 
avgörs utifrån hela forskningsprocessens tillförlitlighet. Tre kriterier som vi strävat efter att 
uppnå och som även mäter forskningsprocessens trovärdighet är giltighet, intersubjektivitet 
och praktisk användbarhet. 

2.12.1 Giltighet 
 
En studies giltighet avgörs utifrån om de data som samlats in är relevant samt täcker 
tillräckligt många kvalitéer hos det fenomen som studerats. Det är här av stor betydelse att 
olika typer av informationsenheter iakttagits för att empirin ska återspegla flera skilda 
kvalitéer hos den studerade företeelsen. I detta sammanhang talas också om teoretisk mättnad 
som innebär att ytterligare datainsamling inte skulle tillföra någon ny information eller 
utveckla teorin ännu mera.30 
 
Som vi nämnt valdes de nio respondenterna ut med omsorg utifrån de kriterier vi gett till 
representanterna för företaget. De olika egenskaper som varje person i urvalet besitter anser vi 
styrka att studiens empiri täcker upp flera kvalitéer av de åsikter som återfinns hos de 
anställda. Vi vill med detta inte påstå att teoretisk mättnad uppnåtts utan snarare framhålla att 
ytterligare synpunkter säkert kan komma upp till ytan om fler personer skulle få möjligheten 
att yttra sig. Däremot anser vi ha fått klart för oss flertalet av de kanske viktigaste faktorerna 
som kan utgöra barriärer mot intraprenörskap och således även skapat en hög giltighet för 
studien. 
 
Vad gäller giltigheten för våra sekundära källor så har vi använt oss av vetenskapliga artiklar 
som är peer-reviewed, vilket vi anser ha ökat studiens giltighet. 

                                                 
29 Johansson Lindfors, 160. 
30 Johansson Lindfors, 165. 



METOD 

21 

2.12.2 Intersubjektivitet 
 
Lundahl och Skärvad förklarar intersubjektivitet som att olika forskare ska kunna uppnå 
samma resultat förutsatt att de utgått från lika förutsättningar, lika kompetens och dessutom 
använt sig av samma metoder.31 Således grundar sig detta på att forskaren ska hålla sig 
opartisk under forskningsprocessen. Johansson Lindfors anser att intersubjektivitet uppfylls 
genom att forskaren redovisar resultatet på ett sådant sätt att vem som helst har möjlighet att 
bedöma de tolkningar som gjorts under forskningsprocessen32. 
 
Vi menar att intersubjektivitet kanske är det svåraste sanningskriteriet att uppnå. Dels 
eftersom, som återkommande nämnts i uppsatsen, vi anser att den opartiske forskaren så gott 
som inte existerar. Dels eftersom vi anser att en fallstudie är svår att upprepa då den går på 
djupet av ett visst fenomen vid ett specifikt tillfälle och därmed inte är jämförbar med 
någonting annat. Vi har trots detta, för att försöka uppnå en så hög intersubjektivitet som 
möjligt, strävat efter att vara tydliga i hur vi gjort våra tolkningar samt försökt lyfta fram 
respondenternas svar på ett sådant sätt att läsaren skall kunna göra egna bedömningar utifrån 
den presenterade empirin. 

2.12.3 Praktisk användbarhet 
 
Med praktisk användbarhet menas att den teori som genererats utifrån studien ska vara 
tillämpbar på individer och grupper som ej varit delaktiga i undersökningen.33 Vårt mål med 
denna uppsats är inte att generalisera studiens resultat. Utifrån den metod vi använt oss av, 
fallstudien, anser vi inte heller att en målsättning om empirisk generaliserbarhet är rimlig. Vi 
hoppas och tror ändå att den kartläggning vi gjort av de barriärer mot intraprenörskap som 
finns hos Group, även kan vara till nytta för andra företag som strävar efter att uppnå ett mer 
innovativt och kreativt företagsklimat. Detta grundar sig i vår tro att en förståelse för vissa 
barriärer öppnar upp möjligheter att upptäcka även andra barriärer. 
 

                                                 
31 Lundahl & Skärvad, 75. 
32 Johansson Lindfors, 167. 
33 Johansson Lindfors, 168. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
I detta kapitel beskriver vi intraprenörskap. Tyngden läggs på barriärer mot framgångsrikt 
intraprenörskap men föregås av en genomgång av vad intraprenörskap är och vem 
intraprenören är. Vi gör denna genomgång för att skapa en intraprenöriell referensram vilket 
underlättar förståelsen av barriärerna för läsaren. Vi vill påpeka att den teoretiska 
referensram vi skapat bygger på omfattande forskning och vi kan inte återge denna i sin 
helhet. Figur 1 nedan anger den teoretiska referensramens disposition, läses nerifrån och 
upp.  
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 1. Den teoretiska referensramens disposition, läses nerifrån och upp. 

3.1 Val av teori 
 
Vi har valt att redovisa teori om intraprenörskap i tre avsnitt. Det första avsnittet (3.2) syftar 
till att ge läsaren en bild av intraprenörskapets innebörd. Läsaren kommer att upptäcka att 
forskare inte är helt överens om hur intraprenörskap ska definieras. En del forskare skiljer sig 
i sina åsikter om vad intraprenörskap är medan andra visar likheter i sina definitioner. Vi 
konkretiserar även begreppet intraprenörskap för att göra det mer lättförståeligt. Det andra 
avsnittet (3.3) syftar till att förklara vem intraprenören är. Vi har skapat en bred snarare än 
djup bild av vad som karaktäriserar intraprenören. Även i denna del kommer läsaren att 
upptäcka att forskningen inte ger en enhetlig bild över intraprenörens karaktäristika. Dessa två 
delar återges för att, som tidigare sagts, skapa en intraprenöriell referensram vars syfte är att 
underlätta förståelsen av barriärerna.  
 
I det tredje avsnittet (3.4) anländer vi slutligen till barriärerna mot framgångsrikt 
intraprenörskap. Vi har valt att utgå ifrån Morris modell för att kategorisera barriärerna i sex 
olika grupper. Det finns ytterligare kategoriseringsmodeller som andra forskare valt att 
använda, bland annat Assink, Dess och Lumpkin för att nämna några. Anledningen till att vi 
valt Morris modell är att vi ansåg den vara bäst lämpad för vårt arbete då den enkelt inrymde 
andra forskares uppfattningar om barriärerna i fråga. Dessutom ansåg vi Morris modell vara 
väl utformad då den är baserad på omfattande genomgång av forskning inom intraprenörskap, 
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undersökningar av ett antal medelstora och stora industriella organisationer samt bedömning 
av tre Fortune 500 företag, USA:s 500 största företag.  
 
Den teori vi använt oss av behandlar huvudsakligen barriärer mot intraprenörskap i större 
organisationer. Företaget har idag cirka 245 anställda och vi karaktäriserar därför företaget 
som ett medelstort företag. Varför vi trots det valt att utgå från dessa teorier är att barriärerna 
växer med organisationen. Således innefattas små och medelstora företags barriärer i de 
barriärer som återfinns i större företag. Genom detta minskar vi risken att förbise vissa 
barriärer.    

3.2 Vad är intraprenörskap 
 
Begreppet intraprenörskap är ett relativt nytt begrepp och det finns idag ingen säker och 
erkänd definiering av begreppet. 1985 myntade Pinchot begreppet intraprenörskap genom sin 
bok Intrapreneuring. Med intraprenörskap menade Pinchot företeelsen att bygga 
entreprenöriella verksamheter inom redan existerande företag istället för utanför.34 
Intraprenören kan således enkelt beskrivas som en entreprenör som verkar inom ett företags 
ramar. Forskarna Sharma och Chrisman definierar intraprenörskap som ”processen där en 
individ eller en grupp individer tillsammans med en organisation skapar en ny organisation 
eller skapar förnyelse eller innovation inom organisationen”. Covin och Miles utvecklar 
definitionen och menar att intraprenörskap måste innebära någon slags innovation men 
påpekar dock att det krävs mer för att uppfylla definitionen av intraprenörskap än att bara 
innovation existerar.35 Slutligen vill vi redovisa Mairs definition av intraprenörskap: 
”Intraprenörskap är en samling aktiviteter och arbetsmetoder genom vilka individer på flera 
nivåer självständigt genererar och använder innovativa resurskombinationer för att 
identifiera och utnyttja möjligheter”.36 Centralt för dessa definitioner är att intraprenörskap är 
något som sker i en organisation. Innovationen och skapandet ter sig också som en mycket 
central del i begreppet. Intraprenörskap handlar även om att på något sätt tillvarata de 
möjligheter som gynnar organisationen. Många av de senare redovisade barriärerna kretsar 
kring just dessa begrepp.  
 
Intraprenörskap är en procedur som tillvaratar nya affärsmöjligheter i en organisation genom 
att bemyndiga personal. Intraprenörskap drivs av individer eller grupper av individer, som tar 
kalkylerade risker för att skapa affärsmöjligheter vilket mättar organisationens behov av 
tillväxt och förbättring.37 Företag som expanderar upplever många gånger att dess förmåga att 
upptäcka och innovativt utnyttja möjligheter minskar allt eftersom expansionen fortgår. 
Företagets organisation blir alltmer stel och kan inte hantera nya affärsmöjligheter på samma 
flexibla sätt som tidigare då organisationen var mindre. Företaget kan dock vara utsatt för 
stark konkurrens i en dynamisk omgivning och för att överleva i denna miljö krävs att 
företaget kan återta sin förmåga att upptäcka och innovativt utnyttja affärsmöjligheter. Detta 
kan ske genom att gynna intraprenöriella processer i organisationen.38 

                                                 
34 Gregory G. Dess & G. T. Lumpkin, “The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective 
Corporate Entrepreneurship”, Academy of Management Executive 19:1, (2005): 147. 
35 D. V. R. Seshadri & Arabinda Tripathy, “Innovation through Intrapreneurship: The Road Less Travelled.” 
Vikalpa 31:1, (2006): 18. 
36 Johanna Mair, “Entrepreneurial Behaviour in Large Traditional Firm: Exploring Key Drivers.” IESE Business 
School, University of Navarra 466 June, (2002): 1. 
37 Dale T. Eesley & Clinton O. Longnecker, “Gateways to Intrapreneurship.” Industrial Management  Jan-Feb, 
(2006): 19. 
38 K. Ramachandran, et al., “Corporate Entrepreneurship: How?” Vikalpa, 31:1, (2006): 85. 
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3.3 Vem är intraprenören  
 
Intraprenören är en teoretisk utveckling av entreprenören. Kirzner försökte 1973 karaktärisera 
entreprenören och fann att denne alltid var alert. För att hitta nya affärsmöjligheter måste 
entreprenören vara alert och ständigt söka efter möjligheter.39 Ramachandran med flera menar 
dock att entreprenörens essens är innovation som leder till värdeskapande och hållbar tillväxt 
för företag. Entreprenörens motiv ligger i att hitta källan till kunders otillfredsställelser och 
utveckla lösningar för att eliminera dessa.40  
 
Pinchot definierade intraprenören på följande sätt: de som tar på sig ansvaret för att utnyttja 
innovationer i ett företag. Intraprenören kan vara, likaväl som denne inte behöver vara, en 
skapare eller uppfinnare men intraprenören är alltid en visionär som försöker göra en idé till 
en lönsam verklighet. Intraprenören behöver därför inte vara innovatören men ska ändå se 
värdena av innovationer och försöka utnyttja dessa på bästa sätt. Eftersom intraprenören 
strävar efter detta värdesätter denne ett antal funktioner: visioner, kreativitet, autonomi och 
flexibilitet.41 
 
Intraprenören har ett entreprenöriellt tankesätt och är mer engagerad i arbetet och företaget 
jämfört med vanliga anställda. Denne har ofta en ansvarkänsla för företaget som ger 
nödvändig energi för att driva igenom många gånger mycket svåra projekt. Intraprenören har 
en klar och långsiktig vision av vad denne ska göra i organisationen samt vilken roll han eller 
hon ska bära. Därför visar intraprenören ett starkare emotionellt åtagande mot sitt arbete och 
kan leverera mer än vad som normalt krävs.42  
 
I en Kanadensisk dokumentär av Achbar, Abbott och Baken från 2005 karaktäriserades 
etablerade företag som toppstyrda. I denna miljö karaktäriserade de även intraprenören och 
såg denne som en revolutionär inom organisationen. Detta kommer sig av att intraprenören 
utmanar organisationens ”status quo” och kämpar för att bryta upp det nuvarande systemet för 
att skapa ett mer passande klimat för intraprenöriella initiativ.43  
 
I alla projekt som intraprenören tar sig för finns det personer som är direkt eller indirekt 
involverade i detsamma. Det handlar om projektgrupper, kunder, andra anställda, 
leverantörer, myndigheter, ledning med flera. Intraprenören har kontakt med alla på något sätt 
och för att projektet ska lyckas måste kommunikationen fungera bra. Intraprenören måste 
därför vara effektiv på kommunikation i alla dessa nivåer.44  
 
Slutligen kännetecknas intraprenören av egenskapen av att vara någon som inte lätt ger upp. 
Intraprenören älskar att vinna. Egenskapen är dubbelsidig, det är många gånger bra att kämpa 
vidare men ibland måste faktum inses att ett projekt är dödfött och att kämpa vidare med det 
bara är slöseri med resurser. Intraprenörens alla kännetecken är som tidigare sagts inte 
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utforskade än, det är ett stort och komplext område bestående av många variabler som 
påverkar varandra.45 

3.4 Barriärer mot framgångsrikt intraprenörskap 
 
Vi har valt att strukturera barriärerna på samma sätt som Morris. Han har delat in barriärerna 
mot intraprenörskap i sex olika kategorier: system, struktur, strategi, policy, personal och 
kultur. 46 

3.4.1 System 
 
När organisationer växer och mognar utvecklas parallellt med detta olika strama 
kontrollsystem. Dessa används för att skapa stabilitet, ordning och koordinering inom 
organisationen då den får ett allt mer komplext internt arbetsklimat. Många gånger blir följden 
av denna utveckling en dålig grogrund för intraprenöriella initiativ.47  
 
Assink menar att stora företag förknippas med omfattade byråkratiska system. Allmänt 
gällande för dessa system är att de utvecklas för företagets nuvarande situation och inte med 
fokus på flexibilitet för att hantera framtida situationer. Eftersom systemen är otänjbara och 
fokuserade på den nuvarande förvaltningen av företagets affärsområden ger de lite utrymme 
för innovationer. Om företagets nuvarande produkter och tjänster skapar lönsamhet vill 
företaget behålla sina nuvarande system eftersom dessa är trygga och i nuläget fungerar. Om 
systemen behöver förändras för att gynna innovationer kan rädsla och osäkerhet uppstå 
eftersom en högre avkastning inte kan garanteras.48 För att skapa en bättre förståelse för detta 
följer ett antal praktiska exempel på hur detta sker. 
 
