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Sammandrag!

Entreprenörskap och innovationskraft har genom begreppet Corporate 

Entrepreneurship erkänts som en framgångsfaktor för företag. Med utgångspunkt i att 

Corporate Entrepreneurship är av ökande betydelse utreds här i vilken mån detta 

återspeglas i företags externa kommunikation. Genom innehållsanalys av VD-brev från 

21 svenska teknikföretag över en tioårsperiod har signaler om entreprenöriell 

orientering fångats. Resultaten har visat att extern kommunikation av Corporate 

Entrepreneurship, i motsats till vad som förväntats, minskat i omfattning över 

tidsperioden. Vidare har visats att företagen inom sektorn kommunicerat kring 

Corporate Entrepreneurship i lika omfattning men att skillnad funnits mellan de företag 

som satsat mest respektive ingenting på forskning och utveckling. De slutsatser som 

dragits är att den ökande betydelse som antagits gälla för konceptet Corporate 

Entrepreneurship inte tycks återspeglas i den externa kommunikationen. Vidare har 

resultatet om likformighet gett stöd åt den neoinstitutionella teorin.  Det har också 

antytts att det vid mer kraftfull uppdelning med avseende på hur pengar satsats på 

forskning och utveckling, framträder skillnader i den externa kommunikationen.  

 

 

Nyckelord: Corporate Entrepreneurship, extern kommunikation, entreprenöriell 

orientering, teknisk innovation, innehållsanalys 
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Inledning0

Bakgrund0
Globalisering och intensifierad konkurrens sätter press på företag att ständigt söka 

möjligheter till förbättringar och att komma upp med nya, konkurrenskraftiga 

lösningar. Betydelsen av förnyelse och innovation för att kunna skapa konkurrenskraft 

har idag nått allmänt erkännande, och innovationsförmåga sägs vara kritiskt för ett 

företags framgång. (Sebora, Theerapatvong och Lee, 2010) Forskare har sedan 1980-

talet riktat allt mer uppmärksamhet åt att undersöka entreprenöriella aktiviteter inom 

organisationer, sammanfattat under begreppet Corporate Entrepreneurship (Burgelman, 

1983; Miller, 1983; Zahra, 1991). Ansträngningar för att skapa ett innovativt klimat 

inom organisationer görs idag inom många branscher. De ansträngningarna har 

förutspåtts få större betydelse allt eftersom behovet av förnyelse och innovation ökar 

(McFadzean, O’Loughlin och Shaw, 2005; Harper, Glew och Rowe, 2008).  

 

Ett entreprenöriellt klimat har sagts kunna skapas inom vilken typ av organisation som 

helst så länge möjligheter till förbättringar kan identifieras och utnyttjas (Burgelman, 

1983; Miller, 1983). Genom att bygga på de faktorer som är viktiga för Corporate 

Entrepreneurship kan ett innovativt företagsklimat stimuleras, oavsett bransch (Ireland, 

Covin och Kuratko, 2009). Idag talas det om kreativitet, nytänkande och 

entreprenörskap inom företag från industrin till bank-finans och försäkringsbolag till 

företag i dagligvaruhandeln och välfärdsföretag inom skola, vård och omsorg. Det talas 

till och med om den entreprenöriella staten där innovationskraften ska stärkas 

(Näringsdepartementet, 2012). Idén om den entreprenöriella organisationen tycks 

således ha blivit populär. 

 

Miller (1983) presenterar “Entrepreneurial Orientation” som en konceptualisering av 

det entreprenöriella företaget byggd på dimensionerna innovation, risktagande och 

proaktivitet. Han framhåller att ett entreprenöriellt företag “engages in product market 

innovation, undertakes somewhat risky ventures and is first to come up with 

‘proactive’ innovations, beating competitors to the punch” (Miller, 1983, s. 770). 

