


Vi utformar, genomför, och kommunicerar 
årligt återkommande undersökningar av det 
intraprenöriella klimatet i svenska företag.

Vår ambitionen att öka kunskapen om 
intraprenörskap och stärka
förnyelsekraften hos svenska företag.

Hur fungerar Kompassen?



Utmaningar pågår 

medan vi talar …

Grön innovation

Digitalisering Nya globala aktörer

Komplexa system
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Intraprenörskap behandlar frågorna
hur, av vem, och med vilken påverkan
nya produkter och tjänster upptäcks och
lanseras av existerande företag.

Intraprenörskap…



“The Macintosh team was what is 
commonly known as intrapreneurship… 
a group of people going, in essence, 
back to the garage, but in a large 
company.”

Steve Jobs
September 30, 1985 “Newsweek” 



Intraprenörskapsprocessen…



Temperaturen och 

inriktningen av 

intraprenörskapet i 

svenska företag



 Litteraturgenomgång:
281 + artiklar inom forskningen om intraprenörskap

 Enkätundersökning:
4 011 enkätsvar
Representativt urval av anställda inom privata svenska företag
Olika företagsstorlek (9-49, 50-249, 250 eller fler anställda)
Olika branscher (SCBs klassificering)

 Semi-kvalitativa intervjuer:
100 intervjuer med chefer i mellanstora och stora svenska företag

Vad bygger rapporten på?



Välkommen till landet lagom

▪ Försiktigt positiv syn på intraprenörskapet, oavsett företagsstorlek

▪ Rikstagande på relativt låg nivå



Hur många är engagerade i 

intraprenörskap?



Man eller kvinna?



Svenskt intraprenörskap är en 

‘top-down’ process



Betydelsen av idéer tagna utifrån

▪ Mestadels internt skapade produkter och tjänster, men också
en relativt stor andel samarbeten

▪ Signifikant mindre betydelse av uppköp och investeringar med
riskkapital i nystartade företag

▪ Medelmåttig rekrytering av intraprenöriell kompetens 



Skillnader mellan branscher

Pengar för nysatsningar

Mer etablerade rutiner för intraprenörskap

Mindre andel idéer till nya produkter och 
tjänster från företagsledningen

Fler experimentella projekt

Större fokus på rekrytering av personal med 
intraprenöriell erfarenhet

Relativt hög grad av disruptiv förnyelse

Pressad lönsamhet

Mindre tydliga rutiner för intraprenörskap

Större andel idéer till nya produkter och 
tjänster  från företagsledningen

Färre experimentella projekt

Mindre fokus på rekrytering av personal med 
intraprenöriell erfarenhet

Relativt låg grad av disruptiv förnyelse



Intraprenörskapets 

förklaringsfaktorer



Drivkrafter



Resultat förnyelse



Resultat disruptiv förnyelse



Kompassriktning



Framtidsvision

Högre grad av risktagande

Utökad andel kvinnor som är både delaktiga 
i och aktivt driver intraprenöriella projekt

Större öppenhet för idéer tagna utifrån, till 
exempel genom förvärv, riskkapitalinvestingar 
i nystartade företag, eller rekryteringen av 
intraprenöriell kompetens

Utmanande möte mellan olika typer av 
intraprenöriella processer vid övergången från 
produkt- till tjänsteföretag



Risktagande

Långsiktigt hållbar konkurrenskraft kräver ett levande 
intraprenörskap

Vilja

Företag som förnyar sig kännetecknas av en ambitiös
kultur, ledningens stöd för intraprenöriella initiativ, och 
informell styrning

Systemtänk

Företag som förnyar sig kännetecknas av formaliserade 
förnyelserutiner

Vad mer ska man ta med sig?



Frågor?

www.ikompassen.se