System som utvärderar personalen och används för att belöna densamma för goda insatser 
fungerar ofta uppmuntrande mot beteenden som är säkra och konservativa samt mot 
handlingar som ger kortsiktiga avkastningar. Problem kan även bestå i att systemen är vaga, 
inkonsekventa eller orättvisa. Om företagets ledning och chefer uppmuntrar intraprenöriellt 
beteende men trots detta använder ovan redovisade system finns en motsägelse. Företaget 
efterstävar innovativt beteende men mäter och belönar icke-innovativt beteende eller mäter 
och belönar beteenden som personalen inte vet om eller förstår. Systemet blir en barriär 
istället för ett incitament till intraprenöriellt beteende.49 Duncan menar att intraprenören sällan 
lockas av de normala incitamenten som finns i organisationer. Belöningssystemen är 
designade för personer som värdesätter pengar, makt eller status och systemen premierar 
säkert och konservativt beteende. Intraprenören värdesätter i de flesta fall friheten att skapa 
och vara kreativ snarare än att erhålla pengar, makt eller status.50  
 
Garvin och Levesque uppmärksammar att företags budgeteringssystem ofta favoriserar den 
äldre företagsverksamhetskärnan, av naturliga skäl. Systemet har byggts upp kring just denna 
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verksamhet under tiden som organisationen expanderat och företaget växt. Barriären ligger i 
att marknaden för nya innovativa idéer inte är glasklar eller ens existerar och det blir därmed 
svårt att prognostisera utfallet av idéerna. Marknaden för företagets kärnområden är däremot 
ofta välundersökt och utfallet av nya produkter eller tjänster inom det området är lättare att 
prognostisera.51 I en artikel producerad av Assink exemplifieras detta: De första 
marknadsundersökningarna som gjordes för videobandspelaren, faxen, mobiltelefonen, FedEx 
och Sony Walkman visade alla negativa resultat. Akiro Morita, tidigare VD för Sony, påstås 
ha sagt: ”Our plan is to lead the public with new products rather than ask them what kind of 
products they want. The public does not know what is possible, but we do.”52 Systemet kan 
därför underminera möjligheterna för innovativa idéer att se dagens ljus om det krävs säkra 
vinstprognoser eller liknande för att kunna förverkliga idéerna. För framtida produkter och 
tjänster finns ännu ingen marknad och det är därför mycket svårt eller omöjligt att genomföra 
en säker marknadsundersökning.  
 
Morris påpekar att planeringssystem i organisationer är viktiga för intraprenörskapet, men fel 
utformade utgör de en barriär istället för ett hjälpfullt verktyg. Dessa felaktiga 
planeringssystem har överbetoning på analys, form över innehåll, dokument över handling 
samt att professionella planerare tar hand om planeringsarbetet istället för de som ansvarar för 
arbetsmomenten. Resultatet kan bli en överstyrd process som i sin struktur inte kan hantera 
snabba förändringar för att fånga nya affärsmöjligheter.53 Det handlar om att tid och resurser 
läggs på byråkratiska metoder istället för på själva arbetet. Beroende på hur strikt 
planeringssystemet är utformat samt vad systemet innebär varierar även barriärens storlek.  

3.4.2 Struktur 
 
Expanderande företag uppvisar mönster som kan skapa konflikter mellan förvaltning av 
nuvarande verksamhetsområden och implementering av innovationstänkande.54 Då företag 
expanderar och deras personalstyrka ökar utvecklas ett allt större hierarkiskt system med fler 
och fler nivåer. I och med att nivåerna blir flera blir det även svårare att fördela resurser, 
identifiera marknadsmöjligheter, ta risker eller att implementera marknadsstrategier. Ju fler 
hierarkiska nivåer det finns i ett företag desto starkare toppstyrning skapas i organisationen 
och kommunikationsvägarna blir dessutom allt mer begränsade. Det sammantagna resultatet 
av detta blir en organisation som präglas av ovilja att kompromissa i frågor och visar minskat 
stöd för innovation och förändringar på företagets alla nivåer.55 De hierarkiska nivåerna kan 
således skapa mångfacetterade barriärer mot intraprenörskap. 
 
Företag som försöker anamma intraprenöriellt tänkande genom att införa speciella divisioner 
som jobbar utifrån intraprenöriella tankesätt har enligt Ramachandran visat sig bilda barriärer. 
Konsekvenser kan uppstå när den intraprenöriella verksamheten, för att kunna verka så fritt 
som möjligt, lyfts ur organisationens verksamhetskärna. Problemet som uppstår är att ett 
glapp bildas mellan den ordinarie verksamheten i företaget och divisionernas innovativa 
arbete, vilket utgör en barriär. Även om divisionerna fungerar bra, det vill säga lyckas 
frambringa nya användbara koncept, har det visat sig svårt att implementera deras arbete i 
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kärnverksamheten.56 Företagets organisation är inte mottaglig för intraprenöriella idéer och 
det blir då fruktlöst att ha intraprenöriella verksamheter utanför ordinarie verksamhet. Trots 
att tanken är god skapar lösningen en ny barriär som försvårar den intraprenöriella processen.  
 
Enligt Morris kan personalens möjlighet för kreativitet och improvisering bli begränsad då 
företag expanderar eftersom det finns en tendens att chefernas arbetsområden då minskas, 
vilket leder till överkontroll av personalen från chefernas sida. Parallellt med företagets 
expansion blir personalen även mer segmenterad och får smalare arbetsuppgifter. Detta 
resulterar i att löntagarnas perspektiv och insyn i företaget minskar vilket skapar sämre 
förutsättningar för innovation och kreativitet som är nödvändiga delar av den intraprenöriella 
processen.57  

3.4.3 Strategi 
 
Ett fundamentalt problem som Morris påtalar är att många företags ledningar saknar både 
förståelse och intresse för intraprenörskap. Eftersom ledningen utgör en förebild för cheferna 
inom företag speglar sig denna bild även hos de lägre befattningshavarna inom 
organisationen. För att underlätta intraprenörskapets framgång och fortlevnad borde 
företagsledningen utgöras av visionära personer som ser företaget och dess personal för vad 
de skulle kunna vara istället för vad de har varit.  I realiteten är dock ledningen många gånger 
försiktig, misstänksam eller helt omedveten om fördelarna av intraprenörskap och agerar 
därefter.58 Eftersom ledningen är en stark förebild för underliggande chefer kan ledningens 
inställning vara en stor barriär. Om de högsta cheferna inte uppmuntrar, förstår eller kan 
hantera intraprenörskap påverkas även mellanchefernas uppfattning. Således blir det svårt för 
personalen att ta intraprenöriella initiativ eftersom det inte ingår i deras ordinarie arbetssätt 
eller arbetsmetodik.  
 
I en annan undersökning fann Seshadri och Tripathy att om personalen hade en negativ 
uppfattning om ledningen kunde det försämra eller helt ta bort den intraprenöriella andan i 
företaget. När så skedde hade personalen uppfattat ledningen som inkonsekvent, sporadisk 
eller oengagerad i företagets tillväxtarbete. Detta ledde i sin tur till avsaknad av 
uppmärksamhet och uppskattning för kreativa initiativ till personalen, vilket försämrade den 
intraprenöriella andan i hela organisationen.59 Ledningen behöver visa engagemang till 
företagets utveckling för att motivera personalen att göra detsamma. Om så inte sker riskerar 
företaget att förlora sina målsättningar och därmed personalens arbetsintresse och 
ansvarskänsla.  
 
Garvin och Levesque menar att organisationens kärnområden står i fokus vid rekrytering och 
utbildning av chefer. Företaget behöver befattningshavare som kan hantera organisationens 
mogna affärsområden eftersom stora delar av deras nuvarande intäkter kommer därifrån. För 
att företaget ska kunna överleva långsiktigt behöver däremot nya affärsmöjligheter upptäckas 
och utnyttjas, men många gånger är chefernas kunskaper i detta område begränsade. Detta 
resulterar i avsaknad av intraprenöriella strategier i företaget eftersom cheferna koncentrerar 
sitt arbete på nuvarande verksamheter.60 
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Det är inte bara ledningens roll av att vara förebild som kan skapa barriärer utan givetvis även 
deras arbetsinsatser. Om ledningen inte implementerar de intraprenöriella tankegångarna i 
företagets system, så som markandsföringssystem, produktionssystem och ekonomisystem, 
kommer intraprenörskap endast ske slumpvis.61 
 
Enligt Amabile behöver det finnas tydliga strategiska mål för organisationens verksamhet om 
intraprenöriella initiativ ska kunna ske. Bakgrunden är att företag behöver låta sina 
medarbetare vara fria i hur de ska nå ett mål. Styrning ska inte ske för hur personalen ska 
bestiga ett berg utan företaget ska istället bestämma vilket berg som ska bestigas. I många 
företag ändras dock målen ofta och det blir då hopplöst för personalen att lyckas med sin 
uppgift. Detta eftersom de inte hinner bestiga berget innan ett annat berg väljs ut, trots att de 
själva får välja hur de ska nå toppen. Tyvärr är verkligheten sådan att personalen inte har 
friheten att själva välja vägen utan den är snarare styrd. När målen även ändras blir friheten 
betydelselös eftersom personalen inte lyckas nå fram i tid. Ett annat hinder för personalens 
frihet är när ledningen talar om att frihet i arbetet finns, men företagets strategier i själva 
verket kräver att uttrampade leder används för att inte bryta mot interna strategier eller 
liknande.62 När personalens frihet inskränks sker detsamma för deras kreativa möjligheter. 
Eftersom intraprenörskap kräver kreativitet för att existera skapar frihetsbegränsning ett 
hinder för företags framtida intraprenöriella processer.  

3.4.4 Policy 
 
Morris menar att företag utvecklar, allteftersom de växer, mer och mer omfattande policys för 
hur saker och ting ska hanteras i det vardagliga arbetet. Intraprenöriella ageranden handlar om 
att på något sätt ta klivet ut i det okända. Policys och intraprenöriellt handlande går därför inte 
alltid hand i hand. Företagets policys utvecklas och används för att skapa ordning och reda 
inom organisationen men de baseras på erfarenheter och förändras tämligen långsamt. På 
grund av denna grundläggande natur som policys har kan intraprenörer uppfatta dem som 
begränsande då intraprenörerna behöver svängrum för att kunna arbeta på ett innovativt och 
kreativt sätt. Ibland blir intraprenörerna tvungna att bryta eller bända på gällande policys för 
att kunna nå sina mål.63 Det är självklart besvärligt för den intraprenöriella processen om det 
finns policys som begränsar naturliga intraprenöriella arbetssätt.   
 
Amabile konstaterar att organisationer kan ha deadlines för arbetsmoment vilket i sig inte 
utgör ett problem men vissa deadlines kan vara baserade på oegentligheter. Med andra ord så 
handlar det om artificiella deadlines som bara finns för att hålla nere tidsåtgången och därmed 
spara resurser. Dessa försämrar personalens förtroende hos organisationen och kan även leda 
till att medarbetarna bränner ut sig. För att jobba intraprenöriellt krävs tidsutrymme eftersom 
det tar tid att utveckla nya koncept, sammanföra unika lösningar med mera.64 En policy som 
denna skadar dels de omedelbara intraprenöriella möjligheterna eftersom nödvändig tid inte 
tillhandahålls, dels det långsiktigt intraprenöriella klimatet eftersom personalens förtroende 
för företaget sjunker.  
 
Morris anser att några av de kanske största hindren gällande policys är komplexa 
beslutsprocesser för riskfyllda projekt samt hårda krav på omfattande dokumentation av 
projekten. Dessa barriärer kräver mycket tid av intraprenören, tid som istället kan investeras i 
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själva idén. Detta leder i sin tur till att minskat förtroende hos de anställda i företaget eftersom 
de blir tveksamma om intraprenöriellt beteende verkligen uppskattas och värdesätts.65  

3.4.5 Personal 
 
Personalen är, enligt Morris, den kategori som kan innehålla de största och viktigaste 
barriärerna av alla. Personalen utgörs av alla som är anställda och arbetar i företaget. Om ett 
företags ger möjlighet för personalen att bli bekväm med fastlagda rutiner för hur saker och 
ting ska skötas fastnar personalen i det arbetssättet. Människor vill ha förutsägbarhet och 
stabilitet och när det ges möjlighet för detta griper de tag om detsamma väldigt hårt. När så 
väl skett blir personalen mycket skeptisk till behovet av förändringar. Förändringar ses som 
något hotfullt och bemöts därför väldigt defensivt av personalen. Detta gäller speciellt dem 
som inte har någon del i förändringsarbetet. 66 Eftersom intraprenörskap många gånger skapar 
förändring och även kräver förändring kan barriären ses tydligt.  
 
Personalen, särskilt de som lägger stort värde vid status och makt, kan känna sig hotade vid 
förändringar om de får uppfattningen att deras kunskaper minskar i värde. De kan då välja att 
skydda sig genom att inte dela med sig av kunskap eller erfarenheter.67 Vi vill lyfta fram ett 
praktiskt exempel på när personal inte delade med sig av sina kunskaper, vilket medförde en 
barriär: RR Donnelley, ett stort amerikansk tryckeriföretag, försökte för ett antal år sedan gå 
över till digital teknik. Detta mötte dock motstånd i företagets försäljningsavdelning eftersom 
de var vana med personliga kontakter med andra företags inköpsavdelningar. Motståndet var 
så hårt att försäljningsavdelningen varken delade med sig av sin kunskap eller gav 
försäljningsorder till den digitala tryckavdelningen. Således försvårades införandet av den nya 
tekniken av personalens rädsla för att bli ”mindre värda”.68 
 
När personal tillsätts för att arbeta med olika uppgifter är det viktigt att cheferna ger 
personalen en utmaning som passar just deras kunskaper, erfarenheter och personligheter, 
menar Amabile. Om cheferna lyckas med denna uppgift kommer personalens förmågor och 
kreativitet att vidgas, men om cheferna däremot inte lyckas kommer det omvända riskera att 
ske. Personalen får då arbetsuppgifter som de inte vill hantera och deras arbetsmotivation 
sjunker. Detta kan manifestera sig i att personalen får uppgifter som är för enkla vilket gör 
jobbet uttråkande, eller att uppgifterna är för avancerade vilket gör att personalen blir 
överväldigad och känner sig hotade av att tappa kontrollen över uppgiften.69 Cheferna har ett 
stort ansvar i att skapa rätt arbetsmiljö för sina anställda så att deras kreativa sidor får leva och 
utvecklas. Om cheferna inte lyckas försvinner även grogrunden för intraprenöriella initiativ, 
det vill säga kreativiteten.  
 
I en undersökning, gjord av McKinsey and Company som baseras på Fortune 500 företag, 
visade det sig att rädslan för risktagande var den största barriären mot innovativa ageranden i 
företag. Eftersom nya idéer ofta är förknippade med högt risktagande och många idéer även 
misslyckas, blir cheferna många gånger ovilliga att stödja innovativa projekt. Bakgrunden till 
chefernas ovilja ligger i företagets system där chefens roll består av kontroll snarare än att 
visa förtroende.70 Cheferna har således en speciell roll när det kommer till risktagande. De blir 
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begränsade att stödja den innovativa processen och därmed även den intraprenöriella miljön 
då de inte får ta de nödvändiga risker som krävs. 
 
Morris påstår att rädslan för att misslyckas råder hos många företag. Personalen anser att 
risken att misslyckas inte är värd att ta även om den kan leda till framgång. Samtidigt är 
bakslag en viktig del av den intraprenöriella processen. I realiteten misslyckas majoriteten av 
försöken att förverkliga affärsidéer. Faktum är att även om affärsidén inte kan genomföras har 
processen varit ett betydelsefullt inlärningsmoment. Det är därför viktigt att se intraprenöriella 
initiativ som inlärningsmoment även om de inte lyckas. Problemet är att den intraprenöriella 
processen ses som ett skrämmande element då det många gånger kan misslyckas och 
personalen har en inneboende rädsla för att detsamma.71 Enligt Amabile förvärras situationen 
om företaget också straffar sina anställda om de kommer till korta med sina intraprenöriella 
initiativ. Om en person misslyckas och företaget reagerar med att avskeda eller omplacera 
personen, för att minska risken för nya misslyckanden, sjunker hela personalstyrkans 
riskbenägenhet.72 Även Donna Kelley med flera har uppmärksammat denna barriär. De 
beskriver att om misslyckanden leder till konsekvenser hamnar dessa i ”organisationens 
minne” och rädslan att misslyckas finns kvar hos de anställda långt efter att så skett. Detta 
leder till att personalen fortsättningsvis under en lång period undviker risktagande för att inte 
utsättas för samma åtgärder. I Kelleys undersökning riskerade personalen även att bli 
omflyttad till ”ingenmansland” om de misslyckades med sitt projekt. Där var möjligheterna 
små för fortsatt karriär inom företaget. Tolerans av risk och misslyckande är därför mycket 
viktigt.73 Eftersom risker är en naturlig och viktig del av intraprenörskap skadas detsamma av 
effekterna då personalen ser risktagande som något hotfullt och därmed försöker undvika 
risker.  
 