Millers idé om entreprenöriell orientering har fått fäste som en viktig del inom området 

för Corporate Entrepreneurship. En rad undersökningar har gjorts på hur ett innovativt 

företagsklimat ska kunna skapas, och mycket forskning har också visat på ett positivt 

samband mellan insatser för Corporate Entrepreneurship och finansiellt resultat. (Se till 

exempel Zahra och Covin, 1995; Mohamad, Ramayah, Puspowarsito, Natalisa och 
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Saerang, 2011) Några av de mest framgångsrika företagen i världen, till exempel 

Google, är också omtalade för sina strategier för att skapa ett klimat där idéer lätt gror 

och frodas (Finkle, 2012).  

 

I takt med att innovation och nytänkande vuxit till att bli viktiga och allmänt erkända 

koncept för företagsframgång har intressenter börjat bygga förväntningar på den 

entreprenöriella organisationen som förnyar och skapar mervärde genom innovation 

(Cravens, Oliver och Ramamoorti, 2003). I en trendanalys av Trendwatching (2011) 

framhålls att dagens konsumenter förväntar sig ständig förnyelse och innovation från 

företag, och också att de söker sig till företag som ligger i framkant av utvecklingen av 

nya innovationer och som signalerar förnyelse. I strävan efter att möta förväntningar 

och krav har det visat sig att organisationer väljer att kommunicera sin verksamhet på 

ett sätt som stämmer överens med det som förväntas (Fredriksson och Pallas, 2011). 

Att kommunicera sin verksamhet som entreprenöriell och innovativ skulle kunna vara 

en strategi för att möta förväntningar och attrahera intressenter. Cravens et al. (2003) 

styrker detta resonemang genom att framhålla vikten av att externt kommunicera 

företagets förmåga till innovation för att upprätthålla gott anseende och bygga 

förtroende. 

 

Ett företags kommunikation av verksamheten som entreprenöriell skulle kunna ses som 

ett försök att signalera tillväxt gentemot till exempel aktieägare eller investerare. Mot 

bakgrund av den forskning Fredriksson och Pallas (2011) presenterat kring företags 

externa kommunikation som de menar blir likformig mellan företag som verkar i 

samma kontext, kan också tänkas att kommunikation kring Corporate Entrepreneurship 

blir alltmer likformig. Deras resonemang om likformighet grundar sig i den 

neoinstitutionella teorin som förklarar likformighet som ett resultat av att företag möter 

samma institutionella miljö (Meyer och Rowan, 1977).  

 

Ett intressant och oundvikligt exempel på en populär idé som spridits till att idag vara 

del av nästan alla företags externa rapportering är Corporate Social Responsibility, 

CSR. För att få förtroende och legitimitet har företag anpassat sig till att lämna stort 

utrymme i kommunikationen utåt för att tala om det ansvar som tas för miljö- och 

etikfrågor, i enlighet med marknadens förväntan. (Bartlett, Tywoniak och Hatcher, 

2007) Den tydligt uppåtgående trend som omfattningen av kommunikationen av CSR 

vittnar om väcker frågor om samma mönster kan urskiljas för extern kommunikation 
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av Corporate Entrepreneurship. Hur har omfattningen av företags externa 

kommunikation av Corporate Entrepreneurship utvecklats över tid? Följer den 

utvecklingen teorin om att organisationers externa kommunikation tenderar att bli 

likformig? Kommunicerar företag i samma bransch sin verksamhet som entreprenöriell 

i lika omfattning?  

