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där personer från företag som Atlas Copco, Electrolux, Ericsson och Oracle har fått ge sin syn på 
området. Arbetet har utförts med hjälp av Semcon AB, där även intervjuer har gjorts med 
konsulter för att undersöka problemet från olika vinklar. 
 
Resultatet definierar hur en entreprenör kan användas som konsult och vilka egenskaper som är 
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be interested in hiring an entrepreneur-consultant. The study was conducted through a 
combination of literature studies and interviews, where people from companies such as Atlas 
Copco, Electrolux, Ericsson, and Oracle have given their view of the subject. The study has been 
performed with help from Semcon AB, where interviews were conducted with consultants to 
examine the problem from different angles.  
 
The results define how an entrepreneur can be used as a consultant and the skills that are 
attractive for companies to take advantage of. In addition, terms like intrapreneurship and 
innovation are analyzed. Connections are made between these two and how they enhance the 
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Sammanfattning 

Entreprenörer har egenskaper och förmågor som är attraktiva för många företag, bland 

annat har de ofta en kreativ sida som kan utveckla mycket innovativa produkter och 

tjänster. Samtidigt är entreprenörer drivstarka, kundorienterade, har ett uttalat 

affärssinne och ser oftast möjligheter istället för problem.  

Detta arbete gjordes för att undersöka hur entreprenörer skulle kunna påverka företag 

och om de skulle vara intresserade av att anlita en entreprenörkonsult. Man skulle 

alltså kunna placera en entreprenör i en konsultroll, för att sedan hjälpa företag att 

utveckla nya, innovativa produkter och tjänster. Undersökningen har gjorts genom en 

blandning av litteraturstudier och intervjuer, där personer från företag som Atlas 

Copco, Electrolux, Ericsson och Oracle har fått ge sin syn på området. Arbetet har 

utförts med hjälp av Semcon AB, där även intervjuer har gjorts med konsulter för att 

undersöka problemet från olika vinklar. 

Resultatet definierar hur en entreprenör kan användas som konsult och vilka 

egenskaper som är attraktiva för företag att ta till vara på. Dessutom berörs begrepp 

som intraprenörskap och innovation, där kopplingar görs till hur dessa förstärker 

företagens konkurrenskraft samtidigt som det underbygger entreprenörkonsultens 

möjligheter. 
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Abstract 

Entrepreneurs have characteristics that are extremely attractive for many companies, 

among other things; they often have a very creative side which can produce innovative 

products and services. Meanwhile, entrepreneurs are driven to succeed, customer-

oriented and do usually see possibilities instead of problems.  

This study was done to investigate how entrepreneurs could affect companies and if 

they would be interested in hiring an entrepreneur-consultant. The study was 

conducted through a combination of literature studies and interviews, where people 

from companies such as Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, and Oracle have given 

their view of the subject. The study has been performed with help from Semcon AB, 

where interviews were conducted with consultants to examine the problem from 

different angles.  

The results define how an entrepreneur can be used as a consultant and the skills that 

are attractive for companies to take advantage of. In addition, terms like 

intrapreneurship and innovation are analyzed. Connections are made between these 

two and how they enhance the competitiveness of firms at the same time as it enhance 

the possibilities of the entrepreneur-consultant 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka alla de som har ställt upp på de intervjuer som har gjorts, 
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de stora nöjena och har gett mycket inspiration samtidigt som det har hjälpt till att 

testa teorier. I intervjukapitlet har mycket av det som sagts under intervjuerna skrivits, 

men samtidigt är det mycket av det som sagts som inte finns med. Hur gärna jag än 

hade velat skriva ner allting som har sagts så har det inte varit möjligt, men varje 

intervjuperson har bidragit till slutresultatet av detta arbete genom det som har sagts, 

oavsett om det finns angivet i detta kapitel eller ej. 

Dessutom vill jag tacka min handledare Maria Hammaren för de givande diskussioner 

som har förts under hela arbetets gång. Det har varit en förutsättning för att detta 

arbete skulle kunna slutföras. Ett stort tack skall även riktas till Semcon AB som har 

varit ett stort stöd i detta arbete, framförallt min handledare på Semcon, Pelle Östlund. 

Han hjälpte mig att introduceras i den värld jag var tvungen att undersöka, samtidigt 

som han vägledde mig mot det som visas här. 

Det finns många fler att räkna upp, och alla som känner att de har bidragit ska veta att 

jag är ytterst tacksam. 
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1. Inledning 

Grunden till detta arbete finns inom ämnet innovation, hur ser företag på innovation 

och finns det ett universellt recept på innovation för företag? Dessa frågor kändes 

svåra att besvara och de flesta företag verkade göra på sitt sätt, men samtidigt finns det 

personer som har en förmåga att skapa innovativa produkter och företag. Dessa 

personer består bland annat av de som varit med och skapat företag som Microsoft, 

Ford och Apple, nämligen entreprenörer. Många framgångsrika entreprenörer har tagit 

sig till toppen genom att skapa innovativa produkter/tjänster och visat en förståelse för 

vad kunder är beredda att betala för. Så genom att kombinera detta med tidigare tankar 

kring ämnet föddes en fråga, är det möjligt att kombinera företagens strävan efter 

innovation med entreprenörens nytänkande förmågor? 

Den ingående teorin är att entreprenörens förmågor är värdefulla för många företag. 

Samtliga företag har en gång i tiden inte varit mer än en tanke, en idé som någon 

kommit på och känner sig beredd att testa. Denna person är vad vi kallar en 

entreprenör, någon som kunde ta denna idé och genom en rad processer skapa ett 

framgångsrikt företag. Men under tiden som ett företag växer är det lätt att man tappar 

den entreprenöriella anda som fanns där när företaget var ungt. Vad skulle hända om 

man återigen kunde föra in den entreprenöriella andan i dessa företag? Det är även 

intressant hur entreprenörer lyckas konkurrera med stora företag, trots de begränsade 

resurser som ett litet företag har. Om en entreprenör kan utveckla innovativa produkter 

och lösningar med dessa små medel, vad skulle då hända om man gav entreprenören 

de omfattande resurser som större företag har? 

En av de idéer som har väglett mycket av detta arbete handlar om en av de största 

entreprenörerna de senaste 40 åren. Personen är Steve Jobs, grundare av Apple, och 

idén föddes i samband med hans bortgång hösten 2011. Idén är enkel, nämligen vad 

skulle företag kunna åstadkomma om de anlitade Steve Jobs som konsult? Genom att 

fundera kring alla de möjligheter som detta skulle innebära kan man lätt se hur 

lockande Steve Jobs förmågor skulle vara för andra företag. 
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Om kan kunde ta vara på de styrkor som Steve Jobs och andra entreprenör och placera 

detta i en konsultroll, skulle det vara värdefullt för många företag. Det är möjligt att se 

denna konsult som en medlare mellan uppfinnarna och kunderna, en person som kan ta 

uppfinnarens teknik och göra den attraktiv för kunderna. Detta stöds också av bevis på 

hur uppfinnare ofta har svårt att utforma sina idéer till något som har högt värde hos 

konsumenterna. Ofta vill en traditionell uppfinnare utveckla sina idéer till perfektion, 

och utforma dem mot ett mål som tilltalar uppfinnaren individuellt. Men detta är oftast 

inte vad marknaden vill ha, utan en sämre produkt kan ofta sälja mer än den bättre på 

grund av hur den tilltalar konsumenten. (Törnqvist, 2009) Dessutom är det stor 

skillnad på en uppfinning och en innovation, Schumpeter (1934) beskriver det:  

”As long as they are not carried into practice, inventions are economically 

irrelevant. And to carry any improvement into effect is a task entirely 

different from the inventing of it, and a task, moreover, requiring entirely 

different kinds of aptitudes”1 

Schumpeter menar alltså här att uppfinningar är helt betydelselösa ur en ekonomisk 

synvinkel så länge de inte realiseras. Dessutom krävs olika egenskaper för att ta fram 

en produkt och för att utveckla den. Man kan alltså säga att den som skapar produkten 

nödvändigtvis inte är den som är bäst på att sälja den, eller den som vet bäst vad 

kunderna vill ha. Uppfinnaren borde alltså fokusera på att ta fram den teknik eller 

produkt som behövs, för att sedan låta någon med andra färdigheter forma den till 

någonting som passar marknadens önskemål. 

Ibland kan anställda på företag ha jobbat så pass länge att de har blivit blinda för nya 

sätt att göra saker. Det kan handla om procedurer som alltid görs likadant eller 

material som alltid har använts. Denna ”blindhet” är skadlig för ett företag som vill 

vara innovativt, då det motsäger hela principen med innovation. Om de anställda 

motsäger sig förändring och förlitar sig för mycket på tradition är det omöjligt att 

skapa produkter som förändrar morgondagen. Dessutom är risken stor att de anställda 

inte ser hur marknaden förändras, utan vaggas in i en falsk trygghet där gårdagens 

produkter kommer att sälja lika bra imorgon (Sverrisson, 2001).  

                                                 

1
 Schumpeter (1934) sid 88 
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1.1. Problemformulering 

Vad kan en entreprenör erbjuda företag och hur skall detta göras? Vilka uppgifter 

skulle en entreprenör kunna utföra hos ett företag i en konsultroll? 

Vad är det som driver innovation i företag och hur ställer detta sig mot hur en 

entreprenör arbetar och kan erbjuda? 

1.2. Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur man kan ta tillvara på den kunskap som 

många entreprenörer besitter. Samtidigt studeras hur företag kan använda sig av 

entreprenöriella metoder och främja intraprenörskap. Dessutom kan detta arbete ligga 

till grund för bildandet av en tjänst med entreprenörer placerade som konsulter. 

1.3. Avgränsningar 

Tid 

Arbetet kommer att utföras under 5 månader (februari till juni 2012). 

Geografisk 

Utförs till största del i Stockholmsregionen, med ett kort besök i Göteborg. Resultatet 

kommer att vara inriktat mot den svenska marknaden och dess synsätt. Att resultatet 

även är applicerbart på internationella marknader är troligt, dock är detta någonting 

som kräver efterforskningar som inte är möjliga i detta arbete. 

Allmänt 

För att kunna svara på om denna tjänst är möjlig har en inriktning valts som fokuserar 

på företagen istället för entreprenörerna. Det innebär att arbetet försöker svara på hur 

företagen ställer sig till att anlita framgångsrika entreprenörer och om de har nytta av 

deras förmågor. Arbetet svarar därmed inte på hur entreprenörerna ställer sig till denna 

inriktning, utan ett antagande har gjorts att om det finns ett värde i denna tjänst 

kommer det att finnas entreprenörer som är villiga att ta vara på detta. För att bättre 

svara på entreprenörernas inställning skulle en kvantitativ studie behöva göras som 

inte tiden tillåter i detta arbete (se förslag på framtida studier i det avslutande kapitlet). 
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2. Metod 

Arbetet har utförts efter en tidigt utarbetad metod, där målet var att kombinera en 

omfattande litteraturstudie med intervjuer hos ett flertal företag. Kombinationen skulle 

innebära att teorier och tidigare forskning kunde jämföras med hur företagen ser på 

omvärlden, för att på så sätt se om de är förenliga med varandra. En annan anledning 

till att det var viktigt att utföra intervjuer var för att kartlägga möjliga kunder och vilka 

som skulle vara intresserade av tjänsten. Genom att hitta potentiella kunder var det 

möjligt att se vilka egenskaper och uppgifter som tilltalar dessa, så att tjänsten skulle 

kunna få fäste på marknaden. Detta var en av de stora frågorna som gick in i arbetet, 

fanns det verkligen ett behov och en vilja att anlita entreprenörer? Det var svårt att få 

ett bra svar på den frågan genom litteraturstudien, så intervjuerna var viktiga för att 

avgöra resultatet av arbetet. Anledningen till att göra intervjuer istället för till exempel 

enkätundersökningar är att området är så starkt kopplat till varje enskild individs 

uppfattning och erfarenhet av entreprenörskap. Om inte alla använder sig av samma 

bild av entreprenören blir det svårt att jämföra dem mot varandra, därför gjordes 

intervjuer där alla fick en möjlighet att utgå från samma beskrivning av 

entreprenörskap, där man kunde frångå intervjupersonernas egen bild och istället se på 

de egenskaper som beskriver en entreprenör. Dessutom skulle ett av de viktigaste 

målen med intervjuerna förloras genom en enkätundersökning, nämligen chansen att 

diskutera med och lära sig från intervjupersonerna.  

Däremot skulle en enkätundersökning kunna svara bättre på hur marknaden skulle ta 

emot en tjänst liknande denna. Detta går inte att avgöra med säkerhet med de 12 

intervjuer som har hållits i detta arbete, då det endast är en bråkdel av potentiella 

kunder. Men deras svar och åsikter har varit viktiga för att utveckla tjänsten i detta 

tidiga skeende. En enkätundersökning skulle vara nästa rimliga steg att utföra om man 

vill besvara hur stor efterfrågan är, men resultatet från detta arbete har gett stora 

förhoppningar för en sådan undersökning. 
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På grund av att den unika inriktning som denna undersökning har finns det få färdiga 

metoder att följa. Jag har hela tiden ansett att en egen utformad metod skulle behövas 

för att täcka alla de frågor som behöver besvaras. Metoden följer alltså inte någon 

tidigare uppsatt mall utan jag har kombinerat de moment som jag anser gynnar 

området på bästa sätt. Inriktningen har varit kvalitativ, där intervjuerna är ett bra 

exempel på hur egna värderingar och uppfattningar om marknaden har påverkat. 

Risken med detta har varit hur en enskild person skulle kunna ha en annan uppfattning 

än resten av företaget, eller någon från en annan avdelning. Detta är ett problem som 

alltid återfinns vid kvalitativa studier, men genom variationen av företag och de 

samstämmiga resultaten borde problemet ha undvikits. 

2.1. Inledande arbete 

Början på arbetet var fokuserat kring att bryta ner problemet till essentiella delar, för 

att på så sätt kunna avgöra hur de skall kunna lösas. Till en början var det oklart vad 

man skulle kunna använda en entreprenör till, fanns det ens något värde i deras 

kunskap? Så ett tidigt problem var att bestämma vad en entreprenör var bra på och vad 

som skulle kunna utföras i en konsultroll. För att kunna svara på detta var jag tvungen 

att blanda litteraturstudier med inspiration från omvärlden, där jag försökte att 

diskutera arbetet med alla personer jag fick chansen till. Det var en intressant fas och 

många idéer som föddes här har levt kvar genom hela arbetet. Under tiden lästes även 

vissa böcker och tidningar, där innehållet inte var direkt kopplat till arbetet. Exempel 

på dessa som ändå har bidragit indirekt till arbetet är tidningen Entreprenör och 

biografin om Steve Jobs utgiven 2011. Dessa har fungerat som inspiration och har inte 

använts som direkta källor. 

Utöver detta hade jag även en stor fördel av att få sitta placerad på Semcon ABs 

kontor i Stockholm, vilka har varit till stor hjälp under hela arbetet. Här kunde jag få 

en bättre insikt i vad det innebär att vara konsult, samt hjälp med att hitta lämpliga 

intervjupersoner. 

Det inledande arbetet har stått för ungefär en fjärdedel av tiden för detta arbete, där 

mycket handlade om att kalibrera tankarna till problemet. Samtidigt inleddes 

litteraturstudien som även den hjälpte till att bättre förstå problemen och vad som 

behövde lösas. 
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2.2. Litteratur 

För att arbetet skulle vara möjligt att genomföra krävdes en omfattande litteraturstudie 

på området, där forskning och artiklar kunde skapa en stabil grund att stå på. 

Litteraturen har samlats in genom databaser tillhandahållna av KTH Biblioteket. Målet 

har varit att undersöka den forskning som har gjorts kring tre områden, 

entreprenörskap, intraprenörskap, och innovation. Genom att kombinera dessa tre 

kunde svar ges på frågan angående vad en entreprenör skulle kunna erbjuda ett 

företag, och vad effekten skulle bli. Mycket av tiden i detta arbete har lagts åt att 

försöka föra samman de olika artiklar som har använts och hitta gemensamma 

nämnare. 

Dessutom har jag gått tillbaka till att söka ny litteratur i cykler, till exempel efter att en 

intervju hade gjorts och nya tankar fötts. Detta ledde till en process som hela tiden 

återkopplade till tidigare studerad litteratur samtidigt som kompletterande material 

kunde föras in. Arbetet utvecklades tack vare detta i en långsam, men ständigt 

analyserande, takt.  

För att lätt kunna gå tillbaka och analysera tidigare lästa artiklar har samtliga skrivits 

ut. Därefter har intressanta stycken, citat och termer understrukits för att ytterligare 

förenklar efterföljande läsning och återkoppling. Denna procedur har underlättat detta 

arbete oerhört, då jag snabbt har kunnat jämföra olika teorier med varandra. Dessutom 

har detta gjort det lätt att sortera den stora mängd litteratur som har samlats in. 

2.3. Intervjuer 

För att kunna utföra intervjuerna på bästa sätt gjordes de under den andra halvan av 

arbetet, då jag kunnat sätta mig in i ämnet och de teorier som fanns i litteraturen. En 

öppen och ganska ostrukturerad metod valdes, där de flesta frågor var återkommande i 

samtliga intervjuer. Exempel på frågor var: 

- Hur gör ni för att bli mer innovativa? 