Morris anser att varje individ har potential att vara kreativ men många tror sig inte ha den 
begåvningen och har därför inte utvecklat den kreativa sidan. Många människor saknar även 
kunskaper inom det intraprenöriella området och kan därför inte hantera kreativa impulser när 
de väl kommer. De som trots allt är kreativa och kan se nya affärsmöjligheter begränsas av att 
de inte kan utveckla sina idéer inom företagets ramar. Detta ligger på chefernas ansvar, det 
vill säga att kunna hantera och motivera företagets anställda i att utnyttja sina förmågor och 
vägleda dem i utvecklingen av sina idéer.74 När någon väl varit kreativ och utvecklat en idé är 
det därför viktigt för den intraprenöriella fortlevnaden i företaget att berörd chef 
uppmärksammar och uppskattar den kreativa individens ansträngningar, menar Amabile. Om 
ansträngningarna istället tas emot med skepticism och hård utvärdering undermineras 
liknande framtida intraprenöriella initiativ.75  
 
Assink berör frågan om konsekvenserna av att personalen inte kan omvärdera sina kunskaper 
och värderingar. Han menar att det då finns en stor risk för att nya idéer och innovationer inte 
kan hanteras i företaget. För att utvecklas och bli mer mottagliga för intraprenöriellt tänkande, 
behöver personalen bryta igenom det konventionella tänkandet och förkasta felaktiga 
uppfattningar. Ett exempel kan nämnas ur musikbranschen. De etablerade musikjättarna blev 
tagna på sängen av Apple och deras iTunes Music Store där konsumenter kunde köpa musik 

                                                 
71 Morris, 100.  
72 Amabile, 83. 
73 Donna Kelley et al., “Corporate Entrepreneurship through Radical Innovation: Key Organization and Initiative 
Level Mechanisms,” in Corporate Entrepreneurship and Venturing, ed. Tom Elfring (Amsterdam, Springer, 
2005), 32-33.  
74 Morris, 100. 
75 Amabile, 82. 
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över internet och dessutom enskilda låtar istället för hela album.76 Om personalen inte är 
öppna i sitt tänkande, utan istället tror att allt de lärt sig är absoluta sanningar och därför 
reagerar kritiskt mot tankar som inte korrelerar med deras, blir intraprenöriella processer svåra 
att genomföra i organisationen.  

3.4.6 Kultur 
 
Morris anser att företagskultur består av ett antal olika värderingar som tillsammans utgör en 
bas för hur företag uppträder. Kulturen är viktig för det intraprenöriella klimatet. 
Värderingarna skapar en målriktning för vartåt det intraprenöriella arbetet såväl som det 
normala arbetet ska röra sig. Värderingarna genererar prioriteringar, t.ex. kundbehov över 
kvalitet eller service över tillförlitlighet. De flesta i personalen påverkas av värderingarna och 
tar dem till sig medan de få som inte gör det sällan stannar kvar i företaget på sikt. När 
företaget inte har några klara värderingar blir den intraprenöriella processen besvärlig 
eftersom personalen inte vet vart företagets mål ligger. Resultatet blir en spretig organisation 
som har svårt att fokusera sina insatser där de behövs bäst. Detsamma gäller om det finns 
värderingar som är motstridiga. 77 Ett övertydligt exempel skulle vara att företaget har som 
mål att göra mycket billiga produkter men försöker sälja dem i ett lyxsegment. 
 
Kelley med flera anser att företagets ledning har en viktig uppgift när det gäller ett påverka 
organisationens kultur. Om ledningen inte kan formulera klara och tydliga riktlinjer eller om 
riktlinjerna inte innehåller någon information som behandlar organisationens intraprenöriella 
aktiviteter kan problem uppstå. Problemet ligger i att de personer som jobbar med 
intraprenöriella processer inte får någon vägledning i sina projekt och projekten blir istället 
förkastade när arbetet kontrolleras.78   
 
Enligt Amabile uppvisar vissa företagskulturer tendenser att bemöta idéer med kritiska ögon. 
Personalen sätts i bättre dager hos sin chef om de uppvisar kritiska tankar kring nya idéer. 
Eftersom det kritiska beteendet belönas anammar personalen detsamma vilket får negativa 
konsekvenser för det intraprenöriella klimatet i företaget.79 Det blir svårt att få det 
intraprenöriella arbetet att verka inom företaget om nya idéer jämt möts med skepticism av 
kollegorna. För att företagskulturen verkligen ska kunna vara en bra grogrund för 
intraprenörskap behöver företaget ge ett heltäckande engagemang för de intraprenöriella 
nyckelfaktorerna innovation och risktagande.80  

3.5 Avslutande reflektioner 
 
Vi hyser hopp om att läsaren nu förstått vad intraprenörskap är samt vem intraprenören är och 
genom denna insikt även skapat en vidgad förståelse för vilka barriärer inom företag som 
hindrar den intraprenöriella utvecklingen. Vi anser att det är viktigt att hindren mot 
intraprenörskap uppmärksammas för att i framtiden kunna skapa bättre organisationsmiljöer 
som värdesätter kreativitet och innovation i högre grad än idag. Den uppmärksamme läsaren 
har märkt att vi inte redogör för barriärerna i en sammanhängande modell. Det är riktigt, 
forskningen har idag inte lyckats sammanföra barriärernas unika verkningar i en och samma 

                                                 
76 Assink, 221-222.  
77 Morris, 100-101. 
78 Kelley et al., 32. 
79 Amabile, 83. 
80 Morris, 100-101. 
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modell där deras effekter på varandra kan studeras. Således står barriärerna för sig själva utan 
en till synes sammanlänkande effekt mellan varandra. Detta till trots finns det märkbara 
effekter som vi anser kopplar ihop olika barriärer. Exempelvis kan nämnas kopplingen mellan 
struktur och strategi. Företag som expanderar utvecklar större och mer komplexa hierarkiska 
system där resultatet blir definierade kommunikationsvägar och personalens möjlighet till 
kreativitet och improvisering blir begränsad genom kontrollerade och komplicerade 
beslutsprocesser. Överkontroll från cheferna att nå utstakade mål leder till smalare och mer 
ensidiga arbetsuppgifter hos personalen. Kopplingen mellan struktur och strategi ligger i det 
expanderande företagets behov av kontroll. Den strukturella hierarkiska uppbyggnaden 
resulterar i en styv beslutsprocess för att utöka kontrollen. Företagets strategi i att nå specifika 
mål skapar även det ett kontrollbehov hos cheferna. Således uppstår en barriär i form av 
kontrollbehov genom samverkan mellan båda dessa kategorier.  Det krävs att företag som 
expanderar ändå bibehåller enkla kommunikationsvägar och att ledning och chefer är öppna 
för kreativitet i arbetet, är engagerande och uppmuntrar personalen till att själva hitta 
lösningar att nå uppsatta mål. 
 
Olika kontrollsystem med för stor fokus på företagets nuvarande situation saknar den 
flexibilitet som krävs för att gynna en innovativ arbetsmiljö. Om alltför stora krav ställs på 
exempelvis dokumentation och mätbarhet samt att planering sker av personer som sedan inte 
är delaktiga och utför arbetsmomenten, riskerar företaget att motarbeta intraprenöriellt 
beteende. För att nya idéer ska födas och även ha möjlighet att utvecklas till affärsmöjligheter 
krävs att även projekt med osäkra utfall accepteras och tilldelas resurser. 
 
Allteftersom företag växer utvecklas mer omfattande policys för att skapa ordning och visa på 
hur saker och ting ska behandlas inom organisationen. Detta motverkar personalens 
möjligheter att agera kreativt och hitta egna lösningar på problem. Utsatta deadlines på 
projekt och arbetsmoment kan vara artificiella snarare än att ha någon viktig betydelse för 
helheten och när tidsutrymme inte ges för vidareutveckling utan enbart tillhandahålls för att 
lösa det dagliga och mest akuta, försämras de intraprenöriella möjligheterna. 
 
Rädslan för risktagande återfinns hos såväl ledning som chefer och annan personal. Trots 
detta eftersträvar människor utmaningar i sina arbeten. Det gäller således att cheferna tilldelar 
sin personal arbetsuppgifter som ger en lagom utmaning utifrån personernas kunskaper, 
erfarenheter och personligheter. På så vis tillåts personalen utnyttja sina styrkor och vara 
kreativa i sitt arbete samtidigt som de känner att de fått förtroende från sina chefer. Om 
personalen känner sig trygg och därmed vågar ta risker, är rädslan för misslyckande inte lika 
stark. Det är även viktigt att samtliga inom företaget accepterar risktagande och att eventuella 
misslyckanden inte får negativa konsekvenser, i annat fall blir budskapen motstridiga och de 
intraprenöriella initiativen obefintliga. 
 
Målsättningar och riktlinjer behöver vara väl formulerade och uttalade för att skapa 
gemensamma värderingar och undvika att de blir motstridiga. Acceptansen av intraprenöriella 
aktiviteter behöver också klargöras inom organisationen så att inte nya idéer bemöts med 
skepticism. I avsaknad av uttryckta intraprenöriella mål och vägledning att nå dessa saknas 
även grunden för framgångsrikt intraprenörskap. 
 
Mycket forskning återstår för att kartlägga och förstå barriärerna mot intraprenörskap och som 
tidigare påpekats är det intraprenöriella forskningsämnet fortfarande i sin vagga. Vi har dock 
konstaterat att samtliga barriärer som behandlats i detta teoriavsnitt, det vill säga system, 
struktur, strategi, policy, personal och kultur, påverkar framgångsrikt intraprenörskap. 
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Figur2. Kopplingen mellan teori, empiri och analys. 

 
Ovan beskrivs fortsättningen på vårt arbete där vi utifrån den presenterade referensramen 
studerat vilka barriärer som återfinns hos vårt studerade fall. Genom kvalitativa intervjuer 
med nio respondenter gick vi in på djupet av vårt specifika fall. Vi ville skapa en förståelse 
för hur såväl personal som chefer uppfattar situationen inom företaget med avseende på 
barriärer mot framgångsrikt intraprenörskap. Våra intervjuguider strukturerades upp utifrån 
den kategoriindelning av barriärer vi använt oss av i den teoretiska referensramen. Med 
utgångspunkt i den insamlade informationen från empirin genomförde vi sedan en analys för 
att utifrån vår teoretiska referensram kartlägga vilka barriärer mot framgångsrikt 
intraprenörskap som existerar hos detta företag. 
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4 FÖRETAGSPRESENTATION 
 
I detta kapitel presenterar vi det företag som fallstudien baserats på. Inledningsvis redogörs 
för företagets historiska utveckling, därefter beskrivs företagets affärsidé och huvudsakliga 
målsättningar och avslutningsvis visas en förenklad version av organisationsschemat. 

4.1 Företagsutveckling 
 
Koncernen har sitt ursprung i ett svenskägt familjeföretag grundat 1952 och är lokaliserat 
längs Höga Kusten i Ångermanland. Inledningsvis var företaget en mekanisk verkstad och i 
början bestod den egna tillverkningen huvudsakligen av stansverktyg och hålpipor. Under 
åren har nya företag och tillverkningsområden utvecklats, vilket har resulterat i att 
affärsverksamheterna inom koncernen utökats till att omfatta även precisionsdetaljer inom 
plåt- och metallbearbetning samt el-kablage och el-montering.  
 
Inom koncernen har under de senare åren gjorts två företagsförvärv. År 2000 förvärvades en 
hålpipekonkurrent i Grekland, vars tillverkning helt har omlokaliserats till Sverige. Under 
2003 expanderade koncernen ytterligare genom att förvärva ett polskt kablageföretag. 
 
Verksamheten är idag uppdelad på tre affärsområden: hålpipor och stansverktyg (Företag A), 
precisionsdetaljer inom plåtbearbetning och skärande metallbearbetning (Företag B) samt 
elkablage (Företag C). Tillsammans har företagen ca 245 anställda och omsätter 175 Mkr.  
Företagen inom denna koncern är etablerade på världsmarknaden och deras kunder återfinns i 
ett 60-tal länder. Produktion sker i Sverige och i Polen. 

4.2 Affärsidé och mål 

4.2.1 Affärsidé 
 
”Att utifrån en kundnära och flexibel organisation tillgodose marknadens krav på kvalitet och 
leveranssäkerhet inom våra affärsområden, samt att vara en kraftfull samarbetspartner som 
ger kunden tydliga fördelar.” 

4.2.2 Övergripande mål 
 
Ett uttalat mål för samtliga företag inom koncernen är skapandet av långsiktiga kundrelationer 
genom att bli ”Din samarbetspartner in i framtiden”. 

4.2.3 Grundläggande krav och delmål 
 
Företagen inom koncernen ska uppfylla tre grundläggande krav, nämligen tillväxt, utveckling 
och lönsamhet. Målsättningen att skapa utveckling inom företagen är något som VD ser som 
en grundsten till fortsatt lönsamhet och tillväxt. Företagen har arbetat med att försöka få igång 
en fungerande förslagsverksamhet för att skapa nytänkande och uppmuntra personalen till att 
vara mer kreativa. Förslagsverksamheten har i dagsläget inte skapat de effekter och 
möjligheter som eftersökts. 
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4.3 Organisationsstruktur 
 
Företagen inom koncernen är väl samordnade och styrs utifrån en och samma VD. Vi vill 
belysa att vi under hela studien betraktat denna koncern som ett företag. Nedan presenteras 
därför ett förenklat organisationsschema för hela koncernen. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 3. En förenklad version av koncernens organisationsschema. 
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5 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA 
 
I detta kapitel presenterar vi de respondenter vars åsikter ligger till grund för studiens 
empiri. Presentationen görs i form av beskrivningar av respondenternas ålder, bakgrund och 
nuvarande arbetsuppgifter inom företaget. Respondenternas namn är uppdiktade. 
 
Albin 
 
Albin är 37 år gammal och har jobbat inom företaget i 18 år. Han arbetar nu inom Företag A 
men har även arbetat för Företag B. Albin har i grunden en verkstadsutbildning. I Albins 
arbetsuppgifter som operatör arbetar han mestadels med legotillverkning där han ansvarar för 
tre stycken svarvar.  
 
Berit 
 
Berit är 53 år gammal och har jobbat inom företaget i sex år. Hon började på Företag C men 
arbetar numera på Företag A. Idag består hennes dagliga arbetsuppgifter framförallt av att 
tillverka och montera permobilar.  
 
Cecilia 
 
Cecilia är 36 år gammal och har arbetat ett år inom företaget, då närmare bestämt inom 
Företag B. Cecilia är utbildad till undersköterska och har tidigare arbetat inom sjukvården. 
Hennes arbetsuppgifter består idag av att hantera olika stansverktyg.  
 
David 
 
David är 44 år gammal och har sedan fem år tillbaka varit inhyrd hos företaget. Han arbetar 
inom Företag B där han främst manövrerar maskiner på hålpipeavdelningen. David har 
tidigare jobbat 20 år inom den mekaniska industrin och även viss tid i byggbranschen.  
 
Chef Erik 
 
Chef Erik är 47 år gammal och har arbetat heltid inom företaget i 31 år. Hans formella 
utbildning består av Industriprogrammet som han läste i två år. Erik har under sin tid i 
företaget jobbat med planering, ordermottagning, kunder, inköp, kalkylering med mera och är 
sedan 1996 VD för samtliga tre företag.  
 
Frans 
 
Frans är 25 år gammal och har arbetat i fem år inom företaget. Tidigare har han studerat en 
termin på Idrottspedagogprogrammet. Frans jobbar idag på Företag C och hans huvudsakliga 
arbetsuppgifter består av att montera elkablage. 
 