 

Forskning inom området Corporate Entrepreneurship har fokuserat på hur ett 

innovativt företagsklimat kan skapas (Covin och Slevin, 1991; Thornberry, 2002), på 

insatser för Corporate Entrepreneurship och dess påverkan på företags finansiella 

resultat (Zahra, 1991; Mohamad et al., 2011) samt på ledarskap inom entreprenöriella 

organisationer (Kanter, 1985; Montoro-Sanchez och Soriano, 2011). Samtliga dessa 

forskare har pekat på den ökande betydelsen av att satsa på Corporate 

Entrepreneurship, men desto färre har fokuserat på vikten av att framställa sin 

organisation som entreprenöriell (se dock Cravens et al., 2003). Forskning inom 

strategisk kommunikation har visat på företags vilja att, och vikten av att framställa sin 

verksamhet på ett sätt som ligger i linje med det som omgivningen förväntar sig, 

genom kommunikation (Fredriksson och Pallas, 2011). En rad studier har gjorts på hur 

företags kommunikation av CSR tar sig uttryck och i vilken omfattning företag 

kommunicerar kring CSR (Bartlett et al., 2007). Däremot har litteraturgenomgången 

visat att lite forskning ägnats åt extern kommunikation av Corporate Entrepreneurship.  

Syfte0
Denna uppsats tar utgångspunkt i antagandet om att entreprenörskap och 

innovationskraft är av ökande betydelse för företags framgång. Syftet är att undersöka i 

vilken mån företags externa kommunikation speglar denna ökande betydelse av 

Corporate Entrepreneurship. Mer specifikt inriktas undersökningen på extern 

kommunikation av Corporate Entrepreneurship för svenska börsnoterade företag inom 

tekniksektorn. Förhoppningen är att bidra med kunskap till länken mellan Corporate 

Entrepreneurship och extern strategisk kommunikation. De frågor som ämnas besvaras 

är: Hur har omfattningen av kommunikation kring Corporate Entrepreneurship 

utvecklats över tid? Kommunicerar företag inom samma bransch kring Corporate 

Entrepreneurship i lika utsträckning? 

Disposition0
Uppsatsen är fortsatt disponerad på följande sätt: Först redogörs för den teoretiska 

referensram som studien utgått från, där Corporate Entrepreneurship och dess 
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spridning som en populär idé beskrivs för att sedan sammanlänkas med extern 

strategisk kommunikation. I nästa avsnitt presenteras den metod som valts, hur den 

arbetats fram och de urval som gjorts. Sedan presenteras resultaten från 

undersökningen, för att vidare analyseras med hjälp av de teoretiska utgångspunkter 

som antagits. Uppsatsen avslutas med en diskussion innehållande slutsatser, 

reflektioner, implikationer av metodvalet samt förslag till vidare forskning. 

Teoretisk0referensram0

I detta avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som antagits för studien. Först 

beskrivs Corporate Entrepreneurship och dess spridning som ett populärt koncept. 

Vidare definieras den inriktning för innovation som är i fokus genom studien, det vill 

säga teknisk innovation, och konceptet entreprenöriell orientering redogörs för. 

Slutligen sammanlänkas de teoretiska utgångspunkterna med extern strategisk 

kommunikation. 

Corporate0Entrepreneurship0
Med Corporate Entrepreneurship avses aktiviteter som syftar till att skapa innovationer 

inom företag. Aktiviteterna kan omfatta utvecklande av nya marknader likväl som 

förnyelse av företagets befintliga produkter och tjänster (Zahra, 1991). Burgelman och 

Sayles (1986) har hävdat att aktiviteter relaterade till Corporate Entrepreneurship både 

kan ha formell och informell karaktär. Formell på så sätt att företag upprättar särskilda 

arbetsenheter för att driva det som kan inrymmas av begreppet Corporate 

Entrepreneurship, och informell genom att företag tar tillvara det faktum att 

nytänkande kan uppstå var som helst i organisationen genom individers kreativa 

förmåga. Oavsett om aktiviteterna sker på formell eller informell nivå bidrar Corporate 

Entrepreneurship till ett innovativt företagsklimat. (Burgelman och Sayles, 1986) 

Spridning0av0Corporate0Entrepreneurship0
Vikten av att vara innovationskraftig och nytänkande framhålls inte minst genom den 

forskning på området som visat på starka samband mellan insatser för Corporate 

Entrepreneurship och finansiellt resultat (se till exempel Zahra, 1991; Mohamad et al., 

