Coincidentally with the Award given to the Intrapreneur of the Year
2009 in Stockholm on November 16th, an Honorary Award was given
to The ForeSight Group, with the following wording;
“The ForeSight Group has been a forerunner for 30 years in “intrapreneurship”, encouraging and facilitating the
emergence of the entrepreneurial forces in companies and organizations in Sweden as well as internationally, and
through this contributed to making Intrapreneurship a global concept.”
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Därför är intraprenörer så viktiga
Di

RAKT PÅ SAK

� I fredags belönades det lilla Svenska

konsultbolaget The Foresight Group
för att ha satt begreppet intraprenör –
en anställd som fungerar som en entreprenör inom ett företag – på den
internationella kartan under 30 års
arbete. Priset togs emot av en av grundarna, Sven Atterhed. Det var en välförtjänt utmärkelse för en god sak.
Bra är också att Volvo PV:s Ulf
Nordström ﬁck pris för sitt envetna
arbete för miljöbilar i Volvo vilket avsevärt förkortade utvecklingstiden.
Intraprenörer är särskilt viktiga
i dag, när logiken så ofta är att företag
ska renodla och specialisera sig på det
som de redan kan; då blir nämligen
varje företag mer lättanalyserat och
entydigt. Riskspridningen sköter
sedan fondförvaltarna genom att

kombinera olika företags aktier i sina
portföljer.
Men faran med en sådan stark
renodlingsförkunnelse är att företag
lätt förlorar sin överlevnadsförmåga.
Låt mig ta några exempel.
Volvo renodlade inte verksamheten
mot personbilar på 1950-talet utan
breddade i stället mot lastbilar och
motorer. SCA breddade mot förpackningar, hygienprodukter och annat.
H&M:s grundare Erling Persson
bytte från pennor till dammode. Tur
var det i samtliga fall. Ingen av de
tidigare kärnverksamheterna var lika
bärkraftig som de nya.
Flera av de största svenska företagen hade klarat sig mycket sämre om
de inte hade haft kraftfulla och olydiga dotterbolags- eller divisionschefer,
typiska intraprenörer.
Astra Zeneca i dag hade varit något
annat och mindre utan Ivan Östholms

”I en föränderlig
värld är extrem
öppenhet och
ﬂexibilitet det
enda som kan
erbjuda överlevnadsförmåga
på sikt.”

insats i det lilla dotterbolaget Hässle
som utvecklade orginalläkemedel.
Ericsson skulle knappast ha klarat
teknikskiftet på 1990-talet så glänsande utan mobilfantasten Åke Lundqvist
i källarverksamheten SRA.
Stålkoncernen Sandvik skulle inte
ha kunnat bli världsledande på hårdmetall utan den envise divisionschefen Wilhelm Haglund.
Även i företag som renodlar för att
bli mer fokuserade och mer effektiva
måste det få ﬁnnas obekväma och
drivande människor. I en föränderlig
värld är extrem öppenhet och ﬂexibilitet det enda som kan erbjuda överlevnadsförmåga på sikt.
Det har varit Sven Atterheds och
hans kollegers budskap i tre decennier.
Det är ett budskap som aldrig blir
omodernt.
RONALD FAGERFJÄLL
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