Gerd 
 
Gerd är 31 år gammal och har jobbat 11 år inom företaget. Hon är utbildad undersköterska 
men jobbar idag vid Företag C som montör av elkablage.  
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Chef Henrik 
 
Chef Henrik är 44 år gammal och har jobbat inom företaget i 21 år. Han har ingen formell 
utbildning och har tidigare arbetat på skofabrik samt varit vakt i Stockholms tunnelbana. 
Henrik har genom åren varit ansvarig för inköp, marknad och försäljning och är idag delägare 
samt vice VD för Företag C. 
 
Chef Ida 
 
Chef Ida är 43 år gammal och har jobbat 24 år inom företaget. Hon är i grunden utbildad 
lärare i tyska och engelska och har i detta företag fått utbildning inom ekonomi och 
redovisning. Ida började på exportavdelningen men hamnade sedan på ekonomiavdelningen 
och är idag ekonomichef.  
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6 EMPIRI 
 
I detta kapitel redovisar vi det empiriska material som frambringats under studiens 
kvalitativa intervjuer. Respondenternas svar presenteras dels utifrån vilken barriär, dels 
utifrån vilket tema som behandlas. Inledningsvis ges en förklaring till den 
presentationsstrategi vi använt oss av. 

6.1 Presentationsstrategi 
 
Vi har valt att presentera studiens empiri utifrån den sammanhållna fallbeskrivningen. Nylén 
menar att empirin i den sammanhållna fallbeskrivningen utgörs av en opersonlig presentation 
där respondenternas röster görs hörda och hon sammanfattar denna framställningsstrategi som 
empirinära, analysförberedande och detaljrik.81 Det är även så vi vill att vår empiri ska 
uppfattas. Vi har därför valt att återberätta respondenternas åsikter så precist som möjligt och i 
vissa fall även använt oss av citat för att stärka detsamma. Detta innebär att vi har försökt 
hålla våra egna åsikter neutrala och i bakgrunden i detta kapitel, för att sedan ge mer utrymme 
till våra subjektiva bedömningar i analysen. Som vi redan klargjort speglas uppsatsen ändå av 
våra subjektiva tolkningar. Empirikapitlet har naturligt påverkats av vilka delar vi valt att lyfta 
fram som potentiella barriärer, baserat på våra förförståelser samt de kunskaper vi skapat oss 
under studiens gång. Vi menar likväl att detta inte subjektivt påverkar innebörden av det 
empiriska materialet då vi varit noggranna med att göra respondenternas röster hörda. 
 
Vi vill tydliggöra en del val vi gjort i vår framställningsstrategi. Gällande fördelningen av det 
utrymme som getts respondenternas åsikter, beror denna av hur frispråkiga respondenterna 
varit i sina svar. Vi ser det som naturligt att vissa respondenter har starkare åsikter i vissa 
frågor och därmed även mer utvecklade resonemang i dessa svar, varför dessa utrymmen 
skiljer sig även i presentationen. Då intervjuerna genomförts olika beroende på 
respondenternas positioner i företaget, har detta medfört att vissa frågor inte alls behandlats av 
vissa respondenter. 
 
Vissa kategorier av barriärer har getts större utrymme i presentationen, vilket även detta är ett 
medvetet val från vår sida. Anledningen är att vi enbart valt att redovisa den empiri som kan 
visa på potentiella barriärer. Detta har medfört att en del kategorier, med tydliga empiriska 
tecken på barriärer, getts stort utrymme i empirin medan exempelvis kategorin policy inte alls 
presenteras empiriskt eftersom vi utifrån intervjuerna inte kunde fastställa något som skulle 
kunna inrymmas inom denna kategori. 
 
Slutligen vill vi även klargöra vilka som intervjuats parvis och vilka som intervjuats en och 
en. Albin och Berit, Cecilia och David samt Frans och Gerd har intervjuats två och två i de 
par som de presenteras. Detta medför att deras åsikter ibland även presenteras tillsammans i 
empirin. Cheferna Erik, Henrik och Ida har intervjuats var för sig. 

                                                 
81 Nylén, 70-72. 
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6.2 System 

6.2.1 Belöningssystem  
 
I företaget finns idag ett bonussystem som bygger på de olika affärsområdenas 
leveranssäkerhet och resultat. Syftet är att engagera personalen och driva dem mot företagets 
målsättningar. Utvärdering sker varje kvartal och bonus utbetalas därefter. Som läsaren 
kommer att uppmärksamma finns det varierande uppfattningar om bonussystemets innebörd 
och effekt.  
 
Albins uppfattning är att bonussystemet baseras på leveranssäkerhet och försäljning. Han 
anser att företagets bonussystem är felaktigt eftersom ersättningen är för låg för att fungera 
som något incitament för personalen. Han anser även att han inte har någon möjlighet att 
påverka vare sig leveranssäkerhet eller försäljning utan menar att dessa faktorer beror på 
tidigare led i produktionen eller på försäljningsavdelningen. Albin tror att leveranssäkerheten 
skulle kunna bli ännu bättre om ett mer generöst bonussystem infördes.  
 
Berit anser att personalen inte kan påverka bonusen utifrån sina arbetsinsatser och håller 
därför med Albin i hans resonemang dock utan att tillföra ytterligare synpunkter.  
 
Cecilia uttrycker att bonussystem och de pengar dessa ger, inte är viktigt för henne.  Hon 
menar att pengarna istället borde satsas i att skapa en bättre sammanhållning bland 
personalen, vilket hon tror skulle skapa en mer kreativ stämning. Cecilia finner att problemet 
med bonussystemet ligger i personalens inställning att bonusersättningen är för låg. Hon anser 
att hon och hennes kollegor istället ska vara nöjda över det extra som ges.  
 
David håller med Cecilia i att bonusersättning i form av pengar inte är det viktigaste och 
tycker även han att denna summa istället kunde läggas på personalens trivsel såsom aktiviteter 
vid sidan av arbetet för att skapa en mer kreativ och engagerad personalstyrka. Han 
understryker vikten av att arbeta för en bättre sammanhållning i grupperna, något han saknar 
idag.   
 
Chef Erik menar att bonussystemet, som är uppbyggt utifrån resultat och leveranssäkerhet, 
finns för att skapa engagemang samt driva personalen mot företagets målsättningar. 
Mätningarna för bonussystemet görs utifrån affärsområde och inte på gruppnivå. Han belyser 
att ersättningen är tämligen låg men menar att det behövs hemskt lite pengar för att skapa 
engagemang hos personalen och Erik tycker därmed att bonussystemet fungerar bra. Erik 
påpekar att bonussystemet har ifrågasatts av personalen och ser detta som positivt eftersom 
diskussionerna gör personalen mer kreativ. Han medger trots detta att det kan finnas andra sätt 
som inte bygger på ersättning genom pengar, vilket kan öka kreativiteten och engagemanget, 
exempelvis satsningar på ökad trivsel.  
 
Frans tror inte att bonussystemet uppfyller sitt syfte och förklarar det genom att inte någon i 
personalstyrkan kommer till jobbet med bonusen i åtanke, då varken han eller hans kollegor 
kan påverka dess utfall. Han anser att personalen borde få vara mer delaktig i bonussystemets 
utformning, hittills har han inte alls varit delaktig.  
 
Gerd, som är av uppfattningen att bonussystemet baseras på kvalitet och leveranssäkerhet, 
menar precis som Frans att bonussystemet inte kan påverkas fullt ut av personalen. Hon anser 
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att kvaliteten kan påverkas men att leveranssäkerheten beror på planerarnas insatser. Hon 
understryker att bonussystemets grundtanke är god men att utfallet behöver kunna påverkas 
av gruppernas insatser.  
 
Chef Henrik tror inte att bonussystemet uppfyller sitt syfte, det vill säga han tror inte att 
systemet motiverar personalen att vara kreativ och engagerad. Henrik menar att anledningen 
till att bonussystemet inte fungerar är att personalen inte kan styra variablerna fullt ut och 
nämner här vikten av planeringsarbetets inverkan på leveranssäkerheten. Henrik är istället av 
uppfattningen att personer borde belönas och få respons i direkt anknytning till goda insatser 
istället för kvartalsvis på lönekontot.  
 
Chef Ida anser att det enda incitamentet som verkar för att få personalen att vara mer kreativ 
är högre lön och framhåller därför bonussystemet som ett bra verktyg. Hennes erfarenhet är 
att personalen vill ha pengar för allt extra de utför på arbetet och inkluderar här kreativa 
tankar.  

6.2.2 Budgeteringssystem 
 
I företagets budget finns utrymme för idéutveckling även om detta inte är tydligt uttalat på 
företaget och därmed inte känt för personalstyrkan. Här skiljer sig respondenternas 
uppfattning huruvida det är möjligt att faktiskt erhålla resurser.   
 
Albin tror inte att det finns något budgetutrymme för idéutveckling utan att budgetering 
istället görs för investeringar i den ordinarie verksamheten. Han påpekar dock att ledningen 
eftersträvar den senaste teknologin och satsar på investeringar i maskinparken för att hänga 
med marknadens krav.  
 
Berit säger att hon inte tror att företagets budget ger utrymme för idéutveckling och hon kan 
inte svara på om företaget har fokus på flexibilitet för framtiden eller fokus på nuvarande 
situation. Berit framhåller även att ledningen inte satsat på hennes avdelning genom 
investeringar men tror att det kan bero på att avdelningen inte behöver modern utrustning 
eftersom de arbetar med manuell montering.  
 
Cecilia och David är båda av uppfattningen att det inte ges utrymme i budgeten för 
utveckling av nya idéer eller lösningar. De har varken hört eller kommit i kontakt med 
omständigheter gällande denna fråga.  
 
Chef Erik menar att budgetering inte sker för idéutveckling men anser att resurser kan 
plockas fram utan att ha budgeterats för. Han lyfter fram att uppfyllnadskraven är höga för att 
resurser ska tillsättas. Således behöver det finnas säkra vinster att hämta från idén för att den 
ska kunna genomföras. Osäkrare idéer eller idéer som inte hör till kärnområdena har mindre 
chans att utvecklas menar Erik och medger att företaget kan bli bättre på denna punkt.  
 
Frans och Gerd tror inte att det finns något utrymme i budgeten för idéutveckling. De 
förmodar dock att det skulle komma upp mer idéer om det fanns en tydlig budget för detta.  
 
Chef Ida säger att budgetansvariga har möjlighet att planera för utgifter gällande utveckling 
av idéer och tror även att vissa har gjort det. Däremot saknas tydliga mål från ledningen om 
vad som eftersträvas och vilka idéer som söks. Ida ser ett stort hinder för personalen att 



EMPIRI 

41 

utveckla nya idéer eftersom tid inte finns för dem att göra det och Ida visar därmed att kreativ 
tid inte budgeteras för.  

6.2.3 Planeringssystem 
 
Planeringsarbetet i företaget sker centralt vilket alla är överens om. De som genomför 
planeringsarbetet är däremot inte involverade i själva utförandet av arbetet och här uppstår 
även problematiken. Det råder skilda meningar huruvida detta är bra eller dåligt.  
 
Albin säger att han inte är delaktig i planeringen och att hans arbete styrs utifrån den 
leveranslista han får. Albin ser inget problem med att han inte är involverad i det initiala 
planeringsarbetet eftersom han har möjlighet att skifta om arbetsmomenten i listan och 
därmed optimera ställtiderna.  
 
Berit anser att hennes avdelning inte alls är delaktig i planeringsarbetet. Trots att detta sköts 
centralt av personer som sedan inte utför arbetet ser inte heller Berit några större problem med 
hur planeringsarbetet är uppbyggt.  
 
David säger, ”Det sker ingen planering, det finns väl inga planeringsmöten?” ”När möten väl 
hålls sitter de alldeles för länge.” Davids uppfattning är att planering borde ske genom snabba 
och tydliga möten med tydlig information och där grupperna får vara delaktiga. Han nämner 
även att detta borde ske en gång per vecka, ca 5 till 10 minuter per gång.  
 
Chef Erik bekräftar att planeringsmomenten idag sker av centrala planerare och att arbetet på 
golvet sedan styrs av den initiala planeringen. Han poängterar dock att detaljplaneringen ska 
skötas av grupperna själva och att det arbetas aktivt för detta idag. Med detaljplanering menar 
Erik att grupperna ska fundera över hur de kan implementera gruppernas mål, 
leveranssäkerhet och effektivisering av produktionstakten, i det dagliga arbetet. Han anser att 
ledningen tydligt måste visa att grupperna själva har det yttersta ansvaret gällande 
detaljplaneringen. Trots detta bekänner Erik sin medvetenhet om att det inte finns någon 
överkapacitet i grupperna och därmed ingen tid för att hantera detaljplaneringen.  
 
Frans tycker att organisationen utvecklats till det bättre vad gäller planeringsarbetet och 
nämner i sammanhanget att personalen arbetar efter listor vilket innebär att de inte längre går 
in till arbetsledaren och frågar vad som ska göras härnäst. Grupperna är dock inte delaktiga i 
planeringsarbetet i någon större utsträckning.  
 
Gerd anser att planeringen sällan är välgjord och tror att detta beror på att grupperna inte 
själva får vara delaktiga. Om planeringsarbetet istället skulle ske av dem som genomför 
arbetsmomenten tror hon att planeringen skulle hålla högre kvalitet då arbetarna på golvet har 
bättre uppfattning om till exempel ledtider.  
 
Chef Henrik menar att även om det dagliga arbetet styrs utifrån central produktionsplanering 
är han av uppfattningen att grupperna själva får fundera över problem som uppstår på vägen. 
Henrik säger att det ska finnas tid för denna problemlösning men han tror inte att det finns 
sådant utrymme i deras tidsschema.  
 



EMPIRI 

42 

6.3 Struktur 

6.3.1 Beslutsfattande  
 
Det råder oklarheter huruvida beslut tas högt eller lågt i organisationshierarkin på företaget. 
Generellt kan sägas att cheferna är av uppfattningen att personalen har möjlighet att ta 
många beslut själva medan personalen tvärtemot tycker att besluten tas över deras huvuden. 
 
Albin anser inte att han får vara delaktig i beslutprocesserna. Även om han nämner att olika 
beslut tas på olika nivåer tror han att VD ofta är inblandad och att denne alltid har sista ordet i 
många frågor som behandlas. 
 
Berit säger att arbetsmomenten styrs av gruppen som utför arbetet men alla andra beslut tas 
utan deras medverkan.  
 
Cecilia tycker att även om de jobbar i grupper så är de flesta besluten inte gruppstyrda utan 
arbetsledarstyrda. Hon saknar att grupperna får ta egna beslut och tror att kreativiteten hos 
personalen skulle gynnas om gruppstyrning tilläts i större utsträckning.  
 
David ser stora brister i gällande struktur då beslut inte får tas i grupperna. ”Idag har vi en 
arbetsledare som ska ta beslut men tyvärr fungerar inte det för allt styrs ju från toppen ändå.” 
Han belyser även att arbetsledarna snarare utgör orosmoment i grupperna än att vara viktiga 
beslutstagande funktioner. Han tror också att arbetsledarna är konflikträdda och därför inte 
kan ta viktiga beslut. Arbetsledarna vill få godkännande från VD samtidigt som vissa inte 
vågar framföra gruppens åsikter och därmed stannar hela beslutsprocessen upp. Resultatet blir 
antingen toppstyrt eller avsaknad av beslut. David exemplifierar; vid beställning av 
reservdelar har processen ibland varit att operatör kontaktat arbetsledare som i sin tur 
kontaktat affärsområdeschef vilken sedan har beställt varorna. David tycker det är absurt och 
menar att operatörerna direkt ska kunna skicka sådana beställningar. Han tror att lösningen till 
att skapa en mer kreativ arbetsmiljö är att tydliggöra grupparbete samt låta grupperna ta egna 
beslut och komma med egna lösningar.  
 