2011). Genomgående lyfts också förmåga till entreprenöriell orientering fram som helt 

nödvändigt för företags framgång på dagens marknader (Rauch, Wiklund, Lumpkin 

och Frese, 2009; Sebora et al., 2010). Oavsett bransch sägs ett innovativt 

företagsklimat vara både möjligt och nödvändigt att skapa (Burgelman, 1983; Ireland 

et al., 2009). I takt med att konkurrensen hårdnar och förväntningar på nya lösningar 
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från allmänhet stiger, har Corporate Entrepreneurship spåtts få vidare erkännande 

(McFadzean et al., 2005; Harper et al., 2008;). Att också kunna framställa sin 

verksamhet som entreprenöriell och ge signaler om nytänkande, kreativitet och 

innovationskraft har hävdats vara viktigt för att skapa en attraktiv identitet (Cravens et 

al., 2003).  

Teknisk0innovation0
Då innovation har olika betydelse i olika sammanhang krävs en definition för att 

precisera vad som avses. Gunday, Ulusoy, Kilic och Alpkan (2011) har urskiljt fyra 

typer av innovationer – produkt-, process-, marknadsförings- och organisations-

innovation, varav vilka produkt- och processinnovationer relaterar till konceptet för 

teknologisk utveckling som är i fokus för denna studie. Studier som gjorts på hur 

Corporate Entrepreneurship tar sig uttryck inom organisationer, eller på hur ett 

innovativt företagsklimat kan skapas, har fokuserat på företag inom teknik- och 

industrisektorn. För företag inom dessa sektorer är teknisk innovation en fundamental 

del av verksamheten och också ofta anledningen till deras existens. Teknik- och 

industriföretag har dessutom ofta en särskild enhet för forskning och utveckling, 

genom vilken entreprenöriella aktiviteter blir naturliga delar av verksamheten. (Quinn, 

1986; Zahra, 1991) 

 

Då det argumenteras för att ett innovativt företagsklimat inte behöver vara bundet till 

just företag inom teknik- eller industribranscher (Kearney, Hisrich och Roche, 2007) 

avses andra former för innovation än teknisk innovation. De olika definitionerna av 

innovation gör det nödvändigt att vid jämförelser av företag med avseende på 

Corporate Entrepreneurship studera samma typ av innovation.  

Entreprenöriell0Orientering00
I Millers (1983) konceptualisering av entreprenöriell orientering utgör innovation en av 

de tre dimensioner som företag ska uppfylla för att kunna klassificeras som 

entreprenöriellt orienterade. Den andra dimensionen, risktagande, relaterar till riskfyllt 

agerande i form av investeringar i riskförenade projekt med chanser till hög avkastning 

samt aggressivt fullföljande av identifierade möjligheter (Covin och Slevin, 1991). Den 

tredje dimensionen, proaktivitet, relaterar till de egenskaper som gör företag till 

initiativtagare och “före sin tid” (Miller, 1983). Konceptet entreprenöriell orientering 

har legat till grund för en rad olika studier inom Corporate Entrepreneurship, och har 

också utvecklats till att innefatta fler dimensioner (Lumpkin och Dess, 1996).  
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Extern0strategisk0kommunikation0
Fredriksson och Pallas (2011) menar på att företag i sin strävan efter att möta 

förväntningar och krav visats välja att kommunicera sin verksamhet på ett sätt som 

stämmer överens med det som förväntas. Detta agerande går under konceptet extern 

strategisk kommunikation, definierat som en organisations ändamålsenliga användning 

av kommunikation för att fullgöra sitt uppdrag (Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, 

Vercic och Sriramesh, 2007). Fredriksson och Pallas (2011) framhåller i enlighet med 

tidigare forskare (se till exempel Meyer och Rowan, 1977) att denna externa 

kommunikation tenderar att bli likformig mellan företag som verkar i samma kontext.  