- Hur mycket frihet kan man ge en konsult hos er? 

- Vid rekrytering, hur skulle du värdera en tidigare entreprenör? 

- Hur ser du på att inrikta sig mot nya marknader? 

- Hur skulle ni använda en entreprenör i organisationen? 

Frågorna ledde ofta till följdfrågor och en diskussion kring vilka möjligheter som 

fanns. Dock har jag liten erfarenhet från att utforma intervjuer samt utföra dessa, så 

mycket har handlat om min egen känsla av vad som behöver tas reda på och en metod 

som förlitar sig på min sociala förmåga. Genom att försöka skapa en öppen och 
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samtalslik känsla ville jag få intervjupersonerna att glömma bort att det var en intervju, 

utan snarare två personer som diskuterade ett ämne. På detta sätt kunde jag förlita mig 

på min egen förmåga till att föra samtal istället för den bristande erfarenheten av 

vanligt intervjuförfarande. 

Intervjupersonerna valdes även utifrån vissa kriterier och områden. Till att börja med 

valdes ett flertal företag ut som intressanta objekt, då de alla hade anlitat konsulter 

tidigare. Detta gjordes med stor hjälp från Pelle Östlund på Semcon AB, som bland 

annat har gjort det möjligt att intervjua personer som annars hade varit svåra att nå på 

grund av deras position i företaget. Det som gjorde det extra intressant att intervjua 

dessa företag var hur de kunde föreställas vara framtida kunder för den tjänst som 

utarbetades. De gavs alltså en möjlighet att bidra till någonting som de själva skulle ha 

nytta av i framtiden. Jag anser att detta ger ett ökat förtroende då de har en möjlighet 

att beskriva sina egna önskemål och säga ”om vi fick bestämma skulle vi ha det 

såhär…”. 

Även personer som inte var möjliga kunder intervjuades, där jag istället försökte skapa 

mig en bredare bild av problemen genom att intervjua personer med mycket erfarenhet 

inom företagsledning och konsulterande verksamhet. Dessa intervjuer gav mycket då 

intervjupersonerna var bra på att analysera tjänsten och ställa frågor som ”hur har du 

tänkt lösa det här?”. Att ha denna blandning av frågor åt båda hållen tvingade mig att 

tänka till lite extra och faktiskt komma på lösningar som annars kunde ha missats.  

Nästa steg var att försöka prata med personer som var mer insatta i konsultvärlden, 

som kunde svara på hur man kunde placera en entreprenör i en konsultroll. Här har 

många informella samtal hållits med anställda på Semcon AB och är således inte 

definierade i intervjukapitlet, men deras bidrag har inspirerat mycket av detta arbete. 

Ett antal formella intervjuer har även gjorts med personer från Semcon AB i Göteborg, 

där en fördjupning i konsultyrket gjordes. Bidraget från detta var en tydligare bild hur 

en entreprenör även kunde användas till fördel av den egna konsultfirman. 

Slutligen har det försökts att förtydliga bilden av en entreprenör genom att intervjua 

personer med denna bakgrund. Detta gjordes för att öka förståelsen för dessa personer, 

samtidigt som det var intressant att höra av deras erfarenheter. Intervjuerna var inte 

tänkta att definiera hur en entreprenör är då detta inte går att göra baserat på enstaka 

intervjuer. För att kunna beskriva en grupps egenskaper krävs det många personer, 

vilket inte kunde göras i detta arbete. Med ett för litet antal skulle personernas egen 

personlighet ta över bilden av en entreprenör.  

Alla intervjuer gjordes utifrån från samma mall, dock med små justeringar med 

avseende på de fyra urval som gjordes ovan. Genom att använda samma grund för 
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intervjuerna kunde de lättare jämföras med varandra och man kunde se till att samma 

frågor besvarades. Dock var frågorna öppet ställda och följdfrågor härstammade direkt 

ur samtalet, vilket av naturliga skäl inte kunde finnas med i intervjumallen från början. 

Intervjuerna har även konstruerats i två delar, där målet har varit olika för de båda 

delarna. Den första delen av intervjuerna har använts för att försöka skapa en bakgrund 

att stå på, vem är det som jag intervjuar? Här har mycket fokus lagts på vad personen 

har gjort tidigare, hur företaget arbetar och vilka områden man fokuserar på. Detta har 

skapat en bättre bild av företaget och visar var företaget står idag. Del två av 

intervjuerna har försökt att bli mer djupgående och försöker testa vad intresset för en 

entreprenörkonsult är. Direkta frågor angående entreprenörer har blandats med hur 

man ser på kreativitet och innovation, två ämnen som är nära kopplade till 

entreprenören. Denna blandning ledde i slutändan till en ganska öppen diskussion där 

intervjupersonernas tankar och idéer kunde så nya frön att undersöka i arbetet.  

Den enda nackdelen som har visat sig i efterhand med intervjuerna var att de endast 

utfördes av en person och utan inspelningsmöjligheter. Detta gjorde att det krävdes en 

balans mellan antecknande och samtal som hämmade möjligheterna till direkta citat. 

Om intervjuerna hade gjorts igen skulle dessa ha spelats in, för att sedan kunna få ut så 

mycket som möjligt av dem. Detta kunde dock ha hämmat intervjupersonen och 

utgången av intervjun, men jag misstänker att med rätt typ av frågor och teknik kan 

detta problem undvikas. 

2.4. Analys av metod 

Problemet med att göra undersökningen via intervjuer är att urvalet blir ganska smalt. 

Företagen som intervjuas påverkar alla till större del slutresultatet av undersökningen 

och det är omöjligt att använda enskilda företag för att beskriva en hel marknad. Det 

har även visat sig svårt att få tag på personer från de företag som är tänkt att intervjuas. 

De personer som är av intresse är ofta placerade högre upp i organisationerna och har 

därför lite tid över för intervjuer som denna.  

Under intervjuerna har jag försökt att hålla en neutral inställning, för att inte påverka 

intervjupersonerna med mina egna hypoteser och åsikter. Dock är detta någonting som 

har visat sig svårt att göra konsekvent genom hela intervjun då valet att göra samtalen 

så personliga som möjligt har öppnat upp för mina egna åsikter. Jag anser dock att 

detta inte har påverkat slutresultatet märkbart då antalet intervjuer har gjort att 

resultaten jämnar ut sig, samtidigt som många intervjupersoner har varit frispråkiga 

och sagt precis vad de tycker och tänker. I övrigt har metoden kunnat ge svar på de 

frågeställningar som har ställts och balansen mellan litteratur och intervjuer har varit 

tillfredställande. 
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Det ska även sägas att jag har ett stort intresse för entreprenörskap och har under min 

utbildning både läst kurser inom entreprenörskap och berört ämnen som är nära 

besläktade med entreprenörskap. På grund av detta är det möjligt att jag analyserar 

litteratur och intervjuer annorlunda än någon som inte har samma bakgrund. Det 

betyder att resultaten i detta arbete kanske skiljer sig mot vad de hade varit om en 

person med annan bakgrund utfört undersökningen. Men så är fallet med allt som görs, 

och borde inte ses som ett problem.   
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3. Litteraturstudie och teori 

Teoriavsnittet kommer att gå in och beskriva olika perspektiv utav den tilltänkta 

tjänsten. Dessa är bland annat beskrivningar av entreprenörer och entreprenörskap, 

företagens behov av innovation samt hur företag kan genomföra förändringar på bästa 

sätt. De kombineras sedan med de utförda intervjuerna i diskussionskapitlet för att dra 

gemensamma slutsatser. Teoriavsnittet kommer att beröra frågor som - vad skiljer en 

entreprenör från en intraprenör, vad är kreativitet och hur skall företag ställa sig till en 

ökad frihet hos de anställda? 

3.1. Entreprenör och Intraprenör 

En sak som har blivit tydligt under arbetets gång är hur beskrivningen och personers 

uppfattning av ordet entreprenör skiljer sig åt. Vissa menar att en entreprenör endast 

kan räknas som detta om man startar ett eget företag och driver det, medan andra är 

mycket friare och säger att man kan vara en entreprenör oavsett vad man jobbar med. 

På samma sätt verkar bilden av en entreprenör skifta mellan väldigt positiv och väldigt 

negativ hos folk, vissa säger att entreprenörer bara gör som de själva vill och är 

extrema egoister samtidigt som andra geniförklarar dem. Redan från början när arbetet 

inleddes har det varit stort fokus på att hitta en allmän definition av entreprenören, så 

att personers olika uppfattning inte skall ligga i vägen för resultatet av detta arbete.  

Definitionen av en entreprenör har länge debatteras och grunden brukar ofta refereras 

till Joseph Schumpeter och hans bok från 1934 ”Theorie der wirtschaftlichen 

Entwicklung”, som senare översattes till ”The Theory of Economic Development”. I 

denna beskrivs hur en entreprenör skapar värde och ser saker på nya sätt, även 

kopplingen till innovation är tydlig. Det har lett till en beskrivning som verkar vara 

godtagbar för de flesta, där entreprenören är en person som åtar sig en värdeskapande 

process, genom att sammanfoga idéer, samla resurser och får saker att hända (Kao, 
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1995; Lopes, 2010; Antoncic & Hisrich, 2003). Schumpeter (1934) formar en teori 

som beskriver entreprenörskap utifrån 5 möjliga scenarion:  

o Skapa nya produkter 

o Hitta nya sätt att producera en produkt 

o Öppna upp nya marknader 

o Hitta nya källor till råmaterial 

o Implementera en ny typ av organisation 

I huvudsak kan man säga att entreprenören är någon som bryter rutinerna och formar 

någonting nytt. Schumpeter (1934) beskriver ett scenario där kunder och företag lever 

i ett konstant tillstånd, där tillgång och efterfrågan är styrt av tidigare erfarenheter och 

tradition. Han ställer då frågan vad som skulle hända om man bröt denna balans, om 

man införde någonting nytt som rubbar balansen mellan tillgång och efterfrågan. Det 

är det som är entreprenörens roll, att hitta nästa sätt att öka efterfrågan. Man kan även 

säga att entreprenören är en person som tar drömmar och omvandlar dem till 

verklighet (Faltin, 2001). 

En entreprenör är som sagt en person som skapar någonting nytt, där 

produkten/tjänsten har en stark koppling till marknaden och tillför värde. 

Entreprenören utnyttjar alltså en möjlighet och utvecklar lösningar som visar sig bättre 

än konkurrenterna. Men varför är det just entreprenören som utnyttjar dessa 

möjligheter, varför har ingen annan redan tagit till vara på dessa? Felin & Zenger 

(2009) säger att entreprenörer har en förmåga att se möjligheter, vilken andra inte har i 

samma utsträckning. Antingen är detta en förmåga som dessa personer har, eller så är 

det någonting som har utvecklats genom erfarenhet och utbildning. Men detta är inte 

hela svaret, eftersom erfarenhet inte helt förklarar hur man kan utveckla nya, radikala 

idéer från bristfällig kunskap. Felin & Zenger (2009) visar istället hur en entreprenör 

framställer idéer genom tre steg:  

(1) Observationer av omgivningen som kombineras med tidigare erfarenheter 

resulterar i ett problem som kanske kan lösas.  

(2) Möjliga svar på detta problem framställs, där kreativiteten tillåts flöda.  

(3) De svar som genererades i andra steget testas nu mot entreprenörens 

tidigare erfarenhet och utvecklas.  

Steg 1 berör det område som många ser som fröet till resten av idén, det är alltså den 

händelse som får entreprenören att säga ”tänk om…”. Denna händelse behöver inte 

vara direkt kopplat till tanken som uppstår, utan är istället en ”trigger” som sätter 

igång en tankebana hos entreprenören. Jämför detta med hur Isaac Newton insåg 
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betydelsen av gravitation när han såg ett äpple falla. Han visste sedan tidigare att 

äpplen föll från träd, men nu var det en enskild händelse som triggade hans tankebana 

till att fundera kring varför och hur det föll. Newton var inte heller den första som såg 

ett äpple falla, men hans tidigare erfarenheter och kunskap tillät honom att göra 

kopplingen som senare ledde till upptäckten av gravitation. Bakom detta verkar det 

även finnas en förmåga att föreställa sig någonting, det vill säga skapandet av en teori. 

Det ligger sedan i personens natur att testa denna teori och se om det finns något som 

styrker den. Detta kan även ses hos barn, som under inlärning av språk lyckas utveckla 

detta till någonting mer avancerat än vad de har lärt sig. Barn verkar ta den erhållna 

informationen och lyckas fylla upp luckorna med egna teorier som sedan bekräftas 

(Felin & Zenger, 2009). En intressant länk är hur både barn och entreprenörer 

uppfattas som mycket kreativa, det är möjligt att kombinationen av problemlösning 

och testande av teorier hör ihop med detta. 

Steg 2 handlar mycket om kreativitet och fantasi, där lösningar utarbetas och försöker 

lösa det som upptäcktes i steg 1. Dessa nya lösningar kan ofta ta drastiskt nya 

riktningar, där entreprenöriell kreativitet sätter gränserna (se avsnitt 3.3 och 3.4 

angående kreativitet och entreprenöriell kreativitet). Steg 3 tar tillbaka dessa tankar 

och lösningar till verkligheten och undersöker hur pass genomförbara dessa är. Det är 

lätt hänt att entreprenören tar fram idéer som har liten koppling till tidigare 

erfarenheter under steg 2. Men under steg 3 kopplas dessa idéer ihop med tidigare 

erfarenheter och återkopplas till den händelse som triggade hela processen till en 

början. Det sista steget grundar sig i den logik som entreprenören har utarbetat genom 

tidigare erfarenheter och kunskap. Teorierna och idéerna som har tagits fram testas 

mot detta istället för att göra fysiska tester. (Felin & Zenger, 2009) 

Om vi återgår till definitionen av en entreprenör så säger den egentligen ingenting om 

var entreprenören arbetar, om det är inom ett företag eller i skapandet utav ett nytt. Det 

öppnar upp användandet av termen entreprenör och leder till den tvetydighet som 

existerar i folks uppfattning av en entreprenör. Till exempel skulle en person som 

jobbar på ett stort företag fortfarande uppfattas som en entreprenör om personen 

kommer med nya idéer och lyckas genomföra dessa på ett innovativt sätt. Problemet 

med detta är att personligheten hos en person som trivs i en större organisation kan 

skilja sig avsevärt från någon som brinner för att skapa företag och affärsmöjligheter. 

Vid samtal med entreprenörer framkommer det att många av dessa inte tål att vara 

”inlåsta” i den företagsstruktur som stora företag har. Här är det viktigt med regler, 

processer och metoder som måste följas för att det skall vara möjligt att organisera den 

komplexa värld som ett företag associeras med. När en entreprenör utsätts för den här 

typen av strikta procedurer känner personen sig ofta instängd och begränsad, det blir 

svårt att få utlopp för alla de idéer som cirkulerar i entreprenörens sinne. På grund av 
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detta blir det tydligt att en person som jobbar entreprenöriellt inom en organisation 

inte nödvändigtvis har samma egenskaper som en entreprenör på utsidan. Därför är 

begreppet intraprenör viktigt i sammanhanget och skillnaderna mot en entreprenör 

behöver jämföras. 

Begreppet intraprenör är inte lika utspritt som entreprenör och kan enligt Gapp & 

Fisher (2007) ses som en undergrupp till entreprenören. Intraprenörskap beskrivs som 

entreprenöriella handlingar inom ett företag, med fokus på utvecklandet av nya 

affärsomården (Gapp & Fisher, 2007). En intraprenör har många egenskaper 

gemensamt med entreprenören och båda har starkt fokus på att utveckla nya 

affärsområden och produkter/tjänster. Frågan är då vad som egentligen skiljer en 

entreprenör från en intraprenör personlighetsmässigt. Enligt Menzel et al (2007) är det 

logiskt att det finns vissa skillnader i vad som motiverar entreprenören kontra 

intraprenören. Till att börja med har entreprenören förmodligen större fokus på att 

skapa finansiell framgång för sig själv. Medan intraprenören inte kommer få särskild 

stor ekonomisk belöning för sitt arbete, utan vinsten som intraprenören generar 

kommer till största del gå till företaget. En skillnad som blir tydlig i kompetens här är 

hur en entreprenör måste ha en bred kunskapsbas, för att på så sätt kunna hantera allt 

mellan ekonomi, marknadsföring, produktion och produktframtagning. Intraprenören 

utsätts inte för samma bredd av kunskap, möjligtvis är personen inblandad i dessa 

frågor inom sin avdelning men inte på samma övergripande nivå som en entreprenör 

har i sitt eget företag. En intraprenör behöver inte heller ta lika stort ansvar för sin idé, 

vilket även innebär att risken för en intraprenör är betydligt mindre än för en 

entreprenör. En entreprenör är beredd att ta stora risker för att nå sitt mål och om han 

misslyckas drabbar det i huvudsak entreprenören själv. För entreprenören är ett 

misslyckande ofta förknippat med en förlust av stora summor pengar, medan 

intraprenören tar en betydligt lägre risk, där företaget kommer att vara den största 

förloraren om satsningen går fel. Risken för intraprenören är ett minskat förtroende 

från sin arbetsgivare, och de konsekvenser som kan uppstå ur detta men är 

förmodligen fortsatt anställd. (Menzel, et al., 2007) 

Grunden bakom intraprenörskap ligger i att ta tillvara på de idéer som genereras i ett 

företag. Detta är vanligare i mindre företag, där de anställdas enskilda arbete påverkar 

företaget till en större grad (Menzel, et al., 2007). I dessa små-medelstora företag 

uppstår intraprenörskap nästan spontant bara man har rätt personer i organisationen. 