Chef Erik bekräftar att beslut inte sker på avdelnings- eller gruppnivå. Han är av 
uppfattningen att produktionsgrupperna inte fullt ut vill ta på sig ansvaret för besluten. Erik är 
emellertid av inställningen att grupperna borde ta mer beslut och därmed känna att de ”äger 
problemet och äger möjligheterna”. Han belyser att idag kanske 2 av 30 grupper har detta 
tänk. Erik vill att beslutstagandet ska föras nedåt i organisationen och således förflytta 
ansvaret.  
 
Frans anser att grupperna inte får ta speciellt mycket ansvar och tror att om de fick vara mer 
delaktiga i beslutsprocesserna skulle personalen bli mer införstådda i verksamheten och 
därmed mer kreativa.  
 
Gerd tycker företaget är toppstyrt och att ledningen egentligen bara består av VD. Hon tror 
inte att besluten delegeras nedåt i organisationens hierarki. Antingen får inte arbetsledarna ta 
beslut eller så vet de inte vilka beslut de får ta, menar hon. Hon tror också att detta är ett 
genomgående problem, det vill säga att det är otydligt vad personer får och inte får göra.  
 
Chef Henrik anser även han att VD är mycket delaktig i beslutprocessen eftersom denne är 
engagerad och intresserad. Henrik känner sig trots detta inte hämmad i sina beslutstaganden 
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även om Henrik själv väljer att ibland koppla in VD. Vad gäller personalen tycker Henrik att 
de har möjlighet att ta beslut ”inom vissa gränser” även om han inte kan precisera vad detta 
innebär närmare.  
 
Chef Ida tycker att VD tillåter personal att ta beslut men tror däremot att personalen inte vill 
ta på sig det medföljande ansvaret. Ida anser att detta är ett stort problem som i grund och 
botten beror på att företagets lokalisering försvårar möjligheterna att rekrytera tillräckligt 
kompetent personal som kan ta både beslut och ansvar. Arbetsledarnas och 
affärsområdeschefernas osäkerhet leder till att de väljer att rådfråga VD och därmed få 
bekräftelse på att ett korrekt beslut fattas. Eftersom VD har begränsad tid blir dessa frågor inte 
behandlade i den utsträckning som vore önskvärt, menar Ida.  

6.3.2 Kommunikation 
 
Inom företaget är kommunikationsvägarna tämligen begränsade. Utifrån intervjuerna har 
dock en spridd bild målats upp. Personalen tycker att det brister i kommunikationen inom 
företaget och uppvisar skilda åsikter gällande var kommunikationen inte fungerar. Ledningen 
däremot, här endast representerad av chef Erik, ger en bild av att kommunikationen trots allt 
fungerar tämligen bra genom både formella och informella samtal.  
 
Albin och Berit menar att den kommunikation de har med ledningen framförallt sker genom 
utvecklingssamtal. Samtalen ska ske en gång per år men det verkar inte vara möjligt att 
erbjuda dessa till alla arbetare. Varken Albin eller Berit tror att de kommer att ha något 
utvecklingssamtal i år. Albin uppskattar samtalen då de ger honom en möjlighet att påtala 
problem som han upplever existerar i företaget.  
 
Cecilia tycker att informationen överlag sprider sig dåligt i förtaget. Hon exemplifierar med 
att hon inte ens har någon aning om vad vissa verktyg eller produkter används till fastän de 
ändå är en del av företagets produktionsapparat. Cecilia tycker att detta medför en dålig 
förståelse för hennes arbete. 
 
David håller med Cecilia och tycker det är synd att informationen brister eftersom det ger en 
dålig förståelse för arbetet och företaget i stort. Dessa åsikter har framförts men David 
påpekar att ingen förbättring ännu har skett.  
 
Chef Erik menar att ledningen kommunicerar direkt med personalen genom 
utvecklingssamtal varje år. Han tycker däremot inte att det är nödvändigt att genomföra 
formella utvecklingssamtal med personal som håller god informell kommunikation. Detta 
gäller framförallt mindre produktionsgrupper där han anser den informella kommunikationen 
vara tydlig och återkommande och att dessa därför inte är i behov av formella 
utvecklingssamtal. 
 
Gerd tycker att det borde finnas riktlinjer för hur kommunikationen ska ske exempelvis vid 
tillfällen då personalen blir arg och förbannad. Gerd menar att hon och andra inte vet hur de 
ska hantera konflikter och osämja och tycker att det ska finnas någon att vända sig till vid 
sådana situationer.  
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6.4 Strategi 

6.4.1 Kreativitet och självständighet 
 
Möjligheterna att vara kreativ och att självständigt lösa arbetsuppgifter uppfattas olika av 
personal och ledning inom företaget. De flesta vi intervjuat är överens om att möjligheterna 
att vara kreativ är små medan möjligheterna att arbeta självständigt är tämligen goda, 
förutom att tid saknas. 
 
Albin bedömer att han får vara kreativ i sitt arbetssätt, men att arbetsmomenten i sig inte ger 
utrymme för kreativitet. Han anser att cheferna accepterar kreativa tankar och exemplifierar 
med idéer om hur arbetsmoment kan förbättras. Albin tycker inte att han själv är särskilt 
kreativ men anser att han har förtroende från sin arbetsledare vad gäller att lösa uppgifter 
självständigt. 
 
Berit tror att ledningen uppskattar kreativa tankar men anser däremot att denna uppskattning 
inte når personalen på golvet. Hon funderar vidare om deras kreativa tankar och ageranden 
egentligen når ledningen. Anledningen till att denna information inte når ledningen skulle 
enligt Berit kunna vara att de jobbar självständigt inom företaget. Hon fortsätter med att säga 
att deras arbetsledare sällan bryter in i deras arbetsmoment utan att de ofta får lösa sina 
uppgifter på egen hand.  
 
Cecilia tycker personligen att hon är duktig på att ta sig för saker som hon anser behöver 
göras. Problemet är dock att hennes dagliga arbete är så tidskrävande att inget utrymme ges 
att vara kreativ.  
 
David tycker att kreativiteten i företaget generellt är dålig. Anledningen till detta är den 
negativa inställningen som råder bland personalen på golvet såväl som hos arbetsledarna.  
 
Chef Erik menar att företaget som sådant är kreativt men att detta faller i skuggan av 
slimmade resurser såsom avsaknad av tid för idéutveckling och ledningens möjligheter att 
stödja personalen. ”Nog finns det kreativa idéer i organisationen, det tror jag, men kanske lite 
tid och kraft.”  
 
Frans anser att möjligheterna att reflektera över det dagliga arbetet och hur det skulle kunna 
göras bättre är nästintill obefintliga. Detta beror på ett pressat tidschema enligt honom. Frans 
tycker att det hade varit givande att få fundera över alternativa arbetssätt och lösningar.  
 
Chef Ida är av uppfattningen att personalen har möjligheter att vara kreativ. Hon tycker dock 
att personalen ser lite lättvindigt på kreativitetstänkandet eftersom många inte anser att de 
själva ska vara kreativa utan att andra ska vara det åt dem. Ida påtalar att om någon har en idé 
så är det sällan denne själv som får genomföra förverkligandet av idén utan detta lämnas 
istället över till någon annan.  

6.4.2 Engagemang och internrekrytering 
 
Företagsledningen erkänner sig inte vara tillräckligt engagerade i företagets mål att gynna 
tillväxt genom kreativitetsutveckling. Påståendet stöds av personalens uppfattningar. Utifrån 
intervjuerna skapas även bilden av att många rekryteringar sker internt i företaget vilket gör 
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att arbetsledare handlar utifrån hur deras tidigare arbetsledare handlat. Således förnyas inte 
organisationen med nya tankar utifrån. 
 
Albin och Berit tycker att det vore bra om ledningen och då främst VD rörde sig mer bland 
personalen. Detta exemplifieras med att VD endast visar sig bland personalen då denne är 
stressad och har bråttom vilket inte gynnar personalens känsla av att ledningen bryr sig om 
personalens arbete. Berit säger att om VD uppmärksammar personalens arbete får personalen 
känna uppskattning eller, i motsatt fall, veta vad som gjorts fel och därmed en chans att rätta 
till det. Detta tror Berit skulle verka motiverande och förbättra kreativiteten.  
 
Cecilia kan inte riktigt svara på om huruvida ledningens engagemang är bra eller ej. Hon vet 
nämligen inte vilka som sitter i ledningen. Hon önskar att VD såväl som andra i ledningen 
skulle visa sig mer och tycker att det i dagsläget brister lite i ledningens engagemang. Hon 
saknar tillfällen att ställa frågor samt att få information av ledningen. 
David tycker precis som Cecilia att VD borde visa sig mer bland personalen. Han tycker att 
VD är en bra företagsledare men att denne saknar tid att engagera människor i sin omgivning. 
Här finns ett stort glapp mellan ledning och personal, menar David. 
 
Chef Erik erkänner att det görs lite för att skapa engagemang för kreativt tänkande inom 
organisationen. Arbetsledarna och cheferna har skilda kunskaper och egenskaper vilket 
innebär att de passar olika bra in i grupperna. Erik menar att de flesta av dem som rekryterats 
internt saknar ledaregenskaper och han ser att detta påverkar kreativiteten negativt.  
 
Frans anser att det är för lite engagemang från ledningen då det inte aktivt görs något för att 
höja personalens motivation och kreativitet. Han anser att kontakten med ledningen är 
kortfattad och sker sällan. Han utrycker mötena med VD som att denna är på väg bort medan 
Frans pratar och att VD förmodligen har glömt bort sin fråga innan Frans hunnit svara. Frans 
saknar personer med nya idéer vilket han anser bero på att den mesta rekryteringen sker 
internt. Detta ser Frans som ”en belöning för lång och trogen tjänst”. 
 
Gerd diskuterar mycket kring internrekrytering och hon anser att för lite nytänkande kommer 
in i företaget genom att för lite folk med annan arbetslivserfarenhet rekryteras. Hon 
exemplifierar med produktionsledarna som hon anser gå i tidigare produktionsledares fotspår. 
De håller fast vid det gamla och kompetens saknas för ändra på rutiner vilket försvårar 
kreativt tänkande, menar Gerd.  
 
Chef Henrik menar att inom det verksamhetsområde han ansvarar för finns inte ambitionen 
att utveckla nya produkter, men däremot att förbättra arbetsmoment. Han anser att ledningen 
brister i sitt engagemang och önskar att ledningen skulle jobba mer för att få alla involverade 
och känna ansvar för företagets utveckling.  
 
Chef Ida ser brister i ledningens engagemang såväl som kompetens. Även hon kopplar detta 
till den interna rekryteringen samt lokaliseringen av företaget. Hon anser det vara svårt att 
locka kompetent personal till företaget på grund av dess obekväma placering i Mjällom och 
därför hamnar vissa personer i chefspositioner även om de inte besitter rätt uppsättning av 
färdigheter. Ett annat problem som Ida ser är att orten där företaget är beläget är tämligen liten 
och isolerad. Därav umgås de flesta som jobbar tillsammans även på fritiden, vilket Ida tror 
kan visa sig vara negativt eftersom en del chefer inte klarar av att vara auktoritära och 
professionella på jobbet.  
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6.5 Personal 

6.5.1 Arbetsuppgifter 
 
Även om personalens arbetsuppgifter inom företaget är relativt enformiga ter sig personalen 
nöjd och känner att de får en utmaning från dem. Ledningen är inte lika tydlig i sina svar men 
verkar överlag nöjda med sina arbeten.  
 
Albin anser att han får en del utmaning i sitt arbete då företaget köper in nya maskiner och 
han får lära sig hantera dem samt optimera dem för produktion. Han uppskattar sina dagliga 
uppgifter och saknar intresse att jobba med något annat inom företaget.  
 
Berit är tillfreds med sina arbetsuppgifter men nämner ändå att hon är intresserad av att testa 
andra arbetsuppgifter så länge hon känner att hon klarar av det. Berit tycker att hon får denna 
möjlighet av sin arbetsledare.  
 
Cecilia tycker att hon har en lagom utmaning i sina arbetsuppgifter och då hon är tämligen ny 
på företaget har hon ännu inte funderat speciellt mycket på att testa något annat inom 
företagets ramar. 
 
David trivs på företaget och tycker att arbetsuppgifterna är motiverande, men han saknar att 
han inte får ta mer ansvar. Han skulle gärna se att arbetsledarens roll tas bort så att grupperna 
själva får ta sina beslut. David tror att det skulle göra arbetsplatsen mer kreativ och intressant.  
 
Chef Erik uppskattar sitt arbete även om det kräver väldigt mycket tid av honom. Han känner 
att han kan hantera sina arbetsuppgifter men nämner trots detta en önskan att kunna delegera 
större ansvar till sina kollegor.  
 
Frans tycker om sitt arbete även om det ofta är stereotypa arbetsmoment. Han nämner att 
motivationen höjs de gånger då han får delta i projekt eftersom han anser att nya 
arbetsmoment och medbestämmande ger spännande utmaningar.  
 
Gerd anser även hon att arbetsuppgifterna emellanåt är utmanande men påpekar dessutom 
motsatsen, det vill säga att de ibland känns alldeles för lätta och enformiga. Hon säger att hon 
inte har så stor möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter. Gerd skulle vilja se en förändring 
genom arbeten i mer målstyrda och kundorienterade grupper. Hon tycker också att personalen 
borde bli mer uppmärksammad då de genomfört ett bra arbete.  
 
Chef Henrik ser att han har en utmaning i sitt dagliga arbete och tycker att denna har ökat 
sedan dotterbolaget i Polen förvärvades, då han är ansvarig för dess drift. Gällande den 
personal han har under sig tror han inte att de känner sig delaktiga i att uppnå företagets 
målsättningar. Detta eftersom företagets målsättningar inte kan appliceras på personalens 
arbetsmoment. Han tror även att det påverkar personalens arbetsmotivation i negativ 
bemärkelse. Henrik är dock positiv till den gruppindelning som skett, med mål att grupperna 
ska få ta mer ansvar i framtiden, vilket han tror kommer att ge dem en större utmaning i 
arbetet.  
 
Chef Ida har tidigare haft allt för tung arbetsbörda vilket har inneburit att hon sällan kunnat ta 
ut semester eller ens vara sjuk. Idag har Ida kollegor som avlastar henne och Ida trivs bra med 
sitt jobb.  



EMPIRI 

47 

6.5.2 Misslyckanden 
 
Endast tre personer hade några kommentarer gällande hur misslyckanden behandlas inom 
företaget. Det verkar inte medföra några större konsekvenser att misslyckas och personalen 
är därför inte rädda för att utsätta sig för risker.  
 
Albin tycker att hans arbetsledare uppmuntrar honom till risktagande och citerar sin närmaste 
chef; ”Det här fixar du!”. Med detta menar Albin att han tillåts att misslyckas och tror inte 
heller att han skulle bemötas med sura miner från arbetsledaren om misslyckandet var ett 
faktum. Albin tror dock att reaktionerna skulle vara annorlunda om misslyckandena kostade 
pengar.  
 
Berit har inga åsikter kring misslyckanden, eftersom hon inte har någon erfarenhet av 
detsamma, men hon framhåller att hennes arbetsledare ger henne förtroende och Berit tror 
därmed att det är okej att ta risker. 
 
David uttalar sig vad gäller misslyckanden och exemplifierar med en kollega som fick ta 
mycket kritik för att hans arbetsmoment inte klaffade. Enligt David handlade det om att en 
maskin inte fungerade som den skulle, men trots detta fick kollegan själv en roll som 
hackkyckling av både arbetsledare och arbetskamrater. David är för sin egen del inte rädd att 
misslyckas eftersom han känner sig självsäker med sina arbetsuppgifter genom sin långa 
arbetslivserfarenhet. 

