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Slide with big message.
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Entreprenörskap och innovation



Entreprenörskap eller aktivism



Intraprenörskap
Besläktade begrepp:
• Publikt entreprenörskap
• Inside activism
• Systempreneurship



Tankar från forskningen

• Viktigt med fokus på ’varför’

• Förändring av tjänstemannarollen

• Potentialer 
– underlättar ’co-production’, samverkan på olika sätt

– möjliggör lösningar i nära samverkan med målgrupp, främjar 
demokratiska principer



Utmaningar - förutsättningar

– etiska, juridiska och politiska överväganden

– det hierarkiska systemet måste vara med, annars får det inga 
långsiktiga effekter

– det räcker inte med glada tillrop, måste få synas i organisation 
och budget

– tillåtande/tillitsfullt verksamhetsklimat

– skillnad i vilka värden som står i fokus (i förhållande till 
kommersiellt entreprenörskap)
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Frågeställningar till gruppsamtal

1) Vilken roll kan intraprenörer spela?

2) Vad behövs för att ge utrymme för intraprenörskap?

3) Vad kännetecknar en organisation med framgångsrika 
intraprenörer?