Men i större företag är det betydligt svårare att sticka ut som individ, därför krävs det 

också att stora företag har det i sin strategi att ta tillvara på de idéer som kommer från 

enskilda anställda. Från de intervjuer som har gjorts med personer ur större företag 

tyder mycket på att de försöker bli bättre på just detta. Man tillåter till exempel de 

anställda att arbeta med sina egna projekt och idéer. Men även om företagen försöker 
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att förbättra dessa områden har de en lång väg att gå, där fokus behöver skiftas från en 

strikt kvartalsekonomi mot en något friare utvecklingsstrategi.  

Inom litteraturen förekommer flera olika definitioner och termer av intraprenörskap, 

en som används är ”Corporate Entrepreneurship” (CE) (Shaw, et al., 2005; Kuratko, et 

al., 2001). CE kan ses som en annan beskrivning av intraprenörskap, där aktiviteter 

främjar skapandet av nya produkter och processer. Man kan säga att CE är någonting 

som brukar användas när det handlar om betydligt större företag, medan 

intraprenörskap är någonting som förekommer i små-medelstora företag. Shaw, et al. 

(2005) definierar det: 

”Corporate entrepreneurship can be defined as the effort of promoting 

innovation in an uncertain environment. Innovation is the process that 

provides added value and novelty to the organization and its suppliers and 

customers through the development of new procedures, solutions, products 

and services as well as new methods of commercialization. Within this 

process the principal roles of the corporate entrepreneur are to challenge 

bureaucracy, to assess new opportunities, to align and exploit resources and 

to move the innovation process forward. The corporate entrepreneur’s 

management of the innovation process will lead to greater benefits for the 

organization.”
2
 

CE handlar alltså mycket om att ur företagets synvinkel motivera de anställda till ett 

innovativare tankesätt genom entreprenöriella metoder. Innovationen uppstår när de 

anställda tillåts ta en idé eller uppfinning och skapa någonting nytt av detta, som i 

slutändan ökar värdet för företaget. Företag skapar ofta innovationer genom 

rekrytering av personer med nya idéer och intern forskning och utveckling som syftar 

på att ta fram nya lösningar. För att främja intraprenörskap har flera företag tidigare 

arbetat med att tillåta sina anställda komma med egna idéer och projekt. Företag i 

framkant på detta område är bland annat Google och 3M, där 3M var bland de första i 

branschen som erbjöd sina anställda att lägga 15 % av arbetstiden på sina egna projekt, 

detta resulterade i slutändan till nya produkter som Post-it och Scotch tejp. (Finkle, 

2011).  

Intraprenörskap är alltså hårt kopplat till enskilda individers agerande och hur det leder 

till nya innovationer. Detta kan göras av en ensam person eller i grupp, där nytänkande 

och innovationer kan få tillfälle att växa fram genom kombinationen av kunskap. Om 

företag inte kombinerar sin produktutveckling med att ta tillvara på den kunskap som 

                                                 

2
 Shaw, et al (2005) sid 394 
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finns hos intraprenörerna riskerar man en minskad effektivitet. Om intraprenörens 

kunskap inte utvecklas i gruppen kan det bli svårt att ha en långsiktigt fungerande 

process kring innovation baserade på intraprenörskap (Gapp & Fisher, 2007). 

Intraprenörskap har vuxit fram som en viktig faktor på senare år och är attraktivt för 

företag att uppmuntra. På den vetenskapliga sidan har forskning om intraprenörskap 

delats in i tre delar; intraprenören som individ, skapandet av affärsområden och 

entreprenöriella företag (Antoncic & Hisrich, 2003). Forskningen har i huvudsak 

bidragit till att öppna ögonen för hur viktigt entreprenörskap är för företags framtida 

utveckling, även om området fortfarande är ganska tunt och kopplingar till övriga 

områden är få. Min studie skulle kunna beskrivas som ett sätt att ta entreprenörer 

utifrån och ge företagen en chans att använda dem som intraprenörer för ett tag. Detta 

skulle då kombinera dessa tre områden på ett bra sätt och hjälpa företag att ta ett steg 

mot en mer entreprenöriell organisation.  

Både entreprenörer och företag strävar efter en fortsatt tillväxt, där de anställdas 

kompetens och motivation är avgörande för hur man lyckas. Genom att de anställda 

tillåts ta beslut och driva idéer som motiverar dem kan man skapa förutsättningar för 

en framgångsrik tillväxt av företaget. (Ireland, et al., 2001). Intraprenörskap och 

innovation är viktiga faktorer för att företag skall kunna växa snabbt och utvecklas i 

den takt som marknaden kräver. Här pratar man ofta om radikala eller inkrementella 

framsteg, där de båda är viktiga i olika skeenden. Inkrementella framsteg är små 

framsteg som görs genom diverse optimeringar och förbättringar av produkter, 

processer och tjänster. Det är något som man jobbar löpande med och innebär ofta att 

förbättringen inte har så stor effekt på övriga produkter eller processer som existerar 

runt omkring. Inkrementella förbättringar är alltså ett sätt att öka värdet på en redan 

existerande lösning, där huvuddelen fortfarande är lik den ursprungliga. Radikala 

framsteg är svårare att både utveckla och genomföra, då resultatet ofta leder till krav 

på nya processer och tekniker omkring produkten eller tjänsten. Men radikala 

förändringar är lika viktiga som de inkrementella, men de gäller att de görs vid rätt 

tillfälle och på rätt sätt. (Mcfadzean, et al., 2005; Dover & Dierk, 2010) 

För att ett företag skall lyckas och fortsätta att vara konkurrenskraftigt i framtiden 

krävs att man då och då genomför mer radikala förändringar. Om man fortsätter att 

vidareutveckla gammal teknik genom att hela tiden förbättra små delar i taget är risken 

stor att man blir omsprungen av konkurrenter som plötsligt lanserar en helt ny lösning. 

Men inkrementella förbättringar är samtidigt nödvändiga för att kunna få ur så mycket 

värde som möjligt ur en produkt eller teknik. Det är sällan som någonting nytt är 

perfekt redan vid lansering, utan det behöver genomgå några förbättringar och 

förändringar för att uppnå sitt fulla värde. Genom att genomföra en radikal förändring 
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öppnar man upp för framtida förbättringar och ny kunskap. Båda typer är lika viktiga, 

där det behövs radikala förändringar för att driva på innovation och inkrementella för 

att optimera.  

Utmaningen är att veta när man skall sluta med inkrementella förbättringar och istället 

börja satsa på nästa generation av produkten eller tekniken. Denna utmaning är 

någonting som blir intressant vid utarbetandet av entreprenörkonsultens roll och när 

dessa skall anlitas av företagen. Ett möjligt scenario är att ett företag ser hur man 

måste göra en större förändring i framtiden, efter att deras nuvarande produkter har 

nått en gräns för hur mycket man kan förbättra dem. Nästa steg kräver alltså en 

förnyelse som inte alltid är lätt att göra när man har arbetat med en och samma 

teknik/produkt under en längre tid. Det kan vara svårt att tänka i nya banor om man är 

van att arbeta på ett speciellt sätt. Genom att anlita en entreprenörkonsult i detta skede 

öppnar man upp för extern information att komma in och hjälpa de anställda att se nya 

möjligheter. Man får in en person som är erkänd för att se möjligheter på marknaden 

och som är van att utföra dessa radikala steg som krävs. Företaget i fråga får alltså 

hjälp med att ta det stora steg som en radikal förändring är, samtidigt som de kan föra 

in kunskap och idéer i den nya produkten som de fått från entreprenören och inte hade 

kunnat finna själva. Detta arbete skulle även kunna ha gjorts av en person inom 

företaget, en intraprenör. Problemet är hur denna person inte skulle tillföra någon 

information utifrån samt att det kan vara svårt för företaget att vända sig till en enskild 

anställd och lägga så stort ansvar på dennes axlar, det hamnar lätt utanför beskrivna 

arbetsuppgifter. 

En viktig egenskap hos entreprenörer är hur de kan ta till sig vad marknaden önskar 

och är beredda att betala pengar för. Genom att förstå sig på kunderna och veta hur 

man undersöker deras vilja att betala för en produkt, kan entreprenören utveckla en 

attraktiv produkt. Det är inte nödvändigt att entreprenören har en perfekt inblick i 

kunderna på samtliga marknader, utan en viktig förmåga är att snabbt kunna sätta sig 

in i marknaden där det behövs. Det bevisas av hur företag egentligen har mycket mer 

resurser än en entreprenör för att göra marknadsundersökningar. Ändå lyckas 

entreprenörer gång på gång stjäla stora marknadsandelar utav de existerande 

företagen. De kan alltså med mindre medel hitta ett större intresse hos kunderna. Ett 

annat område som ökar entreprenörens chans att lyckas är hur man förstår sig på de 

processer som ett företag består av och hur de kan justeras för att förbättra resultaten. 

(Menzel, et al., 2007; Amabile, 1997). 
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3.2. Kreativitet 

Kreativitet är någonting som är gemensamt för både entreprenörer och intraprenörer, 

det återfinns i många beskrivningar av entreprenörskap och är ofta en förklaring till 

varför entreprenörer kan leverera unika lösningar. Det är även en egenskap som har 

undersökts noga på senare tid, där man har velat få svar på frågan, vad är egentligen 

kreativitet? 

Kreativitet kan beskrivas som skapandet av nya eller originella idéer med värde och 

kan sägas bestå av tre delar, intelligens, erfarenhet/kunskap och tankesätt (Udwadia, 

1990). Intelligens har genom tidigare forskning visat sig vara en viktig del hos kreativa 

personer och att de ofta är betydligt smartare än genomsnittet, dock behöver inte en 

intelligent person vara kreativ. Erfarenhet eller kunskap är viktig då det kan ses som 

byggstenarna som en kreativ person använder för att bygga någonting nytt. Ofta 

handlar en kreativ handling om att personen kan se ett nytt sätt att göra en uppgift på, 

någonting som kräver att personen vet hur uppgiften utfördes tidigare. Tankesätt 

handlar om hur en kreativ person tar in och använder sig av information. En kreativ 

person tar till sig information, strukturerar om denna och skapar nya lösningar utav de 

viktigaste delarna. Kreativiteten ligger här i förmågan att ta tillvara på de viktigaste 

delarna av informationen som personen tar in, samt hur de kan kombineras på nya sätt. 

(Udwadia, 1990) 

Kreativitet är någonting som används olika inom sin respektive bransch, är det till 

exempel samma form av kreativitet som får en konstnär att måla och en entreprenör att 

skapa nya, innovativa produkter? En jämförelse mellan konstnären, entreprenören och 

chefer gjord av Daum (2005) visar på vissa likheter och skillnader, särskilt i fråga hur 

man tolkar sin omgivning. Konstnärer jobbar ständigt med att utforska människans 

bild av omvärlden och genom de olika sinnena skapa en ny beskrivning av denna, ofta 

kan detta leda till okonventionella beskrivningar. Här är det den kreativa sidan hos 

konstnären som talar och försöker beskriva det som alla andra ser med nya ord. Inom 

ett företag kan detta vara jobbigt för en chef att hantera, och anställda som hela tiden 

strävar efter att utföra processer på nya sätt kan skapa stor oreda. Istället är det vanligt 

att förespråka effektivitet och optimering av de processer som finns inom företaget. 

Entreprenören kan man istället beskriva som en blandning av de två tidigare och 

försöker att föra in de kreativa delarna från konstnären i den arbetsmiljö som chefen 

sitter. De har en syn på omvärlden som skiljer sig från andra och de vill skapa 

någonting nytt som tillför värde i form av ett företag. Den kreativa del som konstnärer 

och entreprenörer har gemensamt går ut på att ta till vara på så mycket som möjligt ur 

omgivningen, där man försöker att se problem och möjligheter ur nya vinklar. (Daum, 

2005) 
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Det är intressant att jämföra hur man värderar kreativitet och innovation i ett företag. 

För en vanlig uppfattning angående entreprenören är att dessa personer är några utav 

de mest kreativa inom företagsvärlden. Eftersom entreprenören i detta arbete är tänkt 

att arbeta som en konsult kan det vara intressant att jämföra dessa två mot varandra. 

När man börjar beskriva vilka grundstenarna bakom kreativitet är finns det vissa 

egenskaper som går att finna hos både entreprenörer och konsulter. En av dessa är 

förmågan att arbeta med analogier. Detta är en vanligt förekommande egenskap när 

man ser på definitioner av kreativitet, (Kalogerakis, et al., 2010) och är även en 

egenskap som beskrivs som en av de viktigaste för entreprenörens framgång. Att 

arbeta genom analogier hjälper dessa personer att ta till vara på tidigare erfarenheter 

och applicera dessa på nya problem. Resultatet blir att en blandning av den kunskap 

som har inhämtats från skilda områden kombineras och löser ett problem som kanske 

inte ens berör de områden som kunskapen hämtades ifrån. Att samla in kunskap på 

detta sätt och att använda det på rätt sätt är någonting som en framgångsrik konsult är 

tvingad att göra. För att lyckas med sina framtida uppdrag är konsulten tvungen att ta 

lärdom från sina tidigare uppdrag, samtidigt som man måste vara förberedd för att 

använda denna kunskap man har samlat in (Bessant & Rush, 1995). Många mindre 

lyckade konsulter är förmodligen inte lika bra på att ta tidigare erfarenheter och 

applicera dessa på nya, orelaterade områden. Ett exempel är hur man kanske inte ser 

hur produktionen inom bilbranschen kan ge idéer på hur produktionen av 

diskmaskiner kan förbättras. Att lära sig någonting är inte särskilt värdefullt om man 

inte kan använda sig utav det i framtiden. Konsulter är alltså ganska lika entreprenörer 

då analogiskt tänkande även är en grundpelare för entreprenörskap.  

En liknelse är hur kreativa personer samlar på sig erfarenhet med ett öppet sinne, där 

varje erfarenhet kan liknas med en icke-ansluten kontakt. Erfarenheten kan ligga 

öppen i personens sinne tills en möjlighet visar sig, och kontakten kan anslutas till en 

eller flera ytterligare kontakter. På så sätt kan ett nätverk av analogier byggas upp, och 

idéer kan flöda fritt från ett område till ett annat. (Udwadia, 1990) Detta stämmer även 

bra överens med Ireland, et al. (2001) som säger att två kärnkompetenser för en 

entreprenör är att kunna samla in en variation av resurser och att veta hur dessa kan 

kombineras för att resultera i en kreativ lösning.  
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Att analogier är ett verktyg för utvecklandet framtida innovationer stöds av 

Kalogerakis, et al. (2010), där exempel på hur konsulter tar till vara på dessa finns. 

”The ’new’ in a new product is very often a novel combination of elements 

from existing knowledge bases that gave not previously been connected. This 

type of inventive combination is a basic mechanism that dominates most 

creative problem-solving tasks.”
3
  

Problemlösning är någonting som är essentiellt för en konsult och genom att 

kombinera tidigare kunskap kan man lösa många problem. Resultatet är inte någonting 

nytt, utan en kreativ kombination av gammal kunskap.  

3.3. Entreprenöriell kreativitet 

Enligt Amabile (1997) kan man beskriva entreprenörens kreativitet på ett särskilt sätt, 

som är en vidareutveckling av den generella kreativiten. Jämför detta med hur en 

konstnär inte använder sig utav kreativitet på samma sätt som en kock. Definitionen 

enligt Amabile (1997) lyder: 

”The generation and implementation of novel, appropriate ideas to establish a 

new venture (a new business or new program to deliver products or services). 

The primary novel, useful ideas may have to do with: (a) the products or 

services themselves, (b) identifying a market for the products or services, (c) 

ways of producing or delivering the products or services, or (d) ways of 

obtaining resources to produce or deliver the products or services.” 

Amabile (1997) säger att entreprenörens kreativa förmåga inte endast består av att 

komma på kreativa idéer, utan kräver även handling och implementation av dessa 

idéer. Detta eftersom entreprenörskap inte bara handlar om att komma på en ny kreativ 

idé, utan dessutom hur det skall användas och utnyttjas på marknaden. Idén skall alltså 

generera värde på marknaden för att kunna användas av entreprenören. 

Entreprenörens kreativitet behöver alltså inte enbart beröra hur en ny produkt eller 

tjänst skall se ut, utan även hur resurserna används och erhålls. Ett exempel är hur en 

entreprenörkonsult skulle kunna se nya sätt för ett företag att finansiera sina projekt 

eller produkter. Om entreprenören kunde komma på ett sätt för företaget att minska sin 

kapitalbindning till exempel, då skulle detta vara entreprenöriell kreativitet som 

hjälper ett företag till bättre resultat.  

                                                 

3
 Kalogerakis, et al (2010) sid 418 
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Här kan också nämnas entreprenörens väg till nya affärsområden och hur dessa hittas. 