6.6 Kultur 

6.6.1 Inställning till förändring 
 
Inställningen till förändringar är mestadels negativ hos personalen i företaget, vilket de flesta 
även bekräftar. Detta verkar mot VD:s förhoppningar om att skapa en mer kreativ 
organisation där varje individ uppmanas tänka fritt för att skapa en mer innovativ miljö.  
 
Albin och Berit anser att ingen i personalen arbetar för att vara kreativ. Den allmänna 
inställningen är nog att folk kommer till arbetet för att de måste. Albin och Berit tror inte att 
det finns några målsättningar att personalen ska komma med nya idéer och vara innovativa. 
Albins kollegor jobbar med samma arbetsuppgifter som när han började för 18 år sedan och 
Albin ser inte någon möjlighet till att klättra på karriärstegen. Av detta drar han även 
slutsatsen att ledningen inte uppskattar och uppmanar personalen att vara innovativa och 
kreativa. 
 
Cecilia anser att det förekommer mycket gnäll bland personalen. Problemet är personalens 
inställning om att de jobbar för att få lön och inte för företaget i sig. Hon tror att detta grundar 
sig i att många har jobbat i företaget för länge och anser även att det är de som är mest 
negativa. På grund av detta tror Cecilia inte att den dåliga inställning som råder går att lösa 
med nuvarande personal eftersom ”inställningen sitter i väggarna”.  
 
David menar att ett gammalt tankesätt råder i företaget och han liknar det vid ett 50-tals tänk. 
Han tycker att det sällan sker förändringar vilket David tror beror på den negativa inställning 
som finns hos personalen. Han tror att vissa i personalen inte kommer med förslag till 
förändringar eftersom den uppfattning som råder är att ingen förändring ändå kommer ske. 
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David knyter även samman med det Cecilia sagt gällande lönen och funderar om det kanske 
är så att personalen inte lämnar förslag för att de inte får pengar för det.  
 
Frans och Gerd tycker, då personalen saknar grunderna för hur de ska nå företagets 
målsättningar, att det enda de kan göra är att gå till jobbet och utföra sina arbetsuppgifter utan 
att se sitt arbete i ett större perspektiv. Vad gäller personalens inställning tycker Frans och 
Gerd att ett återkommande problem är sura miner bland personalen när kollegor blir 
uppmärksammade och får beröm för exempelvis nytänkande. De menar att stämningen sitter i 
väggarna på företaget men påpekar ändå att denna skulle försvinna om fler nya och yngre 
personer med erfarenhet från andra företag skulle plockas in i företaget.  Frans och Gerd 
upplever också att denna stämning gör att vissa ibland inte vågar säga vad de tycker. ”Det är 
lätt att hålla med och yttra sig när alla tycker samma, men folk är nog tysta när de tycker 
annorlunda.”  
 
Chef Henrik anser att det är problematiskt att få majoriteten engagerad när det alltid finns de 
som sätter sig emot och anser att det gamla sättet fungerar bra. Henrik menar att det inte 
räcker med att VD fått region Mitts pris; Entrepreneur of the Year 2006, utan att alla i 
företaget måste ha samma inställning som VD för att gynna det intraprenöriella tankesättet. 
 
Chef Ida menar att vissa är mer kreativa än andra vilket ligger i människans natur och 
framhåller att de som är kreativa också var det redan innan de kom till företaget. Hon tror att 
det är få som gör något för företaget utan menar att de flesta arbetar för att få lön. ”Som sagt 
så ligger det i pengarna.” Ida tror att de som jobbar hårdast och ser till företagets bästa är de 
som jobbat längst inom företaget.  

6.6.2 Riktlinjer 
 
Riktlinjer för utveckling av nya idéer är helt odokumenterade i detta företag. Det finns ingen 
genomgripande linje i företaget för hur sådana ärenden ska hanteras. Trots det har företaget 
en förslagslådeverksamhet där personalen uppmanas att lämna sina idéer. Personer i olika 
chefspositioner behandlar frågorna på skilda sätt och respondenterna har således en 
varierade uppfattning i frågan, vilket även läsaren kommer att upptäcka. 
 
Albin anser att det helt saknas riktlinjer i företaget om vad som krävs för att få resurser till 
idéutveckling. Han vet att det tidigare förekommit att personal individuellt belönats för goda 
idéer och menar därmed att riktlinjer har funnits, men att de tagits bort. Albin tycker att 
riktlinjer ska finnas och tror att personalen då skulle bli mer kreativ och komma med idéer i 
större utsträckning. Han berättar att han hellre skulle vilja ha pengar för sin idé än att enbart 
bli uppmärksammad av ledningen och personalen för sitt arbete. Albins uppfattning om 
förslagslådeverksamheten är att den inte fungerar som tänkt och han menar att problemet är 
att endast en förslagslåda finns i byggnaden samt att denna är obekvämt placerad för 
majoriteten av personalen. 
 
Berit saknar riktlinjer som konsekvent visar de krav som ställs på idéer för resurstillförsel. 
Hon tycker även att ekonomiska incitament vore en motiverande faktor till att få folk att bli 
mer kreativa. Gällande förslagslådan är hon inte positivt inställd. Berit vet inte var den finns 
eftersom hon jobbar i en annan byggnad.  
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Cecilia tror att det kan finnas riktlinjer men hon känner inte till dessa och menar därför att de 
inte är uttalade och kända av personalen. Hon tycker att problemet är företagets avsaknad av 
stora möten eller brevutskick, vilket medför att personalen inte får samma information. 
 
David saknar riktlinjer. Han saknar överhuvudtaget anvisningar inom företaget och tycker 
absolut att det borde finnas eftersom han upplever att kraven är inkonsekventa från fall till 
fall. Om David har en idé tror han att det gäller att tjata på sin arbetsledare tills denne tröttnar 
och därmed går med på att genomföra den.  
 
Chef Erik är medveten om att tydliga riktlinjer för att hantera idéer saknas. Han menar dock 
att organisationen är platt och cheferna har stor kännedom i deras affärsområden. Detta 
medför enligt Erik att cheferna kan fånga idéer när de uppkommer och även omsätta dem i 
handling. Han anser att dessa korta beslutsvägar innebär att riktlinjer inte behöver tydliggöras.  
 
Frans och Gerd menar att ledningen pratar om målsättningar och om hur personalen ska 
arbeta varje dag, men de tycker trots detta att ledningen är otydlig i sitt resonemang om hur 
personalen ska nå dessa målsättningar. Frans och Gerd tycker sig inte känna till att riktlinjer 
för utveckling av idéer existerar. De anser att det vore bra att få veta vad som av ledningen 
uppfattas vara en god idé. De tror vidare att den avgörande faktorn för om en idé kommer att 
behandlas, beror på vem man pratar med. Frans och Gerd misstänker att chansen att lyckas 
driva igenom en idé är större om de pratar med chefer högre upp i hierarkin och förklarar 
orsaken till detta vara arbetsledarnas höga arbetsbelastning. Vad gäller förslagslådan uppfattas 
denna vara inriktad mot trivsel snarare än generering av nya idéer för företagets verksamhet.  
 
Chef Henrik antyder att det inte finns några uttalade riktlinjer på vilka krav som ställs för att 
erhålla resurser för idéer. Hans allmänna uppfattning är att om ett förslag kan visa sig leda till 
förbättring, finns inga hinder att få resurser till dess genomförande. Kraven på dessa idéer är 
enligt Henrik att de ska passa in i företagets verksamhet så att hela organisationen optimeras 
och inte bara en liten del. 
 
Chef Ida anser att klara riktlinjer för idéutveckling saknas och tror att det vore bättre om det 
fanns. Som exempel nämner hon förslagslådan och dess inkonsekventa sätt att utvärderas. 
Enligt Ida tycker personalen att de blir olika behandlade, vilket hon menar stämmer, eftersom 
riktlinjer saknas. Ida tycker att förslagslådan varit ett bra försök att lyfta fram personalens 
kreativa sida men eftersom ledningen inte i dagsläget vet hur förslagen ska värderas uppfyller 
lådan inte sin funktion. 
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7 ANALYS 
 
I detta kapitel kopplar vi samman den teoretiska referensramen med det empiriska material 
som studien genererat. Presentationen följer den indelning som tidigare gjorts utifrån 
barriärer och teman, med ett utvecklat resonemang kring de delar som visat sig tydliga i 
såväl teori som empiri. 

7.1 System  

7.1.1 Belöningssystem 
 
Ett av de system som Morris menar kan utgöra en barriär mot intraprenöriellt beteende är 
belöningssystem inom företag.82 I vårt studerade fall används ett bonussystem baserat på 
affärsområdenas leveranssäkerhet och resultat med syfte att engagera personalen och driva 
dem mot företagets målsättningar. Intervjuerna visar att uppfattningarna skiljer sig både vad 
gäller bonussystemets innebörd och effekt. Albin, Berit och Gerd är av en felaktig uppfattning 
om vad bonussystemet grundar sig på. Alla tre har rätt i att en grund är affärsområdenas 
leveranssäkerhet men sedan skiljer sig svaren från det korrekta, nämligen resultat. Att ingen 
av dessa respondenter ur personalstyrkan har gett en korrekt beskrivning av vad 
bonussystemet baseras på, ser vi som en av de barriärer Morris behandlat. Han menar att vaga 
system kan vara ett hinder mot företagets intraprenörskapsmöjligheter.83  
 
Eftersom belöningssystemet är vagt utformat eller åtminstone oklart för personalen har de fått 
en felaktig uppfattning om huruvida de kan påverka att bonus uppnås. Generellt anser 
personalen att de inte kan påverka bonusresultatet eftersom de inte tycker att deras 
arbetsuppgifter avgör utfallet. Detta försvåras även av att vissa ur personalen har en delvis 
felaktig uppfattning om vad som belönas. Även detta kan i sig medföra en barriär mot 
intraprenörskap då personalen upplever belöningssystemet som orättvist. Morris anser att 
företag som mäter och belönar beteenden som personalen inte vet om eller förstår snarare blir 
en barriär istället för ett incitament till intraprenöriellt beteende.84  
 
Belöningen som ges då bonusen utfaller är rent monetär. Albin och Berit visar ett stort 
missnöje över storleken på ersättningen och menar att denna är alldeles för låg.  Chef Ida 
bekräftar deras uppfattning då hon tycker att det enda som motiverar personalen till kreativt 
tänkande är högre lön. Enligt Duncan fungerar å andra sidan inte belöningssystem som ger 
pengar, makt eller status speciellt väl för intraprenörer. De värdesätter istället friheten att 
skapa och att vara kreativa.85 Eftersom företaget i denna studie använder pengar som lockbete 
för att nå företagets mål kan det således vara svårt att engagera de kreativa personerna av 
personalen. Vår empiri visar att Cecilia och David inte tycker att pengarna är det viktigaste 
utan anser att personalen istället ska uppmärksammas och att pengarna ska användas för 
personalens trivsel. Även chef Erik medger att det kan finnas andra sätt än monetär belöning 
som kan motivera personalen och därmed öka kreativiteten. Chef Henrik tar inte ställning till 
huruvida pengar är ett bra incitament men tillägger att personalen borde få omedelbar 
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83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Duncan et al., 19. 
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uppskattning då de gör något bra. Härutav framgår att bonussystemet resulterar i en barriär 
mot intraprenörskap då det endast ger pengar som belöning.  
 
Vad gäller bonussystemet hos vårt studerade fall anser vi att det är avgörande för den 
intraprenöriella andan att bonussystemet belönar innovativt och kreativt arbete vilket även 
Assink menar. Eftersom bonussystemet belönar leveranssäkerhet och resultat och därmed 
baseras på nuvarande verksamhet ger det lite utrymme för innovationer. Även detta 
resonemang lyfts fram av Assink, det vill säga att för stor fokus på nuvarande förvaltning 
missgynnar kreativt initiativtagande.86  
 
Även om vår teoretiska referensram inte behandlar vad vi ser som grunden till denna barriär 
vill vi trots det framhålla vår åsikt. Det finns ett glapp mellan chefernas och personalens 
uppfattning om vilken effekt bonussystemet har. Chef Erik och chef Ida menar att 
bonussystemet är ett bra verktyg för att skapa engagemang hos personalen. Albin, Berit, Frans 
och Gerd tycker däremot att bonussystemet inte uppfyller sin funktion eftersom de inte tror 
sig kunna påverka dess utfall. Oavsett om bonussystemet är bra eller ej är det centralt att 
personalen uppskattar dess utformning och motiveras att arbeta därefter.  Det är viktigt att 
ledningen kan se hur personalen uppfattar bonussystemet och i detta fall finns det ett glapp 
mellan de båda grupperna. Som vi senare kommer att se finns det indikationer på att detta 
företag dras med dåliga kommunikationsvägar vilket skulle kunna förklara orsakerna till detta 
glapp.  

7.1.2 Budgeteringssystem  
 
Enligt Garvin och Levesque har företags budgeteringssystem lätt att favorisera 
företagsverksamhetskärnan med följd att lite pengar finns att tillgå för idéutveckling. Då 
systemen bygger på den ordinarie verksamheten, som är förhållandevis lätt att prognostisera 
utfallet av, hamnar nya idéer med stora risker i skymundan. Kraven på säkra vinstprognoser 
gör att dessa idéer har svårt att erhålla nödvändiga resurser.87 Chef Erik bekräftar att 
uppfyllnadskraven för resurstillförsel är höga och påpekar att det behöver finnas säkra vinster 
att hämta om idén ska kunna genomföras. Erik påpekar även att osäkra idéer som inte hör till 
företagets kärnområden har mindre chans att se dagens ljus. Personalen uppfattar 
möjligheterna att genomföra en idé som små då samtliga påpekar att det inte finns något 
budgetutrymme för detta. Frans och Gerd tror att det skulle komma fler idéer till stånd om 
detta utrymme fanns i budgeten.  
 
Anmärkningsvärt är att endast chef Ida har kunskapen om möjligheterna att budgetera för 
idéutveckling. Enligt henne har vissa budgetansvariga valt att ge visst utrymme för detta, men 
hon menar att även om det finns ett visst utrymme att få resurser så har ingen tid avsatts för 
denna idéutveckling. Således måste personalen använda sin egen fritid för denna aktivitet. 
Med tanke på vad Ida sagt tidigare om att personalen inte jobbar extra utan att få betalt, är det 
osannolikt att så sker om hennes funderingar stämmer.   
 
Trots att det verkar finnas vissa möjligheter för personalen att få resurser för idéer som inte 
har med företagets kärnområden att göra, så är personalen inte medvetna om detta. Därmed 
skapas en barriär mot intraprenörskap eftersom personalen inte känner att de har möjlighet till 
det ekonomiska stödet som behövs för utveckling av idéer. Effekten blir densamma som om 
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personalen inte skulle ha möjligheter att erhålla resurser så som Garvin och Levesque 
resonerar ovan. Utöver detta tillkommer att personalen har ett pressat tidsschema så även om 
de får tillgång till resurser försvåras förverkligandet av idéer genom att personalen blir 
hänvisade att använda sin egen fritid för utveckling av idéer.   

7.1.3 Planeringssystem 
 
Alla våra intervjupersoner är överens om att planeringsarbetet i företaget sker centralt. 
Personalstyrkan har, efter att den initiala planeringen gjorts, möjligheter att detaljplanera sin 
arbetsplanering. Chef Erik medger dock att personalen på golvet inte har tidsutrymme nog för 
att kunna hantera detaljplaneringen vilket även chef Henrik håller med om. Enligt Morris 
försämras möjligheterna till intraprenöriellt beteende om professionella planerare tar hand om 
planeringen.88 David och Gerd tycker inte att planeringsarbetet sker optimalt i sin nuvarande 
form och de skulle gärna ta del i planeringsarbetet i större utsträckning än vad som sker idag. 
Gerd anser att de som genomför arbetsmomenten har bättre möjligheter att skapa realistiska 
leveransplaner då de har detaljkunskap om sitt arbete. Morris ger understöd till Gerds 
påstående då han anser att planeringen ska ske av dem som implementerar detsamma.89  
Således finns en barriär mot intraprenörskap i planeringssystemet hos detta företag då 
planeringen sker centralt och den övriga personalen har små möjligheter att påverka denna.  