 

Fredriksson och Pallas (2011) ser på den strategiska kommunikationen som ett uttryck 

för institutionalisering. Institutionalisering avser processen där sociala strukturer, 

förpliktelser och faktiska förhållanden intar regellik status i samhället (Meyer och 

Rowan, 1977). Idén om institutionalisering kan förklara varför organisationer som 

möter samma omgivning tenderar att ta efter och likna varandra, och också varför 

anpassning till de normer som omgivningen håller blir vitalt för en organisations 

överlevnad. I strävan efter legitimitet tvingas organisationer att bemöta och uppfylla de 

förväntningar som finns etablerade i samhället om hur organisationer ska vara och 

agera för att inte riskera att förlora legitimitet. (Meyer och Rowan, 1977) 

 

Fredriksson och Pallas (2011) sammanlänkning av institutionalisering med extern 

strategisk kommunikation baseras på tanken om att det är de regler, normer och 

föreställningar som är förenade med den institutionella miljön som bestämmer 

förutsättningarna för den externa kommunikationen. De menar att ”strategisk 

kommunikation händer just därför att alla förväntar sig det” (Fredriksson och Pallas, 

2011, s. 46). Det finns således ett tryck, en förväntan på organisationer att strategiskt 

kommunicera vilket lett till att allt fler organisationer väljer att göra det. Det har i sin 

tur bidragit till att organisationer i högre utsträckning uppvisar likheter i sin externa 

kommunikation. (Fredriksson och Pallas, 2011) 

Neoinstitutionell0teori0och0strategisk0kommunikation0
Neoinstitutionell teori har tidigare undersökts och fått stöd genom empiriska studier av 

strategisk kommunikation. Bland annat har kommunikation inom området Corporate 

Social Responsibility, CSR, studerats (se till exempel Bartlett et al., 2007; Schultz och 

Wehmeier, 2010). Den likformighet som företag uppvisat i sin kommunikation inom 

det området har gett stöd åt det neoinstitutionella perspektivet, som förklarar 



! 11!

likformigheten som ett resultat av att företagen möter samma institutionella miljö. 

Inom ramen för CSR har visats att företag har olika anledning att strategiskt 

kommunicera sitt ansvar för miljö- och etikfrågor. Medan vissa företag möter starka 

regulativa krav, som driver på deras rapportering av CSR, hävdas andra imitera 

branschledande företag i sin externa kommunikation. Den neoinstitutionella teorin har 

förklarat hur CSR kan ha fäst sig som en självklar del i företags verksamhet och 

externa kommunikation – institutionaliserats. (Schultz och Wehmeier, 2010)  

Teorisammanfattning0och0hypoteser0
Den teoretiska referensramen har tagit utgångspunkt i att Corporate Entrepreneurship 

blir allt viktigare för företag ur konkurrenssynpunkt och att allmänhet och intressenter 

också förväntar sig innovation och förnyelse. Vidare har centrala antaganden i den 

neoinstitutionella teorin bidragit med att förklara hur företag tenderar att besvara krav 

och förväntningar genom strategisk kommunikation, och att den kommunikationen i 

sin tur tenderar att bli likformig som resultat av att företag möter samma institutionella 

miljö. Extern kommunikation inom området CSR har presenterats ur ett 

neoinstitutionellt perspektiv för att inbringa förståelse för fallet som är intressant för 

denna studie – extern kommunikation av Corporate Entrepreneurship. 

 

Hypotes 1: Om betydelsen av, och efterfrågan på Corporate Entrepreneurship är 

ökande så bör detta återspeglas i företags externa kommunikation. Omfattningen av 

företags externa kommunikation av Corporate Entrepreneurship bör således ökat över 

tid. 