Felin & Zenger (2009) beskriver en term som liknar denna entreprenöriella kreativitet, 

men kallar det ”entrepreneurial theorizing” (entreprenöriell resonering). Här försöker 

de förklara varför en entreprenör med betydligt mindre kunskap än de större 

konkurrenterna, fortfarande kan lyckas bättre.  

”through the process of theorizing and imagination, entrepreneurs can add 

vital data and insights about the possibility space beyond past experience. 

And, through reasoning and justification, these possibilities are further vetted 

in deciding which of them might be pursued by the nascent organization.”
4
 

Entreprenörer kan alltså använda sig av tidigare erfarenheter för att genom teorier och 

resonera sig fram till en ny lösning. Man kan säga att de genom sin kreativa förmåga 

fyller i de luckor som saknas i deras kunskap, men även de luckor som finns på 

marknaden. Det är på detta sätt som de lyckas framställa produkter med ett större 

värde än konkurrenterna, trots att de saknar den kunskap som konkurrenterna har.  

På gränsen till kreativitet finns även en förmåga som ibland får en mytisk stämpel, 

nämligen intuition eller magkänsla. Något som uppfattas som en särskild egenskap hos 

många entreprenörer är förmågan att ta korrekta beslut baserat på otillräcklig 

information. Detta åstadkoms ofta genom att personen i fråga har en magkänsla 

angående lösningen, vilken ligger till grund för vad som borde göras. Självklart är inte 

entreprenören magisk på så sätt att man kan förutse framtiden helt utan undersökning, 

istället kan man se det som ett annat användningsområde av kreativiten och förmågan 

att tänka genom analogier. Genom att reflektera över tidigare erfarenheter och koppla 

ihop dessa med den information som finns tillgänglig kan entreprenören skapa sig en 

uppfattning om hur framtiden och marknaden borde uppföra sig. Detta är även något 

som senare påtalas vid en intervju med Thomas på Electrolux. Han talar då om hur 

viktigt det är att kunna använda sig av sin magkänsla, tillsammans med logiskt 

tänkande. Denna kombination kallar han ”Belly-brain” och syftar på att man skall ta 

en magkänsla och utvärdera den innan man kan använda sig av den. Att fatta beslut 

baserade på lite eller osäker information beskriver Brettel, et al. (2012) som 

”Effectuation”. Det är en generell teori om att fatta beslut i osäkra situationer där 

fokus ligger på att välja inriktning baserat på vilken effekt man kan åstadkomma med 

givna medel. Det handlar alltså om att ha en förmåga att sortera ut data som är viktig 

för slutresultatet, och sedan välja den inriktning som har bästa positiva effekt. 

                                                 

4
 Felin & Zenger (2009) sid 140 
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Det leder även in på hur en entreprenör hanterar risk och avkastning. För många 

företag är risk nästan alltid förknippat med någonting dåligt och försöks undvikas till 

högsta möjliga grad. På andra sidan har vi entreprenören som tänker att risk är 

verkligen ingenting dåligt, bara avkastningen kopplad till risken är tillräckligt hög. Så 

genom att utvärdera ett projekt utifrån avkastning kopplad till risk är entreprenören en 

expert på att se vilka möjligheter som är värda att fortsätta med. Förmågan att kunna 

lägga ett projekt åt sidan kan vara precis lika viktig som att ta tag i ett projekt som är 

väldigt riskfyllt. Att lägga ner ett projekt som inte kommer generera tillräcklig 

avkastning frigör resurser som kan läggas på det mer riskfyllda projektet med högre 

avkastning.  

Att effektivt kunna lägga ner projekt i rätt tid är någonting som alltid diskuteras bland 

företag, hur och när vet man att ett projekt inte har något värde på marknaden? 

Någonting som är uppenbart är att de flesta företag spenderar mycket pengar på 

projekt och produkter som i slutändan misslyckas, läggs ner eller inte får tillräckligt 

många kunder. Det är lätt att tänka sig hur svårt det kan vara att lägga ner någonting 

som man redan spenderat mycket pengar i och har emotionella kopplingar till. Men 

om man tänker hur mycket pengar det finns att spara på att lägga ner projekt i tid kan 

det vara värdefullt för företag att veta när man skall lägga ner. Ett exempel som 

nämndes under en intervju med Roland Svensson är ett fiktivt projekt som kan ha 

kostat 200 miljoner för ett företag redan. Personer är involverade och att lägga ned ett 

sådant projekt betyder att dessa 200 miljoner är bortkastade. Men som Roland säger – 

Det är ganska lite pengar om man jämför med att det kanske skulle kosta 2 miljarder 

att färdigställa projektet, som fortfarande kan sluta med ett misslyckande.  

3.4. Utvärdering av existerande projekt/produkter 

Tanken bakom detta område är hur en entreprenörkonsult skulle ha möjligheten att 

inte bara skapa nya idéer, utan även utvärdera existerande projekt/produkter och 

föreslå åtgärder. En viktig fråga är om det finns något värde i det projekt som utförs 

och om produkten i slutändan har något värde på marknaden. Om man förutsätter att 

entreprenören har en förmåga att förstå sig på marknaden och hitta nya produkter, 

skulle även denna person vara lämplig att se om existerande idéer skulle kunna lyckas. 

Genom att utvärdera och hitta projekt/produkter som inte kommer att leverera någon 

vinst kan företag tjäna mycket pengar på att lägga ned dessa. Att lägga ner projekt som 

inte är lönsamma är ett stort problem för företag, men genom att låta en utomstående 

utvärdera projektet kan man se det med nya ögon. Att detta problem finns stöds av 

litteraturen och är en viktig faktor för företag att förbättra (Boehm, 2000; Tonnquist, 

2010; Kumar, et al., 1996). 
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Ett exempel är från Boehm (2000) där en undersökning gjord i Kanada 1995 visar att 

över 31 % av alla mjukvaruprojekt och 40 % av alla produktframtagningsprojekt 

misslyckas. En intressant metafor som används i artikeln är hur man kan jämföra ett 

projekt med en omgång poker. Istället för att lägga in alla marker på bordet vid 

rundans början är det bättre att endast lägga in så mycket man behöver för att få se 

nästa kort. Då kan pokerhanden hela tiden utvärderas mot den risk som finns vid 

bordet, där motståndare och kostnaden för att gå vidare avgör hur stor chansen är att 

vinna. Om kostnaden för att gå vidare är för stor kontra chansen att vinna skall 

spelaren alltså avstå och därmed spara sina pengar. När kostnaden är låg och chansen 

att vinna hög är det då lätt att lägga in den insats som behövs för att gå vidare. En 

annan sak som även förekommer inom poker är att inte gruva sig över tidigare 

misstag. Detta kan jämföras med hur det är viktigt att inte se ett nedlagt projekt som 

ett misslyckande, utan som en möjlighet att lära sig något. Om man ser projektet som 

ett misslyckande, där resurser har spenderats och förluster gjorts, kommer det att 

drabba både kulturen på företaget och framtida projekt. (Boehm, 2000) 

Enligt Bo Tonnquist (2010) är det ett faktum att det startas för många projekt och för 

få läggs ner. Om man var noggrannare i sin uppföljning och utvärdering av pågående 

projekt skulle man märka att många inte kommer uppfölja företagets mål. Dock finns 

det mycket prestige i att lägga ned ett projekt och man har svårt att lägga ned de som 

redan har kostat massor av pengar. Här nämns även hur resurser som man sparar 

genom att avsluta olönsamma projekt kan utnyttjas i andra, mer lönsamma projekt. Det 

blir då viktigt för en entreprenörkonsult i den här rollen att noga förklara varför denna 

tror att projektet/produkten inte är lönsam. De som har arbetat med det som läggs ned 

kan känna sig sårade av att deras arbete inte uppskattats och behöver en bra förklaring 

för att kunna gå vidare. Ett förslag är att företaget skulle kunna använda dessa 

personer för de idéer och förslag som konsulten kommer med. De skulle då tillåtas att 

jobba i ett, förmodligen, nyskapande projekt som känns både fräscht och med 

företagets stora fokus på. Fördelen med att hjälpa företag lägga ned projekt är att man 

öppnar deras ögon och förhoppningsvis drar de lärdom ur projekten som läggs ned. 

Genom att visa företagen varför vissa projekt inte är lönsamma kan de i framtiden 

lägga ned projekt i tid, istället för att spendera mängder med resurser på något som 

inte återför något värde. (Tonnquist, 2010) 
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3.5. Företag och innovation 

Innovation kan definieras som skapandet av nya produkter och tjänster, där värdet på 

marknaden avgör om det är en innovation eller bara en uppfinning. Udwadia (1990) 

beskriver innovation som ”the succesful creation, development and introduction of 

new products, processes or services.”
5
 Vilket antyder att resultatet måste vara lyckat 

för att klassas som en innovation. 

För att företag skall lyckas i dagens samhälle, samt hålla sig konkurrenskraftiga för 

framtiden, krävs att man fokuserar på att vara innovativ. En stor del av detta kan lösas 

genom att motivera entreprenöriellt tänkande i organisationen. R. Ireland et al, (2001) 

skriver:  

”Entrepreneurial actions are a: fundamental behavior of firms by which they 

move into new markets, seize new customers and/or combine (existing) 

resources in new ways.”
6
 

Detta blir ännu tydligare när man vidgar perspektivet något och ser på hur världen i 

helhet utvecklas. Världen går mot en mer och mer konkurrerande miljö, där företag 

inte längre har sina största konkurrenter i grannstaden, utan på andra sidan jordklotet. 

Internationaliseringen som bedrivs går snabbt och företag som startar utomlands kan 

snabbt sprida sina produkter till att konkurrera inom Sveriges gränser. För att svenska 

företag skall ha möjlighet att konkurrera med dessa krävs att man utvecklas snabbare 

än sina konkurrenter utomlands, så ser det dock inte ut idag. Svenska företag har 

halkat efter under senare tid och behovet av innovation och entreprenörskap växer för 

varje dag. (IVA, 2011) Om man tittar utanför Sverige och till exempel tar företag som 

GE, Dell och Cisco, ser man att de använder sig av entreprenöriella metoder och att 

det är en hörnsten i deras strategi för fortsatt innovation (Ireland, et al., 2001) 

En förutsättning för att företag skall kunna utveckla konkurrensfördelar gentemot 

deras konkurrenter är att konstant kunna förändras och ta till vara på möjligheter. Det 

finns många sätt att få konkurrensfördelar, men de kommer alltid att försvagas med 

tiden allteftersom konkurrenter får en möjlighet att komma ikapp och förbättra. Inom 

vissa branscher kan en fördel vara flera år, till exempel via patent inom 

läkemedelsindustrin, medan i andra branscher kan det handla om dagar (Fitzroy & 

Hulbert, 2005). För att företagen skall kunna skapa dessa fördelar krävs att man har en 

bra förståelse för kundernas behov, konkurrens från andra företag samt vilken 

kompetens det egna företaget besitter. Under den tid som ett företags 

                                                 

5
 Udwadia (1990) sid 66 

6
 Ireland, et al (2001) sid 50 
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konkurrensfördelar avtar, fram till att nya skapas, kan vara en turbulent tid. Under 

denna tid finns risken att konkurrenter tar marknadsandelar, innan företagets nya 

inriktning har övergått till en stabil fas. Denna turbulenta fas har kallats 

”hypercompetition”, där övertag snabbt skapas och försvinner, samtidigt som pris, 

kvalité och marknadens gränser testas. I denna miljö är det troligt att brist på 

innovation kommer att leda till minskade marknadsandelar. (Fitzroy & Hulbert, 2005; 

Ilinitch, et al., 1996) 

 

Beskrivning över vilka vägar ett företag kan ta för att rikta in sig mot nya marknader
7
 

Bilden ovan beskriver ett intressant perspektiv av hur företag kan arbeta mot nya eller 

existerande marknader baserat på den kompetens man har. Genom att förbättra de 

processer som man har inom företaget, medan man fokuserar på samma marknad och 

utan att ta in ny kompetens, skyddar man bara sitt område på marknaden. Detta är 

typiskt för större företag som värnar om sin marknad, men skapar inte så mycket 

tillväxt på längre sikt. För att skapa tillväxt måste man antingen ta in ny kompetens 

eller inrikta sig på nya marknader. Detta motsvaras av pil nummer 3 och 4 i bilden. Ny 

kompetens kan då användas för att utveckla nya produkter eller processer på den 

marknad där man redan är aktiv. Medan en inriktning på nya marknader med den 

kompetens man har tillåter att man utnyttjar sina resurser på bästa sätt. Den mest 

vågade och innovativa vägen att gå är att erhålla ny kompetens, medan man siktar på 

                                                 

7
 Chakravarthy & Lorange (2007) sid 5 
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att nå nya marknader. Här kan det vara idealt att använda sig utav en 

entreprenörkonsult, eftersom denna hjälper till att hitta nya marknader samtidigt som 

man tar in kunskap utifrån företaget. Det kan ses som en stor risk att göra dessa två 

saker samtidigt, men det är även denna metod som leder till mer radikala förändringar 

och möjligheten att bli marknadsledande för en tid framöver. Dock är det viktigt att 

förändringen som görs är förankrad i företagets strategi, samt att den görs på rätt sätt. 

Enligt Bo Tonnquist (2010) finns det sex stycken framgångsfaktorer för en lyckad 

förändring.  

o Skapa ändringsklimat 

o Intressenthantering 

o Skapa vision 

o Länka förändring 

o Mätning 

o Skapa bestående förändring 

Av dessa är entreprenörkonsulten inte lämpad att styra alla, men kan bidra till stor del i 

vissa skeenden. Genom att presentera tydliga bevis och fakta på varför man borde 

inrikta sig mot ett nytt område gynnar man klimatet på företaget. Man skapar då 

intresse av någonting nytt och de anställda får lättare att förstå varför man behöver 

förändring. Detta leder till entreprenörkonsultens nästa styrka, där denna kan skapa 

och visa en vision för företaget över vilka möjligheter som finns. Detta är något som 

visats som en styrka hos entreprenören, att kunna se, utforma och ta till vara på 

visioner. Det är även något som entreprenören använder sig av i uppstarten av ett 

företag, då intressenter behöver övertygas om företagets styrkor och framtida 

möjligheter. Även att länka ihop den nya inriktningen med den tidigare organisationen 

är något som entreprenörkonsulten kan bistå med. Däremot behöver inte denna 

nödvändigtvis vara med i utförandet och utvärderingen av projektet. Det är något som 

man får utforma tillsammans med hur man säljer konsulttjänsten till företaget, men det 

är självklart möjligt att låta entreprenörkonsulten även vara involverad i själva 

slutförandet av projektet. Dessa steg stöds även av Fitzroy & Hulbert (2005), dock 

med något omformulerade beskrivningar. Men huvudkonceptet med att hitta behovet, 

skapa intresse och visioner, samt sättet driva igenom förändring är likadant. 
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Strategi är någonting som man ofta talar om i företag, man har en viss strategi för 

marknadsföring och en annan för ekonomin. Men ordet strategi är någonting som har 

kommit att missbrukas allt mer, där mycket av det som kallas för en strategi egentligen 

inte är det. En uppgift för en entreprenörkonsult skulle vara att arbeta efter och följa en 

särskild strategi, där målet skall vara att förbättra företaget och deras innovativa 

satsningar. Denna strategi borde bestå av dessa fem delar: (Hambrick & Fredrickson, 

2005) 

o Område – Var skall man fokusera? 

o Navigering – Hur skall man ta sig dit? 

o Differentiering – Hur ska man sticka ut på marknaden? 

o Hastighet – Hur snabbt och med vilka steg skall man gå? 

o Ekonomi – Hur ska man generera avkastning? 

Med dessa fem steg är det lättare för en entreprenörkonsult att komma till ett företag 

och snabbt kunna påverka, samtidigt som det är lättare för företaget att förstå vad som 

skall göras. Till att börja med är det smart för entreprenörkonsulten att gå igenom de 

kunder och leverantörer man har, träffa så många som möjligt och undersöka vad de 

har för tankar. Det öppnar då upp för det första steget i den framtida strategin, var vill 

vi lansera våra produkter? Det är bra att ha koll på de existerande kunderna och 

leverantörerna när man förslår var nästa produkt skall lanseras, entreprenörkonsulten 

kan se att det finns en marknad för en speciell produkt i ett område som man tidigare 

inte har nått. Det skulle kunna vara så att man redan tillverkar en produkt som med 

små modifikationer skulle kunna tilltala helt nya kunder i ett nytt område eller land. 

Kanske har priset varit för högt tidigare eller så har en nödvändig funktion saknats, 

detta är någonting som en entreprenör hade letat efter om man skall skapa ett nytt 

företag. Nästa logiska steg är då hur man skall lösa de steg som krävs för att 

introducera en produkt på ett nytt område. Detta är något som förmodligen bäst görs 

av företaget själva, med viss feedback från entreprenörkonsulten. Däremot är själva 

differentieringen något som ligger väl förankrat inom entreprenörens sätt att tänka. 