7.2 Struktur 

7.2.1 Beslutsfattande  
 
Detta företags organisation är toppstyrd enligt dess personalstyrka och även cheferna ger 
intrycket av att de flesta besluten tas på hög nivå i organisationshierarkin. Samtliga vi 
intervjuat på golvet anser att de inte får vara med i beslutprocessen i någon större 
utsträckning. Albin, David och Gerd anser att företagets VD är inblandad i de flesta beslut 
även om det är meningen att besluten i fråga ska tas på lägre nivåer. Albin säger att VD alltid 
har sista ordet i frågan. Berit tycker att de får besluta om arbetsmomenten i gruppen men att 
alla andra beslut tas utan deras medverkan. Cecilia menar å andra sidan att även om de jobbar 
i grupp så är det inte gruppstyrt utan arbetsledaren tar besluten åt dem. Frans håller med i att 
de inte får vara delaktiga i beslutsprocessen vilket leder till att personalen inte blir speciellt 
införstådda i verksamheten eller känner något behov av att vara kreativa. Chef Erik och chef 
Henrik bekräftar att företaget är toppstyrt. Erik menar att han vill att personalen på golvet ska 
ta mer beslut men att de inte vill ta på sig det medföljande ansvaret, vilket även chef Ida håller 
med om. Morris, som behandlar denna problematik ganska övergripande, menar att det kan 
uppstå barriärer mot intraprenörskap då företaget är toppstyrt. Resultatet av toppstyrning kan 
enligt Morris bli en organisation som präglas av ovilja att kompromissa och minskat stöd för 
innovation och förändringar.90 Senare i analysen kommer vi att behandla inställningen till 
förändringar men vi kan redan här poängtera att den inställningen är negativ hos personalen i 
vårt studerade fall. Detta talar för att toppstyrningen har skapat en barriär mot intraprenörskap 
genom att personalen har blivit negativt inställd mot förändringar.  
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7.2.2 Kommunikation 
 
Personalen tycker att kommunikationen fungerar dåligt inom en del områden. Albin ser brister 
i att den enda direkta kontakten med ledningen sker genom utvecklingssamtal som tyvärr inte 
kan erbjudas samtliga i företaget under ett år. Detta gör det enligt Albin svårt för personalen 
att påtala problem som finns inom företaget. Cecilia menar att informationen överlag sprider 
sig dåligt i företaget vilket försämrar förståelsen för arbetet och företaget i stort. Morris säger 
att kommunikationsvägarna kan bli begränsade om företaget är toppstyrt.91 Som ovan 
beskrivits är företaget toppstyrt och detta kan vara en av effekterna. Som tidigare har skildrats 
i kapitel 3.3  anser Seshadri och Tripathy att det är viktigt att kommunikationen fungerar 
smidigt för att intraprenören ska lyckas med sina åtaganden.92 Då företaget har problem med 
kommunikationen till följd toppstyrningen påverkas de intraprenöriella möjligheterna och en 
barriär kan skönjas. Det ska dock påpekas att inte alla som intervjuades ser problem i 
kommunikationen och att de som ser problemen inte har en gemensam bild. Det är därför 
troligt att dessa problem inte är stora utan istället kan ses som mindre. Det innebär i sin tur att 
barriären inte ska ses som stor.  

7.3 Strategi 

7.3.1 Kreativitet och självständighet 
 
Personalen på vårt studerade fall har uppfattningen att de är relativt fria att arbeta 
självständigt i sina arbetsmoment. Både Albin och Berit känner förtroende från sina 
arbetsledare att självständigt lösa arbetsuppgifter och menar att arbetsledaren sällan bryter in. 
De tycker dock att arbetsmomenten i sig inte ger mycket utrymme för kreativitet. Cecilia och 
Frans menar att de arbetar under ett pressat tidsschema och därmed finns inget utrymme till 
att agera kreativt. Särskilt Frans saknar möjligheterna till att reflektera över sina 
arbetsmoment och fundera över hur de skulle kunna göras bättre. Han tror att kreativiteten hos 
personalen skulle förbättras om var och en fick tid att fundera över alternativa arbetssätt och 
lösningar. Vår uppfattning är att personalen på detta företag är tämligen styrda i sina arbeten 
eftersom personalens möjligheter till att vara kreativa är därmed små. Detta tror vi beror på att 
de olika arbetsmomenten i sig inte ger något utrymme till alternativa tillvägagångssätt och 
idag finns inget tidsutrymme att reflektera över olika lösningar. Amabile förklarar att 
personalen behöver ges möjligheter att fritt arbeta mot mål utan att bli styrda från företaget. 
Om personalen styrs, istället för att själva få möjligheten att hitta lösningar och alternativa 
vägar att gå, hämmas det kreativa tankesättet vilket skapar en barriär mot intraprenöriellt 
beteende.93 Vår empiri visar således på en potentiell barriär då framförallt tidsbrist påverkar 
personalens möjligheter till att agera kreativt. 
 
Chef Erik bekräftar att personalens möjligheter till kreativt agerande är nästintill obefintliga 
eftersom resurser i form av tid, pengar och stöd av arbetsledare inte finns att tillgå. Chef Ida är 
däremot av en annorlunda uppfattning. Hon tycker att personalen har goda möjligheter till att 
vara kreativa, men anser att problemet ligger i personalens inställning eftersom de inte själva 
tar dessa initiativ. Hon berättar även att det sällan är den som kommit på idén som senare får 
utveckla densamma. Detta tror vi precis som Amabile kan påverka kreativiteten eftersom 

                                                 
91 Ibid. 
92 Seshadri & Tripathy, 27. 
93 Amabile, 82. 



ANALYS 

54 

personalens frihet inskränks. Amabile menar att barriärer mot intraprenörskap kan uppstå när 
ledningen talar om att frihet finns i personalens arbete, medan företagets strategier istället 
visar på motsatsen.94 Även om ledningen ser positivt på att personalen är kreativ så tyder 
deras strategi på motsatsen då intraprenöriella initiativ inte stöds av företaget i form av tid, 
pengar eller stöd. 

7.3.2 Engagemang och intern rekrytering 
 
Seshadri och Tripathy argumenterar för att den intraprenöriella andan i företaget påverkas av 
personalens uppfattning om ledningens engagemang. De menar att om ledningen uppfattas 
som inkonsekvent, sporadisk eller oengagerad i företagets tillväxtarbete kan detta medföra att 
företagets kreativa stämning försämras eller kanske helt försvinner.95 Såväl personalen som 
cheferna på företaget påpekar att de ser brister i ledningens engagemang och vi ser här att 
detta även påverkar personalens inställning och motivation. 
 
David tycker att VD är en bra företagsledare med ett stort engagemang men påpekar att VD 
saknar tid för att engagera personalen. Han ser ett stort glapp mellan VD och personal och 
skulle vilja att VD visar sig oftare. Även Cecilia önskar se att VD och ledning skulle visa sig 
oftare eftersom tillfällen då skulle ges att ställa frågor till dem. Albin, Berit och Frans tycker 
att de oftast stöter på VD när denne är stressad och har bråttom vilket medför att de inte 
känner sig uppmärksammade i deras arbete. De tror att detta påverkar personalens kreativitet i 
negativ bemärkelse. Detta är även något som framkommit i en undersökning som Seshadri 
och Tripathy gjort. I avsaknad av engagemang från ledningens sida riskerar företaget att 
förlora personalens arbetsintresse och ansvarskänsla. De konstaterade att om inte ledningen 
visar uppskattning eller riktar uppmärksamhet mot personalen, försämras den intraprenöriella 
andan i hela organisationen eftersom personalens intresse för kreativa initiativ försvinner om 
de inte uppskattas eller uppmärksammas aktivt av ledningen.96 De samstämmiga åsikterna om 
ledningens bristande engagemang hos vårt fall visar således på en tydlig barriär mot 
kreativitet och intraprenörskap. 
 
Chef Ida gör kopplingen att ledningens bristande engagemang beror på den stora andelen 
internrekrytering som sker på detta företag. Chef Erik instämmer i detta och utvecklar med att 
säga att majoriteten av de personer som rekryterats internt saknar ledaregenskaper vilket han 
tror påverkar kreativiteten negativt. Garvin och Levesque förklarar att rekryteringsförfarandet 
kan utgöra en barriär mot intraprenörskap eftersom företag ofta ser till verksamheternas 
kärnområden när de ska tillsätta folk i chefspositioner. Anledningen är att företag söker 
personer med kompetens inom de mogna affärsområdena då det är dessa affärsområden som 
genererar pengar i dagsläget. Företaget satsar därmed inte på förnyelse- och 
innovationsstödjande rekryteringar vilket försämrar den intraprenöriella andan i företaget.97  
 
Frans, Gerd, Cecilia och David ser stora problem i att flertalet av arbetsledarna tillsatts genom 
intern rekrytering. Gerd menar att detta påverkar personalens kreativitet negativt eftersom för 
lite nytänkande når företaget. Hon förklarar detta genom att nytillsatta arbetsledare går i 
tidigare arbetsledares fotspår, vilket vi anser kan liknas vid att kompetensen inom den mogna 
verksamhetskärnan prioriteras. Även Frans belyser detta problem och uttrycker att rekrytering 
verkar ske utifrån lång och trogen tjänst. Företaget missar därmed möjligheterna att få in 

                                                 
94 Ibid. 
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96 Ibid. 
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ANALYS 

55 

personer med andra arbetslivserfarenheter och kunskaper, vilket i sin tur missgynnar 
kreativiteten. Detta stämmer väl överens med Garvin och Levesques resonemang om att 
företaget behöver rekrytera chefer med kunskaper och erfarenheter som skiljer sig från 
verksamhetens kärnområden. Härigenom får företaget chansen att upptäcka och utnyttja nya 
affärsmöjligheter och därmed ha större möjlighet att överleva långsiktigt.98 

7.4 Personal 

7.4.1 Arbetsuppgifter 
 
Generellt trivs alla respondenter med sina arbetsuppgifter men det finns antydningar att vissa 
personer tycker att de har för mycket arbete medan andra har för lite arbete. Chef Erik trivs 
med sitt arbete men säger att det kräver väldigt mycket tid av honom och önskar att han kunde 
delegera större ansvar åt andra. David trivs även han på företaget men utrycker en önskan om 
att få ta mer ansvar. Han skulle gärna se att arbetsledarens roll infördes i gruppen istället så att 
de tillsammans får ta beslut. Även Gerd anser att hennes arbetsuppgifter emellanåt känns 
alldeles för lätta och enformiga och att hon inte har någon möjlighet att påverka detta. Enligt 
Amabile ligger det på chefernas ansvar att ge personalen en tillräckligt stor eller liten 
utmaning i deras arbete så att de trivs på arbetsplatsen. Om cheferna inte lyckas med det 
riskerar personalens förmågor och kreativitet att minska.99 I detta fall trivs de flesta med sina 
uppgifter men några har, som ovan beskrivits, önskemål om förändrat arbete. Således finns en 
barriär om än tämligen svag då de flesta är nöjda med nuvarande situation. 
 
Kopplingen ter sig här tydlig till vad som behandlades ovan gällande personalens möjligheter 
att vara kreativa i sina arbetsmoment. Brister i form av tid, pengar eller stöd motarbetar 
intraprenöriella initiativ, vilket även Morris bekräftar då han menar att cheferna måste stödja 
personalen i att utnyttja sina förmågor och ges möjligheter att utveckla sina kreativa sidor.100 

7.4.2 Misslyckanden 
 
Utav de tillfrågade är det endast Albin, Berit och David som har åsikter kring misslyckanden. 
David belyser med ett exempel att en av hans arbetskamrater fick ta smällen för att maskinen 
inte fungerade som den skulle trots att detta inte var kollegans fel. Enligt Morris är 
misslyckanden och bakslag en viktig del i den intraprenöriella processen och om det sker ska 
misslyckandet ses som ett inlärningsmoment för framtiden.101 Amabile framhäver vikten av 
att misslyckanden inte får leda till straff från företagets sida eftersom det försämrar 
personalens benägenhet att utsätta sig för risker att misslyckas. Då utvecklingen av idéer är 
förknippad med risker att misslyckas får bestraffningar av detsamma en negativ inverkan på 
personalens intresse i att utveckla idéer.102 Vår empiri kan inte sägas markera någon tydlig 
barriär utifrån hur misslyckanden hanteras. Trots detta visar Davids exempel på att ett 
misslyckande skulle kunna påverka stämningen negativt bland personalen på företaget och, 
som vi kommer att se, därmed utgöra en möjlig barriär mot intraprenörskap. 
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7.5 Kultur 

7.5.1 Inställning till förändring 
 
Morris menar att företagskulturen består av gemensamma värderingar hos människorna inom 
organisationen och det är dessa värderingar som leder och påverkar personalen i en viss 
riktning. Han uttrycker att kulturen har en viktig del i vartåt det intraprenöriella arbetet leder 
och likaså påverkas möjligheterna till framgångsrikt intraprenörskap negativt om företaget 
saknar klara värderingar eller om dessa visar sig vara motstridiga.103 Den allmänna 
uppfattningen bland personalen på det studerade företaget är att det råder en negativ 
inställning till förändringar. Detta anser vi vara motstridigt till att företaget ska kunna skapa 
en mer kreativ och innovativ företagsmiljö. Alla respondenter från personalstyrkan är även av 
inställningen att personalen kommer till jobbet för att de måste och arbetar för att senare få 
lön för mödan. De ser inte arbetet utifrån något större perspektiv och tror inte att någon i 
personalstyrkan arbetar för att vara kreativ. Detta anser vi tydligt visa att de värderingar som 
råder inom företagskulturen här inte gynnar kreativt tänkande. 
 
Frans och Gerd har uppfattningen att det återkommande uppstår sura miner bland personalen 
när kollegor blir uppmärksammade och får beröm. Även David håller med om att förslag till 
förändringar eller nya idéer har svårt att få acceptans hos personalen. Den skeptiska 
stämningen sitter i väggarna och nya idéer som uppmärksammas kan bemötas kritiskt. Även 
Chef Henrik antyder detta problem. Han menar att det är svårt att få majoriteten engagerad 
när det alltid finns personal som ser med kritiska ögon på förändringar och håller fast vid 
gamla traditioner. Detta kan enligt Amabile bero på att personalen har uppfattningen att deras 
chefer uppskattar kritiskt tänkande och att personalen därför beter sig kritiskt mot nya idéer. 
Detta tecken på skepticism medför enligt henne negativa konsekvenser för företagets 
intraprenöriella klimat då det hindrar idégenerering och utgör således en barriär mot 
framgångsrikt intraprenörskap.104 Det är osäkert huruvida personalen verkligen anser att 
cheferna uppskattar kritiskt tänkande, särskilt som cheferna uttrycker en positiv syn på 
kreativitet. Utifrån personalens negativa inställning till förändringar samt den skepticism som 
riktas mot kollegor, finns en barriär även om det är osäkert var den grundar sig.  