 

Mot bakgrund av den neoinstitutionella teorins förklaring av hur företags externa 

kommunikation tenderar att bli likformig som ett resultat av att de möter samma 

institutionella miljö, kan antas att extern kommunikation av Corporate 

Entrepreneurship också bör vara likformig mellan företag. Mer specifikt förväntas i 

den här studien likformighet gällande omfattning av kommunikationen. Att 

kommunikation av CSR utvecklats till att utgöra en omfattande och självklar del i 

företags externa kommunikation (Schultz och Wehmeier, 2010), väcker ytterligare tro 

om att liknande mönster kan identifieras i fallet extern kommunikation av Corporate 

Entrepreneurship.  De olika definitionerna av innovation medför att företag inom olika 

branscher syftar på olika typer av innovation då de kommunicerar sin verksamhet som 

innovativ. Inom en grupp av företag med likartade verksamheter bör således en 
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jämförelse kunna göras av i vilken omfattning företagen kommunicerat sin verksamhet 

som entreprenöriell och innovativ.  

 

Hypotes 2: Med grund i den neoinstitutionella teorin och dess förklaring till 

likformighet i företags externa kommunikation, kan likformighet också antas gälla för 

kommunikation av Corporate Entrepreneurship. Företagen inom tekniksektorn bör 

således kommunicerat kring Corporate Entrepreneurship i lika omfattning.  

 

De upprättade hypoteserna avser spegla en förväntan om att företags kommunikation 

av Corporate Entrepreneurship följt en ökande trend och vidare att kommunikation av 

Corporate Entrepreneurship inte skiljt sig i omfattning mellan företag. Utvecklingen 

över tid och jämförelsen mellan företag prövas inom tekniksektorn över en 

tioårsperiod. 

Metod0

I detta avsnitt presenteras de metodval som legat till grund för studien. Den första 

delen behandlar den metod som använts för att samla in data och den senare delen 

behandlar den statistiska metod som använts för att analysera inhämtad data. 

Val0av0metod0

Innehållsanalys*
Denna studie bygger på en kvantitativ longitudinell undersökning av svenska 

börsnoterade företags kommunikation av sin verksamhet som entreprenöriell. Studien 

har fokuserat på hur omfattningen av kommunikationen av verksamheten som 

entreprenöriell utvecklats över tid och på huruvida det funnits några skillnader i 

omfattning av kommunikationen mellan företagen inom den undersökta sektorn. 

Genom innehållsanalys av VD-brev i årsredovisningar från företag inom tekniksektorn 

har en bild av omfattningen av kommunikationen kunnat erhållas. Just 

innehållsanalyser av årsredovisningar har legat till grund för en mängd forskning, där 

det utifrån en viss strategi för att kategorisera och klassificera kommunikationen gått 

att utvärdera innehållet. (Short, Broberg, Cogliser och Brigham, 2010) Idén om 

entreprenöriell orientering har legat till grund för den innehållsanalys som utförts i 

denna studie. 
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Årsredovisningarnas VD-brev har studerats över en tioårsperiod, från 2003 till 2012. 

VD-brev är ett vanligt avsnitt att välja för studier av företags externa kommunikation, 

och har lyfts fram som en mycket viktig kanal för att påverka intressenters inställning 

till företaget (Clatworthy och Jones, 2003). VD-brevet har också hävdats vara det mest 

lästa avsnittet i företagets årsredovisning (Kohut och Segars, 1992). Valet av 

tidsperioden 2003 till 2012 motiverades dels av att tillgången till årsredovisningar 

visade sig vara begränsad för årtal innan 2003, och vidare av att en period om tio år 

ändå gör det möjligt att kunna få en bild av utvecklingen. Det har också hävdats att det 

inte är förrän i modern tid som idén om den entreprenöriella organisationen fått fäste 

som en populär och eftertraktad form för verksamheter, trots att forskning på området 

Corporate Entrepreneurship tog fart redan under 1980-talet (Quast, 2011). Ett flertal av 

företagen som idag finns noterade inom tekniksektorn på Stockholmsbörsen 

etablerades också i början av 2000-talet.  