Här kan entreprenörkonsulten låta sina idéer flöda och det är möjligt att det resulterar i 

lösningar som företaget själva inte kan se. Det typiska är hur mobilföretag för stunden 

försöker differentiera sig mot konkurrenterna med att konstant förbättra prestandan, 

när många kunder i själva verket inte behöver detta utan hellre skulle vilja ha en 

telefon med längre batteritid. Det är alltså inte självklart att företaget förstår sina 

kunder så väl som de tror att de gör, utan i själva verket borde fokusera på andra sätt 

att differentiera sig. Hastighet och ekonomi är någonting som entreprenören är 

beroende i sin affärsplan, då investerare är intresserade av hur snabbt de kan få tillbaka 

sina pengar. En entreprenörkonsult skulle alltså kunna bistå med riktlinjer över vad 

som är viktigt för att generera pengar och vilka steg som är viktiga att ta inom en viss 
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tid. Entreprenörkonsulten kan till exempel se att det finns en lucka på marknaden som 

företaget kan fylla, men att den inte kommer att finnas kvar särskilt länge på grund av 

konkurrens. Därför är det bra om entreprenörkonsulten ger en tidsplan för sina idéer, 

där en tanke om när produkten måste realiseras finns. 

För att ett företag skall kunna ta till vara på den kunskap som entreprenören har 

möjlighet att föra in måste man hjälpa entreprenörens idéer att nå djupare in i 

organisationen. Ett sätt att göra detta är att använda sig utav en metod som Menzel et 

al beskriver i sin artikel från 2007, där det beskrivs hur en intraprenör behöver 

stödpersoner för att framgångsrikt få igenom sina idéer. De personer som behövs är en 

promotor (promoter), sponsor (sponsor) och en beskyddare (protector). Promotorn är 

tänkt att stödja intraprenörens idéer och sprida dessa till övriga delar av företaget, till 

exempel beslutsfattande chefer. Sponsorn är den som förstår värdet av idéerna på 

marknaden, vilket skulle kunna vara en säljare eller marknadsförare. Beskyddaren är 

den som skyddar processen och ser till att de idéer som dyker upp kan utföras. Dessa 

roller skulle kunna ses som företagets egna projektledare, vilket ökar validiteten av 

projekt inom den egna organisationen. Om dessa roller inkluderas i det arbete som en 

entreprenörkonsult gör är det möjligt att snabbare och mer effektivt sprida 

entreprenörens tankar och idéer inom företaget. Man skulle även kunna få en större 

effekt på företagskulturen då entreprenörens ideal kan spridas snabbare och genom 

personer på företaget som redan har ett stort förtroende.  

I entreprenörkonsultens fall skulle dessa roller kunna förenklas till två stycken, en 

promotor och en beskyddare, där promotorn kan ta på sig rollen som sponsor. Dessa 

två personer är tänkta att komma från företaget i fråga och skulle då jobba med att 

fördjupa konsultens arbete och även fungera som rådgivare åt konsulten. Promotorn 

skulle se till det individuella planet och jobba med den kompetens som finns i 

företaget. De främsta uppgifterna skulle vara att föra information mellan de anställda 

och entreprenören, så att entreprenören vet vad de anställda har för tankar, inställning 

och kompetens. Samtidigt som promotorn för information åt andra hållet och hjälper 

till att sälja entreprenörens idéer till de anställda. Det kan vara lättare att göra för 

promotorn då de anställda har större förtroende för en intern samtidigt som promotorn 

även känner de anställda bättre än entreprenören. Beskyddarrollen skulle bestå mycket 

av att granska entreprenörens idéer och säkerställa att rätt teknik och kunskap finns för 

att kunna slutföra idéerna. Personen skulle alltså vara ansvarig för att det som tas fram 

faktiskt kan implementeras, och skulle möjligtvis vara den som får i uppgift att 

genomföra detta då entreprenören har lämnat sitt uppdrag. Resultatet av detta skulle 

bli att man skapar ett ”entreprenöriellt team”, där personerna tillsammans kan se till att 

de nya idéerna och lösningarna lyckas. (Tihula, et al., 2009) 
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Detta entreprenöriella team skulle även vara viktigt under den tid som entreprenören är 

på plats. För genom det här teamet kan entreprenören få ett ”bollplank” att testa sina 

idéer mot, vilket är viktigt inom vad som beskrevs som steg 3 i avsnitt 3.2. För när 

problemen blir mer och mer komplexa är det viktigt att kunna experimentera mer med 

lösningarna. Då skulle det underlätta för entreprenörkonsulten att ha anställda från 

företaget omkring sig, som då skulle ha bra kunskap på området och kunna bedöma 

idéerna. (Felin & Zenger, 2009) 

Felin & Zenger (2009) nämner även någonting som är utav intresse för detta arbete, 

och stöder idén om att entreprenören skall arbeta som konsult med en större 

konsultfirma bakom sig. Enligt Felin & Zenger (2009) styrs entreprenörens framgång 

ofta av vilka personer som omgärdar dem och tillåter dem att testa sina idéer, som sagt 

i stycket ovan. Men de nämner även hur personer observerar en händelse olika och att 

olika slutsatser görs baserat på den bakgrund man har. Det vore bra för ett företag att 

kunna sträcka ut sin sociala kontakt även utanför företaget, för att på så sätt få in 

observationer som skapar en skarpare bild av omgivningen. Återkopplat till detta 

arbete skulle detta betyda att entreprenörkonsulten skulle kunna ha två ”bollplank” för 

sina idéer, ett hos företagen den är anlitad av och ett hos konsultfirman med andra 

konsulter. Eftersom konsulter är ute på många och olika uppdrag skapas där en 

gemensam kunskap som förmodligen vida överstiger vad företaget har. Att kunna 

diskutera de idéer som tas fram på företaget med andra konsulter skulle ge bra 

feedback, och möjligtvis leda till mycket innovativa lösningar. En intressant tanke är 

även att konsultfirman har flera entreprenörer anställda, vilka då kan ytterligare 

förstärka den entreprenöriella effekten genom att agera ”bollplank” åt varandra.  

Att hjälpa företaget ta tillvara på den innovativa miljö som skapas kring entreprenören 

kan vara ett värdefullt steg. Dessutom kan företag använda kunskapen till att förbättra 

sina processer och ta en större del utav företagskulturen i framtiden. För att företag 

skall utvecklas behöver de ta in kunskap, tolka den samt sprida den inom företaget 

(Ireland, et al., 2001). Att detta skall göras kräver ofta beslut av ledande personer inom 

företaget, dessutom behövs processer som stöder lärandet. Det som sker i detta 

sammarbete med entreprenörkonsulten skulle kunna beskrivas som en kombination av 

”knowledge sharing” och ”knowledge production” (Bogenrieder & Nooteboom, 

2004). Där man först skapar ny kunskap i företaget genom att sammarbeta med 

entreprenörkonsulten, sedan delas detta med resten av företaget och man försöker att 

lära från person till person. Det finns vissa hinder för att kunna föra vidare kunskap 

fullt ut, där bland annat personer upplever saker annorlunda och därför inte kan ta till 

sig precis samma information som någon annan. Dessutom krävs struktur för att 

information skall kunna färdas genom en organisation, där organisationens densitet 

och uppbyggnad spelar stor roll på hur informationen förs vidare. I en organisation 
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med hög densitet, det vill säga att det finns många direkta länkar mellan de anställda, 

kommer information att spridas snabbare. De anställda måste även visa tilltro till 

entreprenörkonsulten och de övriga anställda, annars kommer man inte lita på vad som 

sägs och istället fortsätta att göra som man alltid har gjort. Alla dessa faktorer går inte 

att implementera för en entreprenörkonsult, utan måste göras av företaget själva. 

Däremot underlättas arbetet genom den kontakt som fås genom det entreprenöriella 

team som skapas runt konsulten. 

Lärande är även ett sätt att göra företaget mer innovativt, där ny kunskap kopplas 

samman med tidigare erfarenhet på området. Detta är någonting som ligger till grund 

för framtida innovationer (Shaw, et al., 2005). Ireland et al (2001) nämner hur många 

företag tjänar på att ge utvalda anställda en roll kopplad till att lära ut. Detta kan 

jämföras med de två roller som nämndes tidigare, promotorn och beskyddaren. Dessa 

skulle då vara personer med ett uttalat uppdrag att sprida kunskap inom företaget. 

Ireland et al (2001) skriver:  

”Firms must be able to quickly disseminate new knowledge to all parts of the 

company in which it can contribute to wealth-creating efforts… Rapid 

knowledge transfers are also vital in entrepreneurial ventures; particularly in 

international markets… the ability to share knowledge influences the effort to 

form the initial resources base necessary for long-term wealth creation.”
8
 

På samma sida nämns även hur innovativa personer har stort inflytande: 

“As with GE, organizations that have the capability to learn and transfer 

knowledge quickly by effectively using their human capital rely in this skill 

as a source of competitive advantage. Innovative individuals, the types 

needed engage primarily in entrepreneurial actions and to generate important 

new knowledge in the process, develop chunks of knowledge, sets of patterns 

and relationships that have evolved over time”
 9

 

  

                                                 

8
 Ireland, et al (2001) sid 57 

9
 Ireland, et al (2001) sid 57 
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Vilket även stöds av (Antoncic & Hisrich, 2003): 

”Intrapreneurship can be seen as a possible organizational predisposition that 

may lead to learning. Changes in organizational routines created through 

intrapreneurship may through time become a new routine for an organization. 

An organization may learn how to be entrepreneurial on the basis of its past 

experience with intrapreneurship activities and, consequently, may engage in 

intrapreneurship more efficiently.”
10

 

Dessa citat visar hur det är viktigt att snabbt föra informationen genom företaget, och 

det är viktigt att företaget tar till sig den kunskap som kommer från entreprenören för 

att den föreslagna vägen skall lyckas. Dessutom har entreprenören en förmåga att 

sprida sin kunskap genom att inspirera personer omkring. Att rikta in sig mot ett nytt 

affärsområde kan få svåra konsekvenser om man inte har tagit tillvara på de tankar 

som entreprenören grundade inriktningen på. (Ireland, et al., 2001) 

För att denna konsulttjänst ska kunna utnyttjas optimalt kommer det att krävas en del 

av företagen som anlitar konsulten. Till att börja med är det troligt att företaget vill 

göra någon form av förnyelse, med förhoppningar om att nå nya kunder. Eftersom 

konsulten är förknippad med egenskaper som risktagande och innovativ krävs det att 

företaget tillåter detta, vilket är mer troligt om företaget är i en förnyelseprocess. 

Företaget måste också ha en organisation som motiverar kreativt tänkande, vilket kan 

tillåtas i en organisation med dynamiska arbetssätt (Baron & Tang, 2011). Den 

entreprenöriella konsulten kan dock bidra i en organisation som inte har de rätta 

förutsättningarna, där rollen kanske mer kommer att rikta in sig mot att hjälpa 

företaget i att bli mer nytänkande och kreativt. Risken är att konsulten känner sig 

hämmad av den stela organisationen och inte får utlopp för sina entreprenöriella 

styrkor. Detta är någonting som tydligt måste bestämmas vid anlitandet av konsulten, 

hur och vad den skall göra samt att de anställda måste tillåta konsultens arbetsätt.  

När en organisation arbetar i en miljö som ständigt skiftar, där till exempel efterfrågan 

snabbt förändras, motiverar det kreativt tänkande. En stabil organisation kommer inte 

att aktivera de anställda lika mycket och uppgifterna blir mer repetitiva. Hur de 

anställa aktiveras är en viktig faktor, där en högre grad av aktivitet och dynamik 

kommer motivera personer att vara kreativa, vilket i sin tur ökar möjligheterna för 

entreprenörskap. En aktivare arbetsplats kommer även att resultera i en positivare 

inställning hos de anställda, vilket även det påverkar kreativiteten (Baron & Tang, 

2011)  

                                                 

10
 Antoncic & Hisrich (2003) sid 13 
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En annan aspekt som är intressant att ta vara på är hur ett företag ser på 

intraprenörskap. Om de har tidigare erfarenhet, eller rent utav främjar intraprenörskap, 

är steget kort till att ta in en entreprenör. Denna person skulle då kunna ta en betydligt 

större roll på en gång, eftersom de anställda har tidigare kunskap om 

tillvägagångssättet. Ett företag med denna inriktning skulle även tillåta större frihet, 

eftersom man har större erfarenhet av risktagande och vad som kan komma ur det. 

Däremot kan ett företag som ser negativt på egna initiativ och är starkt kontrollerande 

vara mycket straffande för en intraprenör. En intraprenör i denna typ av organisation 

kommer att jämföras med en revolutionär, och det är mycket möjligt att högre delar av 

företaget starkt motsätter sig personens försök till förnyelse (Teltumbde, 2006). 

3.6. Nätverk 

Ett område som blir viktigare och viktigare i dagens samhälle är att skapa sig ett 

nätverk av kontakter, med allt från företag till enskilda personer. Man ser ofta att jobb 

tillsätts genom tips av en bekant eller att företag skapar partnerskap för att kunna lösa 

varandras problem. Nätverk är även någonting som bidrar starkt till den innovativa 

förmåga som ett företag besitter, då de kan ta till sig nyskapande idéer, resurser och 

minska tiden för informationsutbytet. Dessa typer av nätverk bland företag är 

någonting som även de har vuxit starkt de senaste åren. (Tether & Tajar, 2008) 

För att lyckas som entreprenör är det viktigt att binda upp ett stort och starkt nätverk, 

där leverantörer, finansiärer och kunder knyts upp. Utan dessa blir det svårt att starta 

upp ett företag, och desto mindre nätverket är desto längre tid tar det för företaget att 

etablera sig på marknaden. Så för en framgångsrik entreprenör krävs det att man har 

spritt ut sitt kontaktnät, då det är svårt att bli framgångsrik utan en snabbare tillväxt. 

Entreprenörskap kan enligt Sverrisson (2001) faktiskt beskrivas som:  

”the act of creating connections and establishing networks among firms, 

people, artifacts, areas of knowledge and political resources”
11

.  

Detta kontaktnät är då även intressant ur en synvinkel som entreprenörkonsult. Genom 

att erbjuda företagen en person med ett brett nätverk kan man skapa ett större värde för 

både företag och konsult. Företagen får då chansen att sträcka sig ut via entreprenörens 

nätverk och skapa nya kontakter, vilket kan leda till framtida partnerskap och 

erhållande av ny kunskap. Detta är även någonting som konsulter använder sig av, där 

de kan fungera som en förmedlare av kontakter. Eftersom en konsult kommer i kontakt 

med många olika personer och företag är det möjligt för konsulten att tipsa andra om 
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 Sverrisson (2001) sid 314 
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vilka de borde kontakta, till exempel om de söker en speciell kompetens. Återigen 

verkar entreprenörens sätt att arbeta fungera väldigt bra tillsammans med hur en typisk 

konsult arbetar. 

Ett exempel på hur nätverkande hjälper entreprenören kan fås från Sathe (1989) där ett 

exempel från verkligheten beskrivs. Exemplet handlar om Buddy March, en driven 

manager på McKenzie-Higgins som utförde en hel del entreprenöriella projekt på 

företaget. 

”Buddy had been a division head for more than 10 years and knew his 

industry extremely well. He spent about a third of his time with his external 

contacts, devoting about half of this to suppliers and customers alone. As the 

head of his research and development department noted, -Buddy is bubbling 

with ideas and enthusiasm when he returns from one of his frequent trips. He 

talks about how customers are doing their work now, what new technology 

they could use, etc. And he encourages people in his division who are 

working on new ventures with comments like, ‘I visited customer X, and they 

said that new product you’re working on is just what they need.’” 
12

 

Buddy kunde alltså tack vare sin kontakt och förståelse för kunderna se precis vilka 

produkter som var av stort värde för dem. Denna kunskap kunde han föra tillbaka till 

företaget och genom entusiasm och uppmuntran få andra anställda att utveckla 

produkter som tillfredsställer kunderna. Detta är precis den roll som en 

entreprenörkonsult skulle kunna ta vid ett uppdrag. Entreprenören skulle då kombinera 

sina tidigare erfarenheter och kontakter med besök och samtal hos företagets kunder 

och leverantörer. Kombinationen av denna information skulle då skapa stort värde för 

företaget när det förs tillbaka in i organisationen.  

                                                 

12
 Sathe (1989) sid 24 
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4. Intervjuer 

Den litteraturstudie som har presenterats ovan är en process som har tagit mycket tid 

av detta arbete, det har dock hjälpt till att driva arbetet framåt. Men det har även varit 

viktigt att få en bättre koppling till omvärlden, för att kunna skapa en rättvisande bild 

av hur efterfrågan på en entreprenörkonsult ser ut och vilka åsikter personer i 

näringslivet har. För det är dessa personer som antingen kommer att jobba tillsammans 

med denna konsult, eller anlita den för diverse uppdrag. Därför har det varit viktigt att 

komma ut och prata med personer som har åsikter om och är insatta i den värld där en 

entreprenörkonsult skall slå sig in. 

För att kunna ta tillvara på den kunskap och de idéer som intervjupersonerna har var 

det viktigt att först skapa sig en bra bild för området genom ovanstående 

litteraturstudie. Det gav kunskap som kunde hjälpa till att första intervjupersonernas 

problematik och behov, även vilka mål de skulle kunna sträva mot. Samtidigt har det 

under många intervjuer dykt upp nya tankebanor och idéer som jag har tagit tillvara på 

och utvecklat genom ytterligare studier av artiklar på det nya området. Ett exempel på 

detta är tanken att kunna använda entreprenörkonsulten som en analytiker av 

existerande produkter/projekt, vilket har utvecklats till en lockande idé som även fick 

bra respons i de efterföljande intervjuerna. 