7.5.2 Riktlinjer 
 
Kelley med flera förespråkar ledningens viktiga ansvar vad det gäller att påverka företagets 
kultur till att bli mer mottaglig för intraprenöriella ageranden. De menar att ledningen måste 
formulera klara och tydliga riktlinjer samt utforma riktlinjer som behandlar intraprenöriella 
aktiviteter. I avsaknad av dessa riktlinjer uppstår problem eftersom personalen inte får någon 
vägledning i sina intraprenöriella processer.105 Samtliga av golvpersonalen saknar tydliga 
riktlinjer och då framförallt vad gäller riktlinjer för idéutveckling. Albin bekräftar vad Kelley 
med flera anser och menar att personalen skulle bli mer kreativ och komma med idéer om det 
fanns tydliga riktlinjer angående hur de skulle gå tillväga. Även David menar att riktlinjer 
behövs eftersom de krav som ställs på exempelvis resurstillförsel vid idéutveckling kan vara 
inkonsekventa från fall till fall. Frans och Gerd håller med Albin och David då de menar att 
riktlinjer behövs för att klargöra vad som krävs samt även för att skapa förståelse för vad som 
av ledningen uppfattas vara en god idé. Vi ser här att avsaknaden av riktlinjer hos detta 

                                                 
103 Morris, 100-101. 
104 Amabile, 83. 
105 Kelley et al., 32. 



ANALYS 

57 

företag visar tecken på hinder mot intraprenörskap. Då samtliga av golvpersonalen svarar att 
de saknar tydliga riktlinjer finns en stor risk att personalen låter bli att presentera idéer 
eftersom att ingen vägledning finns att tillgå och de inte heller vet vad som krävs för att deras 
idéer ska bli uppmärksammade. 
 
Chef Erik är medveten om att tydliga riktlinjer saknas. Han ser däremot inte detta som ett 
problem eftersom arbetsledarna har möjligheter att omsätta ord till handling i samband med 
att idéer uppkommer. Chef Henrik är av liknande uppfattning då han inte ser några hinder mot 
att tillföra resurser när personal presenterar förslag och idéer som kan leda till positiv 
utveckling. Den av cheferna som har skild åsikt är Chef Ida. Hon tycker att avsaknaden av 
tydliga riktlinjer är synbar eftersom vissa i personalen emellanåt känner sig orättvist 
behandlade. Ida menar att det vore bättre om klara riktlinjer fanns eftersom alla idéer då 
skulle ha lika möjlighet till framgång. Med tanke på vad Kelley med flera presenterade samt 
personalens inställning till att riktlinjer behövs anser vi att detta är nödvändigt då en avsaknad 
av detsamma utgör en barriär mot intraprenöriella processer. 
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8 RESULTAT 
 
I detta kapitel presenterar vi de resultat vi åstadkommit samt svarar på studiens syfte. För att 
ge en tydlig sammanfattning lyfter vi fram de största barriärerna som vi anser hindrar 
framgångsrikt intraprenörskap inom vårt studerade fall. Den första delen av syftet är redan 
avklarad då den teoretiska referensramen redogjorts för i kapitel 3. Fokus ligger således på 
slutsatserna utifrån analysen.  
 
Då företaget är toppstyrt och VD är inblandad i de flesta beslut är det viktigt att VD också 
engagerar och uppmärksammar personalen. Empirin visar dock att personalen saknar VD:s 
närvaro och säger uttryckligen att kreativiteten och arbetsmotivationen skulle öka om VD 
uppmärksammar och ger respons till personalen. VD och ledning är medveten om deras 
brister i att engagera personalen. Förklaringen som ges är bland annat den interna 
rekryteringen, då många chefer saknar de ledaregenskaper som krävs för att engagera 
personalstyrkan. Bakgrunden till den barriär vi ser, i form av bristande engagemang, är 
internrekrytering och toppstyrning. 
 
Trots att våra respondenter inte gett en tydligt negativ bild av kommunikationen i företaget 
ger den samlade analysen en bild av att flera glapp finns mellan ledning och personal. Dessa 
glapp finns gällande huruvida avsaknaden av riktlinjer är ett problem eller ej, uppfattningen 
om bonussystemet fungerar bra eller dåligt samt förståelsen om hur budgeteringssystemet 
fungerar. Här visar organisationen tydliga tecken på kommunikationsproblem. Detta eftersom 
ledningen skulle se avsaknaden av riktlinjer som ett problem om de visste att personalen vill 
ha tydliga riktlinjer och kreativiteten hämmas i avsaknad av detsamma. Samma sak gäller för 
ledningens uppfattning om bonussystemet. Ledningen skulle inte tycka att bonussystemet 
fungerar bra och uppfyller sitt syfte om de visste att personalens åsikter är rakt motsatta. 
Bonussystemet är trots allt riktat mot personalen och därmed avgör även personalen om det 
fungerar bra eller dåligt. Gällande budgeteringssystemet ansåg personalen inte att de hade 
någon möjlighet att få tag på resurser för idéutveckling medan ledningen tyckte tvärtom, dock 
utan att vara överens om hur det skulle gå till. Sammanfattningsvis fungerar 
kommunikationen på dessa områden dåligt då ledningen inte är medveten om personalens 
uppfattningar och till och med har skilda uppfattningar sinsemellan. Därför anser vi att 
kommunikationsproblematiken utgör en barriär för intraprenörskap då den lett till bland annat 
att ledningen är omedveten om bonussystemets ineffektivitet, att avsaknaden av riktlinjer 
försvårar personalens intraprenöriella initiativ samt att personalen inte är medvetna om att 
pengar finns att tillgå vilket hindrar dem från att försöka utveckla idéer.  
 
Att kommunikationsproblemens grundläggande orsaker är den toppstyrning som råder hos 
vårt studerade fall, argumenterade vi för i analysen. Ett annat följdproblem av toppstyrning är 
att inställningen till förändringar blir negativ i organisationen. Det visade sig även att 
personalen i företaget har en negativ inställning till förändringar. Eftersom kreativitet och 
innovation leder till och kräver förändringar, förhindras intraprenöriella initiativ då 
inställningen till förändringar är negativ. Således utkristalliseras en bild av att toppstyrningen 
inom företaget är grunden till en stor barriär som i sin tur gett upphov till flera av de mindre 
barriärer mot intraprenörskap som ovan beskrivits.  
 
Vissa respondenter anser att de har enkla och ensidiga arbetsuppgifter och nämner även här 
att de inte ger speciellt mycket utrymme för kreativitet. Det finns en önskan om att få mer 
ansvar i både grupper och individuellt. Vi ser det som ett tecken på missnöje gentemot 
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toppstyrningen då personalen har för små möjligheter att ta beslut. Det ligger på chefernas 
ansvar att ge personalen den utmaning de behöver för att därigenom locka fram den kreativa 
andan. Personalen tycker att de är relativt fria och självständiga i sina arbetsmoment, men 
menar trots detta att de har svårt att finna möjligheter att vara kreativa i sina arbeten. Det hela 
grundar sig på ett för pressat tidsschema vilket ger lite utrymme för kreativt tänkande. På 
grund av personalens tidsbrist inskränks även deras frihet när de arbetar då det finns för lite 
utrymme att hitta alternativa lösningar i deras arbetsmoment. Vi ser här en koppling mellan 
personalens arbetsuppgifter och deras inställning till förändringar. Då personalen inte ges 
möjlighet att arbeta kreativt samt ta egna beslut kan även detta vara en orsak till den negativa 
inställningen till förändringar, eftersom de inte ges möjlighet att vara delaktiga i hela 
förändringsprocessen. Frihet, ansvar samt tidsutrymme krävs för att kreativitet ska kunna 
flöda, således skapas en barriär mot intraprenörskap om detta inte finns.  
 
Misslyckanden är viktiga för den intraprenöriella processen eftersom de utgör ett 
inlärningsmoment. Personalen upplever inte att misslyckanden hanteras på ett negativt sätt 
inom företaget men vi argumenterar i analysen för att personalen egentligen aldrig ställs inför 
möjligheter att misslyckas. De olika barriärer som ovan nämnts motverkar intraprenörskap. 
Misslyckanden är en del av den intraprenöriella processen men det ges som sagt inte 
möjligheter för risktaganden och med det inte heller misslyckanden. Detta eftersom det inte 
finns tydliga riktlinjer för idéutveckling, det råder tidsbrist, det finns små möjligheter att ta 
beslut med flera orsaker. Således ser vi en stark koppling mellan samtliga barriärer som 
nämnts i detta kapitel och vi visar schematiskt en bild över detta samband nedan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Schematisk bild över barriärförhållandena i företaget. 
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9 DISKUSSION 
 
I detta kapitel för vi en diskussion kring studiens resultat och hur detta kan vara av betydelse 
även för andra företag än det studerade fallet. Här ger vi även förslag till fortsatt forskning 
inom ämnet barriärer mot framgångsrikt intraprenörskap. 

9.1 Studiens betydelse för andra företag än detta fall 
 
För att kunna applicera vårt resultat på andra företag måste vi först karaktärisera viktiga 
beståndsdelar i vårt studerade fall. Vi anser att företag som kan liknas vid detta fall är sådana 
som har en märkbar toppstyrning där VD och dennes närliggande chefer tar majoriteten av 
besluten, vilket inkluderar beslut som skulle kunna tas på lägre nivåer i organisationen. En 
annan viktig karaktäristika är det stora antalet anställda per chef vilket försvårar 
kommunikation och informationsflöde. Vi menar att vårt resultat kan appliceras på företag 
som utmärks av dessa karaktäristika. Vi vill dock påpeka att företag som har dessa 
karaktäristika inte med nödvändighet måste ha de barriärer som vår fallstudie har visat för 
detta specifika fall.  
 
Vårt resultat visar att toppstyrning och de följande bristerna i kommunikationen utgör 
grundläggande barriärer mot intraprenörskap. I denna studie kopplade vi riktlinjer, 
budgeteringssystem och bonussystem till brister i kommunikationen på grund av ett glapp 
mellan ledningens och personalens uppfattningar av dessa faktorer. Vi anser att företag som 
upplever att det finns kommunikationsproblem i organisationen ska vara medvetna om att 
detta kan skapa följdbarriärer. Vi vill dock påpeka att följdbarriärerna inte behöver vara 
samma som i vårt resultat utan kan vara av annan karaktär.  
 
Genom vårt arbete kan läsaren förstå hur barriärerna mer konkret kan gestalta sig i en 
organisation. Detta genom att vi har presenterat respondenternas åsikter med deras egna ord. 
Således skapas en ny dimension i beskrivningen av de barriärer empirin behandlar. Vi anser 
att den teoretiska referensramen är tämligen abstrakt medan empirin är mer konkret och rak 
på sak. Därmed anser vi att företag kan dra lärdom av hur de barriärer som vår empiri 
behandlar kan upptäckas i andra organisationer.  

9.2 Rekommendationer för fortsatt forskning 
 
I vårt resultat har vi tagit fram en schematisk bild över det inbördes förhållandet mellan de 
barriärer vi funnit i vårt studerade fall. Denna bör ses som en reflektion över det presenterade 
arbetet men förklarar däremot inte det allmänna inbördes förhållandet mellan barriärerna. 
Med det menar vi att det är tänkbart att förhållandena mellan barriärer kan se annorlunda ut i 
andra organisationer. Som vi framhållit genom hela studien påverkas även denna schematiska 
bild av våra subjektiva värderingar. Vi påpekade även i den teoretiska referensramen att 
barriärerna inte presenteras i en sammanhängande modell då förhållandet mellan barriärerna 
inte är kartlagt idag. Med denna bakgrund vill vi se forskning om förhållanden mellan 
barriärer och hur de inbördes påverkar varandra.  
 
Vi skulle även vilja se mer forskning om barriärers dynamiska egenskaper. Med detta menar 
vi att det idag saknas forskning om hur barriärer utvecklas och förändras i samband med att 
organisationer strävar efter att skapa en mer intraprenöriell miljö. Vi tror detta skulle skapa en 
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djupare förståelse för hur barriärer fungerar och därmed även förståelse för hur dessa barriärer 
kan elimineras.  
 
I och med detta arbete har företagsledningen hos vårt fall fått insyn i vilka barriärer som 
existerar i deras organisation mot ett mer intraprenöriellt klimat. Därmed har även tydliggjorts 
vilka förändringar som behöver ske för att uppnå en mer kreativ organisation. Vår 
förhoppning är att företaget kommer att arbeta med dessa frågor. Således vore det intressant 
om andra studenter tar vid efter oss och följer utvecklingen av barriärerna inom detta fall.  
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INTERVJUGUIDE CHEF 
 
Berätta lite om dig själv. 
Ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, nuvarande arbetsuppgifter, antal år i företaget, 
chefsposition. 
 
Berätta mer om dina arbetsuppgifter. (Personal) 
Utmaning, motivation, svåra eller enkla. 
 
Hur uppfattar du möjligheterna att arbeta kreativt inom företaget? (Strategi, kultur) 
Hinder mot kreativt arbete, inställning till kreativt tänkande, inställning till förändringar, 
stämning på arbetsplatsen, exempel. 
 
Finns det möjligheter att utveckla nya idéer inom företaget? (Kultur) 
På vilket sätt, vilket stöd ges till personalen, personalens medvetenhet, riktlinjer, exempel. 
 
Ingår idéutveckling i företagets budget? (System) 
Vilka krav finns för resurstillförsel, personalens medvetenhet. 
 
Hur hanteras projekt i företaget? (Policy) 
Arbetsgång, riktlinjer, deadlines. 
 
På vilken nivå sker planeringsarbetet? (System) 
Personalens möjligheter att påverka, delaktighet. 
 
Förklara på vilka nivåer beslutsfattande sker. (Struktur) 
Toppstyrning kontra eget ansvar, personalens möjligheter att påverka, ansvarsfördelning, 
bakomliggande motiv. 
 
Hur fungerar kommunikationen i företaget? (Struktur) 
Information, informella eller formella samtal. 
 
På vilket sätt engagerar ni chefer er i personalens arbete? (Strategi) 
Ledaregenskaper, engagemang att skapa kreativitet, tillvaratagande av kreativa tankar, 
exempel. 
 
Hur utvärderas personalens arbete? (System) 
Bonussystemets funktion och verkan, inställning till bonussystemet, personalens medvetenhet. 
 
Uppmuntras risktaganden i företaget? (Personal) 
På vilket sätt, misslyckanden, konsekvenser, exempel. 
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INTERVJUGUIDE PERSONAL 
 
Berätta lite om dig själv. 
Ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, nuvarande arbetsuppgifter, antal år i företaget. 
 
Berätta mer om dina arbetsuppgifter. (Personal) 
Utmaning, motivation, svåra eller enkla. 
 
Hur uppfattar du möjligheterna att arbeta kreativt inom företaget? (Strategi, kultur) 
Hinder mot kreativt arbete, inställning till kreativt tänkande, inställning till förändringar, 
stämning på arbetsplatsen, stöd från chefer, exempel. 
 
Finns det möjligheter att utveckla nya idéer inom företaget? (Kultur) 
På vilket sätt, vilket stöd ges från cheferna, riktlinjer, har du utvecklat någon idé, exempel. 
 
Ingår idéutveckling i företagets budget? (System) 
Vilka krav finns för resurstillförsel, konsekventa eller inkonsekventa. 
 
Har du varit delaktig i något projekt inom företaget? (Policy) 
Arbetsgång, riktlinjer, deadlines. 
 
Är du delaktig i planeringsarbetet av dina arbetsmoment? (System) 
Möjligheter att påverka, nöjd eller missnöjd, eventuella förändringar. 
 
Får du vara delaktig i beslutstagande? (Struktur) 
Toppstyrning kontra eget ansvar, möjligheter att påverka, ansvarsfördelning, nöjd eller 
missnöjd, eventuella förändringar. 
 
Hur fungerar kommunikationen i företaget? (Struktur) 
Information, informella eller formella samtal, respons. 
 
På vilket sätt visar cheferna engagemang i ditt arbete? (Strategi) 
Uppmärksamhet, uppskattning, engagemang att skapa kreativitet, tillvaratagande av kreativa 
tankar, exempel. 
 
Hur utvärderas ditt arbete? (System) 
Bonussystemets funktion och verkan, inställning till bonussystemet. 
 
Uppmuntras risktaganden i företaget? (Personal) 
På vilket sätt, misslyckanden, konsekvenser, exempel. 
 
 