 

För att kunna dra slutsatser om hur omfattningen av kommunikationen sett ut över tid 

och om omfattningen skiljt sig mellan företag har antalet observationer varit av stor 

vikt, vilket motiverat valet av kvantitativ longitudinell metod. Förutom den möjlighet 

en longitudinell studie ger i att fånga utveckling och förändring över tid så ger den 

också viss kontroll över variablerna i och med att det undersökta området inte påverkas 

av själva forskningsprocessen (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009, s. 155).   

 

Tidigare forskning som byggt på innehållsanalys av årsredovisningar har till exempel 

undersökt och jämfört innehållet i olika företags VD-brev (Kohut och Segars, 1992), 

hur företags klimat och könsfördelning kommuniceras (Kuiper, 1988) och hur företag 

kommunicerar sitt ansvarstagande för miljö- och etikfrågor, CSR, genom 

årsredovisningen (Tewari, 2012). För den här studien har innehållsanalysen utgått från 

den mall som Short et al. (2010) upprättade i syfte att genom årsredovisningars VD-

brev undersöka företags entreprenöriella orientering. Short et al. (2010) har utifrån 

konceptet “Entrepreneurial Orientation” upprättat en ordlista baserat på de dimensioner 

som innefattas av idén om entreprenöriell orientering. Genom att översätta samt 

revidera den ordlistan har en ordlista väl anpassad för den här studien kunnat erhållas. 

Revidering ansågs nödvändig då ordlistan av Short et al. (2010) var upprättad i syfte 

att undersöka företags entreprenöriella orientering och inte företags kommunikation av 

verksamheten som entreprenöriell, vilket är i fokus för denna undersökning. Hur 

revidering av ordlistan gått till utvecklas i kommande avsnitt. 
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Operationalisering0
För att mäta i vilken omfattning företag kommunicerat sin verksamhet som 

entreprenöriell har VD-brevens innehåll analyserats utifrån det vedertagna perspektivet 

inom Corporate Entrepreneurship, att den entreprenöriella organisationen 

karaktäriseras av dimensionerna innovation, risktagande och proaktivitet (Miller, 

1983). Med utgångspunkt i dessa dimensioner har innehållsanalysen utförts. Både 

Short et al’s (2010) artikel, vilken ligger till grund för utformandet av analysmall för 

den här studien, och Cehn och Hambrick (1995) vilka framhållit innehållsanalys som 

en användbar metod för att mäta aspekter av företags entreprenöriella orientering, har 

stärkt motivet för att tillämpa innehållsanalys för denna undersökning. Analysmallen 

för denna studie har upprättats genom att en rad olika begrepp som refererar till 

dimensionerna av entreprenöriell orientering fått bilda en ordlista, från vilken ord sökts 

i årsredovisningarnas VD-brev. 

 

Den innehållsanalys som Short et al. (2010) genomförde baserades på en 

konceptualisering av ”Entrepreneurial Orientation” där dimensionerna utvecklats till 

att förutom ”innovativeness”, ”risk taking” och ”proactiveness”, även innefatta 

”autonomy” och ”competitive aggressiveness”. För att anpassa deras 

undersökningsmall till den här studien valdes först att begränsa dimensionerna till de 

som kan hänföras till Millers (1983) ursprungliga konceptualisering, det vill säga 

innovation, risktagande och proaktivitet. Därefter översattes orden i ordlistan från 

engelska till svenska. Ordlistan skalades sedan ner för att göras hanterbar för denna 

undersökning. En stor andel ord från den ursprungliga ordlistan kunde inte heller anses 

vara relevanta för syftet med den här undersökningen. Vidare var vissa ord inte 

tillämpliga i dess svenska form, och sorterades därför bort på grund av att de helt 

enkelt inte kunde anses användas i ett VD-brev skrivet på svenska. Ett exempel på ett 

sådant bortsorterat ord är “temerity” översatt till “dumdristighet”. Då opassande och 