På grund av externa orsaker har intervjuförloppet varit hårt bundet till 

intervjupersonerna och har anpassats för att kunna leverera ett så bra resultat som 

möjligt. Till att börja med var det nödvändigt att skapa sig en bättre förståelse för 

området innan jag kunde inleda intervjuprocessen. Detta gjorde att intervjuerna inte 

kunde påbörjas förrän ungefär halvvägs in i arbetet, då det även var viktigt med bra 

förståelse för att kunna veta vem jag borde intervjua och från vilka företag. Utan 

vetskapen om vilka personer som var rätta att intervjua skulle mycket tid kunna 

spenderas på intervjuer som inte ledde någonstans eller inte kunde svara på de frågor 

som jag hade. Så genom litteraturstudien och diskussioner med min handledare på 

Semcon AB, Pelle Östlund, så kunde personer med de rätta attributen hittas. Kritiken 
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mot detta förfarande kan vara att intervjupersonerna valdes ut efter passande kriterier 

istället för att slumpmässigt sorteras ut. Men med den tidsram som fanns och det unika 

område som detta arbete berör så ansåg jag att det var den bästa lösningen. För när 

grundarbetet hade gjorts och personer för intervjuerna hade hittats tog det ändå lång 

tid innan dessa intervjuer faktiskt kunde utföras. Anledningen till detta var att många 

av de personer som skulle intervjuas hade begränsat med tid, samt att jag inte ville 

lägga alla intervjuer för tätt tillsammans. Jag ville ha lite tid efter varje intervju för 

reflektion och utveckling av de idéer som föddes ur varje intervju. Vissa undantag 

gjordes när tiden helt enkelt inte tillät någon annan lösning, ett exempel på detta var då 

en resa till Göteborg gjordes för att intervjua personer från Semcons kontor i 

Göteborg. Under denna resa gjordes fyra intervjuer under två dagar. 

Då planeringen beskriven ovan krävde att varje steg tog sin tid så utfördes det 

intervjuer hela vägen in i slutfasen av arbetet. Det medförde även att det inte fanns 

någon tid att utföra en andra omgång av intervjuer, även om detta hade varit högst 

önskvärt för att ytterligare kunna bekräfta teorier och tankar som kommit ur den 

tidigare intervjun. Men även om det hade varit fördelaktigt med ytterligare intervjuer 

anser jag att många av de svar som gavs under de första intervjuerna var tydliga och 

visade hur intresset från dessa personer var. För en stor anledning från min sida att 

utföra intervjuerna var för att testa efterfrågan på en tjänst som denna, där svaret 

tydligt framgår i fortsättningen av detta kapitel. 
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Nedan följer en lista av de personer som har intervjuats: 

Thomas Johansson –Electrolux 

Roland Svensson – Egen konsult och tidigare VD Drutt 

Mats Holmin – Atlas Copco 

Erik Simonsson – Ericsson 

Bengt Ödeen – Oracle 

Johan Carlstedt – IVA 

Henrik Augustsson – Semcon Göteborg 

Anders Sundin – Semcon Göteborg 

Mats Körner – Semcon Göteborg 

Martin Willers – People People  

Anders Lundblad– MyFC  

 

Målet har varit att utföra alla dessa intervjuer efter en och samma mall, dock med 

mindre justeringar för att bättre kunna fånga intervjupersonens styrkor och inriktning. 

Några av de frågor som fanns med i de flesta intervjuer var: 

- Hur gör ni för att bli mer innovativa? 

- Hur ser du på att inrikta sig mot nya marknader? 

- Hur mycket frihet kan man ge en konsult hos er? 

- Vid rekrytering, hur skulle du värdera en tidigare entreprenör? 

- Hur skulle ni använda en entreprenör i organisationen? 

 

Svaren på dessa frågor har nedan sammanfattats och delats upp efter de områden som 

tidigare har täckts i litteraturstudien. Avsikten med detta har varit att knyta ihop de 

båda delarna på ett effektivt sätt och kunna svara på hur väl de är kopplade till 

varandra. 
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Entreprenör och Intraprenör 

Den allra första intervjun som gjordes, som också satte prägel på resten utav dem, 

gjordes med Thomas Johansson, designchef på Electrolux. Det var intressant att börja 

med Electrolux då jag ansåg att de kunde vara en framtida kund till 

entreprenörkonsulten. Ett företag som Electrolux skulle vara en viktig kund, 

framförallt med tanke på företagets storlek och innovativa fokus. Själva intervjun 

utfördes på Electrolux kontor i Stadshagen, Stockholm, där inredningen och 

intervjumiljön tydligt visade vems kontor man var på. Lokalen vi satt i var inredd som 

ett gigantiskt kök, där allt från kylskåp till köksbord och kaffemaskiner var placerade, 

det skapade en avslappnad och hemtrevlig stämning som också visade sig reflektera 

intervjun. Redan från första beskrivningen av vad tjänstens förhoppningar var kunde 

man märka hur han var med på noterna, det här var någonting även han trodde på. Han 

var snabb med att meddela hur man på Electrolux fokuserar på att ge de anställda 

entreprenöriella möjligheter, man uppmuntrar dem att utveckla egna tankar och idéer. 

Detta är en bra grund för en entreprenörkonsult att komma in i, då konsulten inte 

skulle behöva kämpa mot den existerande företagskulturen. Han verkade samtidigt ha 

en positiv syn på entreprenörer och antydde hur viktigt det är att ta tillvara på dessa 

förmågor. 

Thomas Johansson anser att en entreprenöriell satsning är viktigt, framförallt då det i 

princip finns två sätt för ett företag att växa kraftigt på kort tid, det ena är att köpa upp 

andra företag och det andra att utveckla nya affärsområden. Att det är viktigt, nästan 

avgörande, för företag att hitta nya affärsområden är någonting som återkommer i 

flertalet intervjuer under arbetets gång. Men här finns en tydlig koppling mellan att 

utveckla nya affärsområden och hur man inom företaget försöker jobba 

entreprenöriellt. Någonting som nämns i många efterkommande intervjuer är hur 

denna tjänst kan hjälpa företag med att skapa nya affärsområden, som senare kan 

”knoppas av” och skapa nya dotterbolag. Det är en viktig faktor som kan hjälpa 

företag att växa expansivt och att ge en entreprenör uppgiften att hjälpa med detta 

ligger precis i linje med hur en entreprenör vanligen arbetar. 

Thomas Johansson säger att om man skulle ta in en entreprenör som konsult skulle den 

här personen kunna få en ganska fri miljö att arbeta med, så länge personen följer 

företagets övergripande strategi. Han kallar det för riktad frihet och tycker inte att 

risken kring konsulten är något större problem. Denna intressanta intervju var tyvärr 

begränsad i tid, då han är en upptagen man. Det kändes som om samtalet kunde ha 

fortsatt länge, där intressanta tankegångar och idéer kunde ha diskuterats. Men många 

av de tankar som föddes här kunde senare tas vidare till efterföljande intervjuer med 

bland annat Atlas Copco och Ericsson. 
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Intervjuerna på Atlas Copco och Ericsson gav även de ganska likartad återkoppling, de 

gjordes på plats hos företagen och var båda två avslappnade. Återigen var 

intervjupersonerna intresserade av de idéer som kretsade kring tjänsten samtidigt som 

de båda såg entreprenörskap som någonting viktigt. Mats Holmin, Mechanical 

Manager på Atlas Copco berättade hur man försöker motivera de anställda till 

entreprenöriellt tänkande genom att ge dem tid att utveckla egna idéer, vilket följer 

den inriktningen som man hade på Electrolux. Det är även någonting som 

litteraturstudien har visat, där stora företag som 3M och Google har använt denna 

taktik med stor framgång. Det visar att man har en strävan efter innovation, att man 

har insett vikten av de egna anställda och deras kunskap. Mats Holmin kunde tänka sig 

att man skulle ta in en entreprenörkonsult under några månader och låta personen 

arbeta sig igenom organisationen. Konsulten skulle sen komma med idéer och förslag 

på affärsområden och produkter. Atlas Copco skulle förmodligen kunna ta hand om 

idéerna på ett bra sätt, eftersom man redan har erfarenhet av att ta till vara på och 

utvärdera förslag som kommer från de egna anställda. Dessutom skulle man kunna ge 

entreprenörkonsulten extra resurser i form av tid från de anställda, då dessa redan har 

en procentuell del av deras arbetstid avsatt för egna projekt. En anställd skulle då 

kunna jobba nära entreprenören under den egna tiden, för att bidra med kunskap från 

företaget och som bollplank av idéer. Allt utan att företaget skulle behöva förlora 

personens arbetande tid.  

Det framkommer också att drivkraften och den personliga profilen är viktiga. Erik 

Simonsson, Manager Detailed Design, på Ericsson nämner att det vid rekrytering är 

viktigt att se till att personen passar in i organisationen, så att man anlitar personer som 

tillför något till gruppen. Genom att ta in drivstarka personer i rätt ögonblick kan man 

hjälpa de övriga anställda att utvecklas och ta till sig ny kunskap. Det är även möjligt 

att en drivstark person kan motivera gruppen ytterligare om det är något som krävs av 

situationen. Allt detta är egenskaper som litteraturstudien har antytt att entreprenörer 

besitter och kan bidra med.  

En av de intervjuer som har stuckit ut är en som gjordes med en utpräglad entreprenör, 

där det var tydligt hur vissa förmågor kunde härledas till litteraturens beskrivning av 

en entreprenör. Meningen med intervjun var att få en lite bättre bild av entreprenören 

och diskutera den tänkta tjänsten. Entreprenören som intervjuades var Martin Willers 

på People People, vilket är ett designföretag placerat på Södermalm i Stockholm. 

Martin Willers bekräftar att det kan vara svårt att få entreprenörer att jobba för stora 

företag, men att det inte är omöjligt. Till att börja med nämner han hur han själv jobbar 

som konsult åt stora företag, vilket är ungefär vad en entreprenörkonsult skulle få 

göra. Han är en aning skeptiskt till hur man skall kunna locka entreprenörer, men han 

säger att ett krav är att man skapar en roll där även entreprenören tjänar på det och har 
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möjlighet att utveckla rollen efter sig själv. Det handlar alltså mycket om att ge 

entreprenören den frihet som krävs för att inte känna sig instängd. Denna intervju har 

senare lett till beslutet att hålla definitionen av tjänsten relativt öppen, för att när man 

anställer en entreprenör för tjänsten skall denna kunna utforma den efter vad som 

passar sig själv. Med stor sannolikhet är även entreprenören bra på att utforma 

erbjudandet efter vad som kommer tillföra värde för tjänsten, konsultfirman och 

kunderna. Det går även att säga att entreprenörer är de första som kommer att lockas 

om de ser att det finns en möjlighet på marknaden, då det ligger i deras natur att ta 

tillvara på affärsmöjligheter. 

Av dessa intervjuer blev det snabbt tydligt att ämnet entreprenörskap är 

någonting som är oerhört hett för många företag, där man har satsningar och 

mål som försöker främja entreprenöriella satsningar. Man pratar även positivt 

om entreprenörer och ser dem som viktiga för ett företags överlevnad. Som 

Thomas Johansson, Electrolux, sade när han förklarade att det finns i princip 

två sätt att växa som företag, skapandet av nya områden eller uppköp av 

andra företag. Att entreprenören är expert på att hitta och skapa nya 

affärsområden är någonting som blivit tydligt genom både litteraturstudien 

och intervjuerna. 
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Kreativitet och teknisk kompetens 

Bengt Ödéen, Senior Sales Director på Oracle, intervjuades på sitt dåvarande kontor i 

Nacka då han fortfarande jobbade som Vice President på Palette. Detta var en 

färgstark intervju där de flesta frågor ledde mynnade ut till en djupare diskussion. En 

intressant tanke som han nämnde under intervjun var när samtalet kom in på områden 

som radikal och inkrementell förändring och han såg en entreprenörkonsult som någon 

som kunde erbjuda radikala förändringar. Han förklarade hur det är viktigt för ett 

företag att orientera sig bland olika processer för att styra företaget, hur det är 

nödvändigt att ha fasta rutiner. Utan fasta rutiner blir det svårt att utvecklas till ett 

lönsamt företag, då man ständigt kommer att ”återuppfinna hjulet”. Men problemet 

med detta är att på längre sikt kan det leda till en minskad förmåga att se och prova 

nya saker, där man fortsätter precis som man har gjort tidigare. Man fastnar alltså i de 

rutiner som man byggt upp och som har gjort företaget lönsamt, men som samtidigt 

riskerar att motverka innovativt och kreativt tänkande. Men genom att kombinera 

dessa två sätt, det traditionella sättet att utveckla och styra företaget med det radikala 

hos en entreprenörkonsult, kan man utvecklas i vågor. Här kan en tid av innovation 

och radikal förnyelse bryta gamla vanor och leda till nytänkande idéer och produkter. 

Därefter följer en tid av optimering och etablering av de nya idéerna, vilket ökar 

lönsamheten och ger nya processer en chans att etablera fotfäste i organisationen. Om 

man jämför detta med det lilla företaget kan man se hur de just nu befinner sig i en 

optimeringsfas, där produkten förbättras och processer etableras i företaget. Men efter 

denna fas kan man gå in i en mer expansiv och radikal fas och på så sätt vara lockade 

av en entreprenörkonsult för att erbjuda nya insikter. Detta känns som ett kreativt sätt 

att arbeta och passar bra in på den beskrivning som finns av entreprenörer och den 

koppling som finns till drivandet av radikala förändringar. 

En fråga som har varit av intresse och har lett till diskussion är hur tekniskt kunnig en 

entreprenörkonsult måste vara. Om entreprenören inte är tillräckligt kunnig är det svårt 

att föreslå tekniska inriktningar och möjliga förbättringar. Roland Svensson har 

tidigare varit med och startat upp företaget Drutt och suttit en tid som Vice President 

för Portfolio Management and Technology på Ericsson, för tillfället jobbar han som 

egen konsult placerad på Oracle. Han säger att det krävs av en entreprenörkonsult att 

ha en bred teknisk förståelse, dessutom en förståelse för ekonomi och företagsstyrning. 

Den breda tekniska förståelsen skulle göra det möjligt för en entreprenörkonsult att 

snabbt sätta sig in i den teknik som företaget utvecklar samt vilka produkter som det 

kan placeras i. Det krävs dock inte att entreprenörkonsulten är expert på området, utan 

endast att personen har en så stor förståelse att man kan sätta sig in i övergripande 

detaljer. Detta är även någonting som stöds av Anders Sundin på Semcon AB och Erik 

Simonsson på Ericsson beskriver kompetenskravet när han talar om var man borde 

placera en entreprenörkonsult i organisationen.  
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Erik Simonsson ser hur det finns intressanta möjligheter för en entreprenör att komma 

in och arbeta mellan avdelningar. Han tycker att det är viktigt att entreprenörkonsulten 

hamnar på rätt plats i organisationen. Blir personen placerad för högt upp blir det svårt 

att påverka utvecklingen av produkter på rätt sätt, då mycket av den kreativitet som 

förknippas med entreprenören inte kan utnyttjas. Men det är lika viktigt att man inte 

placerar denna för långt ner. Konsekvensen skulle bli att entreprenörkonsulten inte är 

tillräckligt insatt och att eventuella förslag inte skulle ha tillräcklig tyngd bakom sig 

för att kunna genomföras. Enligt Erik Simonsson borde entreprenörkonsulten placeras 

mitt emellan de som fattar beslut och de mest teknikfokuserade längre ner. På så sätt 

kan entreprenörkonsulten förstå den viktigaste tekniken och jobba med den, samtidigt 

som förslagen kan utarbetas med den operationella inriktningen som man kräver högre 

upp i företaget. Detta förutsätter då att entreprenörkonsulten har tillräcklig förståelse 

för att förstå vad de utvecklar för teknik. Enligt Erik Simonsson skulle det krävas att 

entreprenörkonsulten har varit involverad i en liknande bransch tidigare, för att på så 

sätt kunna förstå bättre. Dessutom skulle detta underlätta för företaget att ta tillvara på 

det nätverk som entreprenörkonsulten har. 

Från dessa intervjuer har det blivit tydligt att en entreprenör tilltalar företag 

som vill genomdriva kraftiga och radikala förändringar. Det kan vara ett 

strålande sätt att marknadsföra en entreprenörkonsult som en person som ger 

företagen en rejäl omrörning, där entreprenören kan komma in och skaka liv i 

en organisation som stagnerat. Det passar också bra för en konsultroll, där 

man kan anlita personen under en viss tid för att åstadkomma denna 

förändringsprocess och hjälpa företaget att få in i en kreativ, nyskapande fas. 

Men för att lyckas med detta måste man placera entreprenören på rätt ställe i 

organisationen. Det är viktigt att entreprenörkonsulten kan påverka 

personerna runt omkring sig, smitta av sig med sin drivstyrka och 

idérikedom. Samtidigt som man måste ge entreprenörkonsulten möjlighet att 

komma med förändringsförslag högre upp i organisationen. Denna 

balansgång är någonting som jag tror kommer naturligt för en entreprenör och 

han/hon vet vad som behöver göras och var personen behöver vara för att 

påverka. Det som företagen behöver göra är att lita på entreprenörkonsulten 

och ge han/hon den fria roll som nämndes av Thomas Johansson i den första 

intervjun.  
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Utvärdering av existerande produkter 

Roland Svennson föreslog under intervjun en roll som han ansåg vara viktig och som 

skulle passa bra för en entreprenörkonsult. Enligt Roland skulle det vara värdefullt att 

låta en entreprenör utvärdera ett företags projekt och produkter, för att kunna föreslå 

vilka som borde läggas ned då de inte har nå värde på marknaden. Bakgrunden till 

detta är starkt kopplat till Rolands bakgrund och de uppgifter som han har tagit tag i. 

Från sin tid på Ericsson så säger han att en av hans viktigaste uppgifter var att se till att 

pengarna spenderades där de bäst behövdes. Om ett projekt inte var lönsamt var det 

bättre att lägga ner det i tid, istället för att låta det dra ut på tiden och kosta betydligt 

mer. Han nämner hur det kan kännas jobbigt att lägga ner någonting som redan kostat 

ett antal miljoner, men samtidigt är det lite pengar när projektet kanske kräver 

hundratals miljoner att färdigställa. 

Detta är någonting som även Johan Carlstedt, projektledare på IVA, anser vara en 

spännande idé, där han tar upp ett exempel från lågkonjunkturen under början av 

2000-talet. Exemplet beskriver på ett bra sätt att inte alla idéer som ett företag 

producerar är bra idéer. I början av 2000-talet var Ericsson tvungna att lägga ner en 

stor mängd projekt eftersom det inte fanns pengar till att finansiera alla. Men det var 

några personer som tänkte att det fanns värde i dessa projekt och att man kunde ta 

tillvara på dem och genom en inkubator för de nedlagda projekten. Detta innebar att 

man försökte att utveckla idéerna från projekten och med hjälp av dessa skapa nya 

affärsmöjligheter. Men enligt Johan Carlstedt blev slutresultatet sällan lyckat, de 

projekt som man hade valt att lägga ned lyckades nästan aldrig att gå med vinst. Vilket 

talar för att man kan tjäna mycket pengar på att lägga ned rätt projekt i tid.  

Detta var ett förslag som växte fram relativt sent i processen, och det saknas 

därför frågor på området från de tidigare intervjuerna. Men det är ett förslag 

som jag har diskuterat med många personer runt detta arbete, samt genom 

litteraturstudien sett att det är ett område som är oerhört viktigt för de flesta 

företag. Att en entreprenör vore lämpad för denna uppgift kan resoneras fram 

till hur man beskriver en entreprenör som expert på att se möjligheter. Om en 

sådan person även kan se möjligheterna i existerande projekt är steget kort till 

att kunna föreslå vilka som är av högt, respektive lågt värde. 



 

 

46 

 

Företag och innovation 

I samtliga intervjuer som har gjorts har frågor angående innovation tagits upp, och 

samtliga har svarat att det är en oerhört viktig fråga. Detta svar är föga förvånande, 

men antyder även att företagen har ett starkt behov av innovation. Från detta kan man 

dra slutsatsen att de flesta företag har en önskan att bli mer innovativa än vad man 

redan är. De flesta företag har på ett eller annat sätt försökt motivera innovation 

genom entreprenöriella metoder, där man ger de anställda en chans att komma med 

egna idéer. Men det är svårt för stora företag att kunna skapa en entreprenöriell miljö 

och gå ifrån sina tidigare vanor, en roll som ofta har kopplats till någon form av 

förändring inom företag är managementkonsulten. Men managementkonsulten är 

någon som det är viktigt att skilja från den entreprenörkonsult som är tilltänkt i detta 

arbete. 

Att det är viktigt att skilja entreprenörkonsulten från en managementkonsult dyker upp 

i intervjun med Bengt Ödeen. Enligt honom är det viktigt att en entreprenörkonsult 

inte hamnar för nära en managementkonsult i sina uppgifter och beskrivning. Orsaken 

är att här finns det redan ett stort utbud av tjänster och konkurrerande företag, 

marknaden kan beskrivas som relativt mättad. Att konkurrera på den här marknaden 

skulle bli svårt, olönsamt och inte utnyttja de styrkor som entreprenören har.  

Frågan angående managementkonsulter och hur en entreprenörkonsult skall särskilja 

sig har dykt upp under ett antal intervjuer. En managementkonsult jobbar mycket med 

processer och optimering, där företaget vill få till en organisatorisk förbättring. Enligt 

Bengt Ödeen leder detta sällan till några direkta resultat, utan slutar snarare i en analys 

och rekommendation, till ett dyrt pris. Här kan entreprenörkonsulten erbjuda en mer 

produktorienterad syn där produkter och tjänster står i fokus. Genom att ha en 

produktutvecklande konsultfirma bakom sig kan man då erbjuda en helhetslösning där 

designförslag och övriga tjänster bakas in.  

Mats Holmin säger att på rätt plats och för rätt uppdrag skulle en driven entreprenör 

kunna jobba konsultmässigt och bidra med sina tidigare erfarenheter. Med rätt 

förutsättningar och uppgifter skulle det även vara möjligt att ge en konsult nästan 

obegränsad frihet. Dessa projekt skulle då vara mer inriktade mot undersökande och 

prototyp mål, där konsulten undersöker möjligheter och sen kommer med 

rekommendationer. Resultatet skulle bli en form av rapport, där det beskrivs vad som 

har gjorts och vad som borde göras av företaget i framtiden. Detta är dock viktigt att 

särskilja från en typisk rapport från en managementkonsult. Genom att kunna erbjuda 

vidareutveckling av idé och produkter via den existerande konsultfirman kan man 

erbjuda en helhetslösning. Man kan alltså erbjuda Atlas Copco i det här fallet en 
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undersökning av potentiella kunder, produkter och samarbeten, för att sedan gå över 

till att leverera designförslag och konstruktionslösningar.  

En annan intressant aspekt som talar för entreprenörkonsultens möjligheter är hur 

Atlas Copco brukar ta in föreläsare utifrån. Till exempel kan detta göras från en 

högskola, där den senaste forskningen kan beröras. Föreläsarens uppgift är att föra in 

ny kunskap och visa de anställda vilken ny teknik som finns tillgänglig samt vad som 

händer utanför företagets väggar. De har alltså insett att ett företag inte vet allt och att 

det är viktigt att hela tiden veta vad som händer utanför företagets väggar. Detta är ett 

bra initiativ när man jämför det med litteraturstudien, då man ständigt måste utvecklas 

som företag för att vara innovativt. En av fördelarna med en entreprenörkonsult skulle 

just vara att personen kan föra in ny kunskap i företaget och visa hur det kan användas 

på ett nytt sätt. Kunskapen som en entreprenör kan föra in är mångsidig och kan lätt 

förknippas med de önskemål företagen har kring innovation, kreativitet och 

affärsområden. Erfarenheter från hur entreprenören har jobbat tidigare kan även hjälpa 

de anställda att tänka i nya banor och möjligtvis få dem att se nya kunder. Dessutom 

nämner Mats Holmin hur det skulle vara värdefullt att få ta del av entreprenörens 

nätverk, för att på så sätt erhålla ännu mer kunskap och möjligtvis hitta nya 

samarbetspartners. 

Av alla intervjuer som har gjorts är det endast en som har antytt en lägre efterfrågan på 

tjänsten. Denna intervju gjordes på ett mindre företag som tillverkar bränsleceller, 

MyFC, Anders Lundblad är grundare och Chief Technician Officer för företaget, 

vilket kvalificerar honom som en entreprenör. Det märktes ganska snabbt vid intervjun 

att detta var fel plats för en entreprenörkonsult. Till att börja med är man ett litet 

företag som fortfarande är i sin inledande tillväxtfas, man hade i huvudsak en produkt, 

vilken fortfarande var under utveckling. Dessutom hade man en entreprenöriell person 

i företaget i form av Anders Lundblad. Kombinationen av detta, tillsammans med en 

relativt liten personalstyrka, gjorde att man inte hade särskilt mycket plats för en 

entreprenörkonsult som skulle hjälpa till att utveckla nya produkter. Även om denna 

intervju kändes som ett misslyckande till en början blev det vid analysen efteråt klart 

att det var en givande intervju. Slutsatserna som kunde dras av denna blev flera och 

kunde hjälpa till att utesluta vissa saker.  

Den första slutsatsen som kunde dras var att små företag var alldeles för beroende av 

den produkt de utveckla för tillfället, om den misslyckas kanske det inte blir någon 

nästa produkt. Detta gör att man inte kan börja fokusera på nya produkter eller 

affärsområden förrän man lyckats med den första. Om företaget skulle ta in en person 

som kommer med nya idéer och förslag på produkter skulle det motverka allting som 

företaget håller på med just nu. Däremot kan det vara aktuellt att ta in en 
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entreprenörkonsult när man skall ta nästa steg och expandera efter den första 

produkten, men det är fortfarande ett riskabelt steg där företaget inte kan spendera hur 

mycket som helst på en konsult. En annan slutsats var att små företag förmodligen har 

kvar en eller flera entreprenöriella personer i organisationen. Att ta in ytterligare en 

entreprenör i detta läge skulle kunna förstöra mycket av den kultur som har byggts upp 

kring den ursprungliga entreprenören. Dessutom skulle de förmodligen ha nästan 

samma roll som visionär och det kan vara svårt för dessa två att fungera felfritt 

tillsammans. Ytterligare en slutsats var att det finns olika typer av entreprenörer. Detta 

arbete har i huvudsak fokuserat på de entreprenörer som drivs av en vilja att hitta nya 

möjligheter och alltid är på jakt efter nästa heta affärsområde. Men det finns även de 

entreprenörer som drivs av en egen idé, där de brinner för att utveckla just denna idé 

som har kommit till dem. Det är inte säkert att de skulle starta ett nytt företag igen 

efter denna första idé eftersom det ofta kan röra sig om en tekniskt brilliant idé som 

kommit till dem av en slump, snarare än att ständigt vara ute och leta efter nästa 

möjlighet. Dock besitter även dessa personer många av de styrkor som beskriver en 

entreprenör, som drivstyrka och innovativt tänkande, men deras styrka ligger ofta i den 

starka tekniska kunskap som de besitter. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera flera saker ur detta avsnitt, till att 

börja med är efterfrågan på innovation stort och man måste ständigt utvecklas 

för att kunna skapa innovativa produkter. Både litteraturen som har studerats 

och i de intervjuer som har gjorts nämns behovet av att föra in kunskap och 

idéer i en organisation. Att en entreprenörkonsult kan komma in och ge 

företaget ny, värdefull kunskap är en viktig slutsats som många 

intervjupersoner nämner. Det blir dock viktigt att särskilja 

entreprenörkonsulten från en managementkonsult, då man inte vill konkurrera 

på denna marknad och inte får utlopp för alla de förmågor som förknippas 

med en entreprenör i denna roll. Dessutom framkom det att en 

entreprenörkonsult inte passar i mindre företag, man vill inte konkurrera ut en 

ursprunglig entreprenör, samt man vill ha entreprenörer som brinner för 

affärsmöjligheter i denna roll, inte de som drivs av sin egna, tekniska 

kunskap.  
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Nätverk 

Just nätverk är något som framställs som någonting intressant och viktigt i intervjun 

med Mats Holmin, Atlas Copco. Den största anledningen är då hur det är ett strålande 

sätt för att knyta nya kontakter till företaget. Man får in ny teknisk kunskap och 

möjligen nya partners som kan hjälpa till. I slutändan leder dessa samarbeten till nya, 

innovativa produkter. Det rimmar bra med det fokus som Atlas Copco redan verkar ha 

på att föra in ny kunskap i företaget och ständigt se till omvärlden för de senaste 

nyheterna. Men Mats Holmin är inte ensam om att prata positivt om entreprenörens 

nätverk. Det är en fråga som får många positiva svar genom de intervjuer som 

genomförs, och Erik Simonsson tyckte att det vore värdefullt att kunna utnyttja 

kontakter inom samma bransch, för att på så sätt lära sig av andra och skapa nya vägar 

till kunskap. En annan som beskriver entreprenörens nätverk som någonting viktigt är 

Mats Körner på Semcon AB. Han nämner hur nätverk är viktigt på många plan, där 

försäljning bara är ett exempel. Han säger att det är klockrent att fokusera på 

entreprenörens nätverk och att kunna erbjuda det utåt. Just nätvekerande är nästan ett 

modeord idag, där personer lyckas och företag utvecklas genom sina nätverk. Att 

kunna knyta ihop företag som gynnar varandra skapar en symbios som tilltalar de 

flesta. Tillsammans med den kunskap som entreprenören besitter kan man då sortera 

fram lämpliga lösningar för många företag. 

Detta område har utvecklats längs med arbetets gång, och har varit svårt att få 

någon riktig koppling till intervjuerna. Även om de flesta har varit positiva 

har det varit få direkta exempel och diskussioner kring ämnet. Bortsett från att 

det är en viktig fråga och att det finns potential i det hela måste man säga att 

frågan har hamnat lite i bakgrunden bakom frågor som har engagerat 

intervjupersonerna mer. De flesta personer har dock varit intresserade av att 

kunna utnyttja de kontakter som en entreprenör ofrånkomligen bygger upp 

under sin karriär, problemet är att detta är någonting som är väldigt 

individuellt kopplat till entreprenören i fråga. Varje entreprenör kommer med 

sitt nätverk, därför är det någonting som kan vara svårt att definiera i förväg. 

Man kan alltså säga att entreprenörens nätverk väcker intresse och absolut 

skall vara med i erbjudandet till kunder, men det behöver anpassas efter den 

entreprenör som anställs för konsultrollen.  
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Slutfasen som bekräftar möjligheterna 

Att detta arbete är någonting som ligger rätt i tiden bekräftas genom intervjun med 

Johan Carlstedt på Kungliga Ingenjörsvetenskaps Akademin. Johan har länge arbetat 

med frågor rörande entreprenörskap och eget företagande, så att han visar stort 

engagemang och intresse under intervjun tyder på stora möjligheter för tjänsten. Han 

säger även att han är övertygad om att det finns en marknad för tjänsten. Enligt honom 

har svenska företag problem att vara lika innovativa som internationella företag och 

riskerar att tappa marknadsandelar om inget görs. Det som var mycket intressant var 

hur de själva har inlett ett projekt för att undersöka detta problem, och en av de saker 

som Johan såg som viktiga var förmågan att se nya affärsområden. Detta var något 

som han ansåg vara viktigt för företag idag och han såg själv kopplingen mellan 

affärsområden och entreprenörer. 

Den del av intervjuerna som slutligen bekräftade möjligheterna för tjänsten var då jag 

reste ner till Göteborg för att intervjua personer från Semcons huvudkontor. Resan till 

Göteborg var ett bra sätt att vidga perspektivet något och se hur personer från andra 

områden såg på tjänsten. Nere i Göteborg hölls 4 stycken intervjuer, med personer från 

flera olika avdelningar. Henrik Augustsson från Total Design Office (TDO) var den 

första att intervjuas, vilket var intressant då de jobbar nära den roll som är tänkt för en 

entreprenör. Men man skulle kunna säga att entreprenören skulle skapa 

helhetslösningen, där entreprenören skulle kunna jobba nära TDO. Idag arbetar TDO 

med att utveckla produkter åt sina kunder genom att erbjuda dem en ganska komplett 

lösning, där man kan ta hand om de flesta steg i produktutvecklingsfasen. Men man 

har stort fokus på just produktutvecklingen och design, vilket öppnar upp för 

entreprenörkonsulten att fokusera på att utveckla affärsområden.  

Nästa intervju nere i Göteborg gjordes med Mats Körner, president för Design & 

Development på Semcon AB. Innan intervjun hade jag fått höra av andra att Mats 

kunde klassas som en riktig entreprenör, med den drivstyrka som ofta återfinns hos 

entreprenörer. Detta var även någonting som jag märkte tidigt under intervjun, Mats 

var inspirerande och bidrog med många egna tankar på de frågor som ställdes. Han 

kunde ofta koppla samman bilden av en entreprenör med egna erfarenheter och man 

märkte hur värdefull hans drivstyrka var. Mats nämner att det är viktigt att ”vara där 

med hjärtat” och hela tiden fokusera på kundnyttan. Detta speglar den bild av 

entreprenörer som återfinns i litteraturen, där de har stort fokus på kunden och ofta 

klassificeras som några av de mest engagerade i det de gör. 

Efter Mats var det dags att intervjua Anders Sundin, gruppchef för Human Factors, 

Semcon AB. Denna intervju gjordes i fikarummet, med en kanonutsikt över hela 

hamnen i Göteborg. Det var en riktigt uppfriskande intervju, där frågor och svar hela 
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tiden bollades mellan varandra och utvecklades. Återigen var intrycket positivt och 

Anders kunde även se hur en entreprenörkonsult skulle vara till stor nytta internt. 

Enligt Anders skulle en entreprenörkonsult kunna jobba brett och fritt på kontoret och 

fungera som en idéspruta åt diverse projekt. Samtidigt skulle detta vara värdefullt för 

entreprenörkonsulten då denna skulle utsättas för mängder med inspiration och 

kunskap från diverse projekt. Dessutom skulle entreprenörkonsulten få bra inblick i 

vilken kunskap som fanns i det egna företag, för på så sätt kunna sälja in ytterligare 

analyser väl ute hos en kund. 

I denna intervju tas det även upp en fråga som dykt upp tidigare i intervjun med 

Roland Svensson, där man beskriver ett scenario med entreprenörkonsulten som 

delägare av slutprodukten. Detta scenario bygger på att kunden inte behöver betala 

någonting för att få in entreprenörkonsulten hos sig, istället säger man att 

entreprenörkonsulten får en procentuell del av alla de produkter som kommer ut av 

uppdraget. Detta är ett intressant scenario, som säkerligen skulle tilltala många 

entreprenörer. Men detta scenario har inte vidareutvecklats i detta arbeta på grund av 

orsaker som förklaras i diskussionskapitlet.  

Detta avslutar intervjukapitlet och intervjuerna som genomfördes nere i 

Göteborg hjälpte verkligen att knyta ihop säcken. Det gav en ytterligare vy 

från konsultvärlden som visade hur man även kan ta tillvara på 

entreprenörkonsulten inom den egna konsultfirman. Eftersom de var de 

avslutande intervjuerna kunde idéer som fördes upp här inte testas genom 

andra intervjuer, men mycket av det som togs upp har nämnts i tidigare 

intervjuer och bekräftar bara ytterligare att intervjuerna har bekräftat de 

teorier som tagits upp i litteraturstudien. 
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5. Diskussion 

Någonting som skall vara tydligt är att detta arbete har från början till slut drivits 

utifrån en och samma idé, att entreprenörer borde föras in och utnyttjas i företagens 

arbete kring innovation. Arbetet har således varit fokuserat kring frågan ”kan man 

anlita entreprenörer i en konsultroll, och hur borde detta göras?”. Det leder till ett 

arbete vars syfte har varit att bekräfta en tanke som redan fanns vid arbetets inledning, 

alltså har slutresultatet mycket gemensamt med de tankar och idéer som redan fanns 

vid arbetets början. Detta kan jämföras mot ett arbete som uppstår ur ett problem och 

där slutresultatet är helt okänt fram till slutfasen av arbetet.  

Genom de litteraturstudier och intervjuer som har gjorts i detta arbete har det visat sig 

att entreprenörer har en hel del egenskaper som är högt värderade bland företag. Till 

att börja med kan detta ses redan i beskrivningen av en entreprenör, där de beskrivs 

som personer som skapar värde. Att skapa värde är en förutsättning för varje företags 

överlevnad. Entreprenörer beskrivs även som oerhört kreativa, där man kan definiera 

någonting kallat entreprenöriell kreativitet, som består av en förmåga att generera och 

implementera nya idéer kring produkter och tjänster. Detta kan göras genom att skapa 

helt nya produkter, eller genom att se nya marknader, produktionssätt eller 

resursanskaffande. Här ser man hur dessa egenskaper skulle vara intressanta för ett 

företag som vill utveckla sin produktportfölj.  

Att utveckla sin produktportfölj påverkas även till stor till av det valda affärsområdet. 

En viktig egenskap hos entreprenören är att utnyttja och se affärsområden, för att 

kunna svara på var det går att tjäna pengar. Framgångsrika entreprenörer har lyckats 

hitta ett område där kunder är villiga att betala för den produkt eller tjänst som 

företaget erbjuder. Genom både intervjuer och litteratur är det tydligt hur viktigt det är 

för företag att fokusera på nya affärsområden, framförallt om man vill expandera och 

utveckla innovativa produkter. Att hitta nya affärsområden som är nära besläktade 



 

 

53 

 

med vad man har gjort tidigare kan vara värdefullt, framförallt då man redan kan ha 

mycket av tekniken och kunskapen för att kunna lansera en ny produkt. Det går att 

koppla ihop med hur entreprenören lyckas konkurrera med stora företag, trots 

minimalt med resurser. Genom att entreprenören i fallet som konsult kan använda sig 

av företagets resurser är det möjligt att skapa ännu bättre lösningar. Man kan se det 

som att entreprenören får göra precis vad den är bra på, fast med möjligheten att ta 

tillvara på resurser och den tekniska kunskap som finns hos företaget.  

Genom beskrivningar av entreprenören och dess egenskaper är det möjligt att koppla 

ihop dessa personer med hur de skulle fungera som konsulter. Det första som märks är 

hur dessa personer förhåller sig till kunskap och kontakter på samma sätt. En konsult 

är ute hos kunder så mycket som det går, där de erhåller mycket kunskap samtidigt 

som de även ger. Det är viktigt för den här konsulten att ta vara på så mycket kunskap 

som möjligt, då det kommer att underlätta konsultens nästa uppdrag. När all kunskap 

sedan kombineras från vitt skilda områden påminner det mycket om hur en 

entreprenör är tvungen att arbeta. Entreprenören jobbar mycket genom analogier, där 

kunskap från många olika områden kombineras för att skapa någonting nytt. 

Entreprenören har även beskrivits som en person där otillräcklig information inte är ett 

hinder, utan genom smart resonerande och användande av analogier kan luckor i 

kunskapen fyllas. Detta kan även medföra att den nya kunskapen är bättre än vad 

omvärlden har och på så sätt har entreprenören skapat en innovativare lösning. 

Jämförelsen mellan konsulter och entreprenörer blir även viktig när man pratar om 

nätverk, då en entreprenör är tvungen att knyta upp mängder med kontakter för att 

kunna realisera sitt företag. Konsulter jobbar också hårt med att knyta upp kontakter 

och tidigare kunder, då det betyder både jobb och en extra kunskapskälla. Att 

entreprenörens nätverk skulle vara viktigt för en entreprenörkonsult blev tydligt 

bekräftat genom intervjuerna, där flertalet påpekade vikten av att få in extern kunskap 

i företaget. 

I intervjuerna påpekar de flesta vikten av att få in information utifrån, för att på så sätt 

förbättra de produkter man har. Företagen är alltså medvetna om vikten av att ta till sig 

nya idéer, att man behöver konstant förändring och förbättring. Här är det vanligt för 

företag att ta in konsulter för de projekt som man anser att man behöver erhålla 

ytterligare kunskap ur. Den föreslagna tiden från intervjuerna är att ta in en 

entreprenörkonsult under en 3-6 månaders period. Detta är en period som är attraktiv 

för både konsultfirman och entreprenören. För konsultfirman är det bra att ha lite 

längre tider då det kan minska den tiden som konsulten går utan uppdrag. Samtidigt 

kan denna tidsperiod vara lämplig för entreprenören då det är lagom mycket tid för att 
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sätta sig in i företaget, men inte så lång tid att entreprenören känner sig instängd och 

låst. Det kan vara en bra balans för alla parter. 

När företagen är villiga att ta in en entreprenörkonsult kommer det ofta ske i lägen då 

företagen vill göra någon form av förändring. Det har därför undersökts i detta arbete 

hur företag gör förändringar på bästa sätt, och hur det skulle kunna användas av en 

entreprenörkonsult. Här fanns vissa likheter och möjliga scenarion, men en det är inte 

självklart att en entreprenörkonsult är optimal för att utföra vissa förändringar. Att 

utföra förändringar i ett företag handlar ofta om en seg och långgående process, där 

det gäller att hela företaget är med på noterna. En entreprenörkonsult skulle kunna ses 

som en inspiratör och vägledare, inte den som tar tag i organisationen och utför själva 

förändringen. Detta görs bäst av de föreslagna kontaktpersonerna på företaget 

(beskyddaren och promotorn), eller av chefer på företaget. Det kan lätt hända att de 

uppgifter som hör ihop med utförande av företagsförändringen tråkar ut entreprenören 

eller får den att känna sig instängd. Istället borde entreprenörkonsulten utnyttjas i 

frågor som berör möjligheter, visioner och utveckling av nya områden. 

En fråga som dök upp bland intervjuerna var om man kunde låta entreprenörkonsulten 

vara delägare i de produkter och resultat som kom ur uppdragen. Företagen skulle då 

inte behöva betala för antalet timmar entreprenörkonsulten jobbar, utan istället en 

procentuell del för varje såld produkt. Detta är en intressant tanke, och har sina 

fördelar och nackdelar. Fördelarna är att detta skulle kunna motivera en entreprenör, 

där det blir likt hur en entreprenör utvecklar sitt egna företag. Dessutom skulle 

företagen ta en liten risk när man anlitar en entreprenörkonsult på detta sätt, de skulle 

alltså inte behöva betala någonting vid ett dåligt resultat. 

Det skapas här en win-win situation som är lockande, men med sina risker. Till att 

börja med kan det vara svårt att avgöra entreprenörkonsultens exakta bidrag, då 

produktutvecklingsprocessen består av en kombination och vidareutveckling av många 

personers idéer. Att kunna härleda en produkt till entreprenörkonsulten kan i många 

fall bli svårt och företagen kan således välja att inte betala ut någon ersättning. 

Dessutom skulle konsultfirman ta stora risker då det är möjligt att man inte får betalt 

för flera månaders arbete. Då konsultbranschen är en bransch med små marginaler kan 

detta sätta käppar i hjulet för en entreprenörkonsult. Av dessa anledningar har detta 

förslag inte utretts ytterligare, men det är så pass intressant att det får plats i detta 

arbete. Det skulle kunna utreddas i en framtida studie, då det finns potential i idén. 

En stor farhåga vid arbetets början var om företag skulle våga anlita en konsult av 

denna typ. Men genom de intervjuer som gjordes påtalades att denna risk var 

någonting man var villig att ta och såg det inte som en risk som var särskilt mycket 

större än en vanlig konsult. Det påtalades även hur mycket pengar företagen spenderar 
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på produktutveckling och att kostnaden för en konsult blir relativt liten i detta 

sammanhang. Av denna anledning nämndes det i flera intervjuer att man skulle kunna 

se entreprenörkonsulten som en chansning, där fördelarna klart överväger nackdelarna. 

De flesta företagen verkar vara medvetna om kravet på innovation och nästan inget 

företag verkar sakna satsning på att förstärka den innovativa förmågan. 

Det är intressant att kombinera teorierna kring hur innovation skall optimeras med hur 

en entreprenör arbetar och beskrivs. Företag vill bli mer innovativa genom att släppa 

fram fler idéer, skapa en friare kultur och ha anställda som är fokuserade på att 

tillfredsställa kunderna. Alla dessa egenskaper är någonting som går att förknippa med 

en entreprenör. Därför kan det vara intressant för ett företag med fokus på innovation 

och intraprenörskap att ta in en entreprenörkonsult för att förstärka den redan 

existerande kulturen. Genom att få in en drivstark och inspirerande person kan man 

påverka de anställda att bli mer entreprenöriella. Att kreativitet smittar är även det 

någonting som har bekräftats och de flesta företag ser idag hur kreativitet driver nya 

områden framåt. 

Det finns givetvis problem och hinder för en tjänst som denna, där ett av dem är 

svårigheten att definiera entreprenörens exakta tillvägagångssätt. Detta beror mycket 

på att tjänsten kommer behöva formas efter individen, så att det tar tillvara på de 

styrkor och egenskaper som personen har. För även om entreprenörer kan besitta 

liknande egenskaper och kunskap så kommer deras personlighet och erfarenheter 

påverka tjänsten stort. På grund av detta har tjänsten utformats för att vara flexibel, 

men med givna uppgifter på vad en entreprenör har att erbjuda.  

För att kunna implementera denna tjänst behöver man som konsultföretag hitta 

intressanta personer med en bakgrund av entreprenörskap. Detta arbete kan användas 

för att ta reda på vad man ska leta efter hos de personer man söker, men tjänsten 

behöver sedan utvecklas omkring och tillsammans med den anställda entreprenören. 
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5.1. Framtida studier 

Som sagts tidigare har detta arbete varit fokuserat kring vad företagen efterfrågar och 

har för behov, istället för att undersöka hur entreprenörer ser på tjänsten. På grund av 

detta skulle nästa naturliga undersökning vara fokuserad på vad entreprenörerna tycker 

och tänker. En fundering som finns är hur entreprenörer ställer sig till att jobba för 

någon annan än sig själv. Det har framförallt framkommit i samtal med entreprenörer 

att de kan känna sig inlåsta i större organisationer, där de inte får göra på det sätt de 

själva vill. Men vad som är värt att undersöka är om konsultrollen utformad i detta 

arbete kan ses som ett mellansteg, där det bästa blandas från egen företagare och fast 

anställd. Anledningen är att entreprenören får utföra de uppgifter som ofta är 

förknippade med att starta ett nytt företag, samtidigt som tidsperioden är definierad 

och relativt kort. På så sätt skulle entreprenören kunna hoppa mellan flera projekt som 

intresserar denna, under en tid som hade varit omöjligt som egen företagare. 

Förhoppningsvis skulle en kvantitativ studie kunna svara på om så är fallet, samtidigt 

som man får reda på mer av vad entreprenörerna tycker och tänker. 

Det skulle även vara intressant att undersöka tjänsten rent praktiskt, genom att placera 

en entreprenör i denna roll. Detta skulle kunna göras som en provanställning under en 

kortare tid med avsikten att se effekterna. För att göra detta krävs en form av 

anställningsprocess där kandidater kan hittas och väljas ut. En teori är även hur man 

kan testa entreprenörernas vilja att jobba i en roll som denna genom att sätta ut en 

platsannons i en tidning eller på nätet. Genom att göra detta få man förhoppningsvis in 

ansökningar som kan analysera vilka personer det är som lockas av tjänsten. Under 

detta arbete fanns det funderingar på att göra detta men etiska och praktiska hinder 

satte stopp.  

Dessutom skulle en kvantitativ studie kunna svara mer exakt på hur stor efterfrågan 

från företagen är. Denna undersökning skulle kunna analysera företag från olika 

branscher och av olika storlek, för att på så sätt skildra en vidare bild. 
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6. Slutsatser 

Genom att kombinera teorier om innovation, företagsförändring och entreprenörskap 

har en konsulttjänst utformats för att hjälpa företag bli mer innovativa. Konsulttjänsten 

har utformats efter entreprenörens styrkor och det är tänkt att entreprenörer skulle 

rekryteras för tjänsten. Följande är slutsatser som har kunnat dras ur detta arbete: 

 Efterfrågan på innovation och nya affärsområden är stor från de intervjuade 

företagen. Att en entreprenör kan tillgodose denna efterfrågan är även bekräftat 

genom de intervjuer som har gjorts. 

 

 Bilden av entreprenören är positiv hos intervjupersonerna och de ser fördelarna 

med att få in entreprenörens egenskaper i företaget. 

 

 De egenskaper som är attraktiva hos en entreprenör är bland annat kreativitet, 

drivstyrka, värdeskapande och förmågan att se möjligheter och affärsområden. 

 

 De uppgifter som entreprenören kan utföra och som har blivit bekräftade genom 

intervjuer och litteratur är: 

o Ge förslag på nya produkter, affärsområden, tjänster och leveranssätt 

o ”Paketera om” nuvarande teknik till nya produkter för att nå fler kunder 

o Föra in ny kunskap och motivation i företagen 

o Utvärdera existerande produkter och projekt 

o Erbjuda företagen sitt nätverk av kontakter 

o Komma med förslag på produktförbättringar 

o Förbättra företagens förståelse för deras kunder 

o Förbättra affärsmodeller och tjänster kring produkter 

o Korsbefrukta idéer mellan företagets avdelningar och andra konsulter 

o Hjälpa företag med att implementera entreprenöriella metoder 
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 Entreprenören behöver ha en bred teknisk kunskap, men inte vara specialist på 

området. Att ha vissa specialområden eller erfarenhet från samma bransch som 

uppdragen kan vara bra då tidigare nätverk inom branschen kan användas 

 

 Företag fokuserar mer och mer på att skapa organisationer som tar tillvara på 

entreprenöriellt tänkande och motiverar intraprenörskap. Detta är även någonting 

som blir viktigare och viktigare för att kunna lyckas. Ta företag som Google och 

3M som exempel. 

 

 Entreprenörkonsulten kan undersöka företagets kunder, leverantörer och övriga 

partners, för att på så sätt kombinera dessa på nya sätt tillsammans med företagets 

teknik. Genom kombinationen är det möjligt att finna nya kunder eller utnyttja 

leverantörer och partners på ett bättre sätt 

 

 Att uppdragsgivaren kan lära sig av en entreprenörkonsult är viktigt för framtida 

projekt, därför föreslås att man jobbar aktivt med att föra in entreprenörkonsultens 

idéer i företaget. Dessutom kan inspiration och idéer från entreprenörkonsulten 

leva kvar i företaget och i framtiden leda till nya projekt/produkter 

 

 Analogier är ett viktigt hjälpmedel för såväl entreprenörer som konsulter. Att 

arbeta genom analogier är någonting som ofta förknippas med kreativitet och i 

entreprenörkonsultens fall innebär det en förmåga till problemlösning. 

 

 Denna tjänst har stora möjligheter att lyckas och har fördelar för samtliga parter, 

där kunder, konsultfirma och entreprenör har att tjäna på den. Förutsättningen för 

att lyckas är att man kan locka rätt entreprenör till tjänsten och kan utveckla denna 

tillsammans. 
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