överflödiga ord bortsorterats kvarstod en slutgiltigt anpassad ordlista. Genom att söka 

efter orden från den anpassade ordlistan i årsredovisningarna har omfattningen av den 

externa kommunikationen av Corporate Entrepreneurship kunnat mätas. För en 

utvecklad diskussion angående metodvalet se avsnitt ”implikationer av metodvalet – 

validitet och reliabilitet”, sida 30. 

 

Av vikt vid insamlandet av data har varit VD-brev av lika längd. Kontroll av deras lika 

längd gjordes genom att ett stickprov om 20 av VD-breven mättes. Stickprovet visade 
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att totalt antal ord i VD-breven varierade mellan 610 och 800. Den variation som 

visades har ansetts vara liten nog för att undersökningen ska ha genererat jämförbar 

data. En fullständig redovisning av stickprovskontrollen återfinns i Bilaga 1.  

 

I tabellen nedan presenteras den ordlista som anpassats för denna studie. Den 

ursprungliga ordlistan av Short et al. (2010) och den svenska versionen av den 

ordlistan återfinns i Bilaga 2.  
 

         Tabell 1. Anpassad ordlista för innehållsanalys av VD-brev.  

Dimension av 
entreprenöriell orientering 

Ord för innehållsanalys 

Innovation Innovation, förändring, kreativ, improvisera, 
initiativ, förnya, inspiration, uppfinna, ny, 
produktiv, patent, omarbeta 

Risktagande Risktagande, vågad, fara, farlig, utmana, 
satsning, oviss, insats, osäker 

Proaktivitet Proaktivitet, tillmötesgå, förvänta, undersöka, 
prognos, förutspå, framåtblickande, 
efterfrågan, utsikt, forskning 

Induktivt härledda ord  Övertag, kommersialisering, kundfokus, 
skräddarsydd, utveckla, entreprenöriell, 
ledande, möjlighet, tillfälle, överträffa, unik 

 

I tabell 1 visas de ord som använts vid innehållsanalysen. I enlighet med den 

ursprungliga ordlistan av Short et al. (2010) är orden presenterade intill respektive 

dimension av entreprenöriell orientering de relaterar till. Orden intill ”Induktivt 

härledda ord” motsvarar ord Short et al. induktivt fann relevanta för innehållsanalys 

med avseende på entreprenöriell orientering.  

Tillvägagångssätt0
För att testa om undersökningen skulle vara genomförbar inleddes arbetet med en 

pilotstudie av fyra svenska storföretags VD-brev för tidsperioden 2003 till 2012. 

Därigenom erhölls en bild av hur kommunikationen av verksamheten som 

entreprenöriell såg ut, och förekomsten av ord relaterade till entreprenöriell orientering 

kunde observeras. Pilotstudien bidrog dels med en försäkran om att kommunikation av 

verksamheten som entreprenöriell faktiskt förekom i VD-breven, och gav också en 

indikation om vilka ord som tillämpades och därmed kunde vara relevanta att söka 

efter. Vid utsorteringen av orden från ordlistan av Short et al. (2010) hölls pilotstudiens 

resultat i åtanke. De ord som inte kunde anses ge en tydlig signal om verksamheten 

som entreprenöriell sorterades bort. Totalt sorterades 139 ord bort, och kvarvarande 42 
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ord fick utgöra den slutgiltigt anpassade ordlistan. Vid översättningen av orden från 

den engelska ordlistan av Short et al. (2010) användes Nordstedts ordböcker online.  

Datainsamling*
Företagen som undersöktes återfanns på Stockholmsbörsen, genom Nasdaq OMX 

Nordic, inom sektor “Technology”, där totalt 33 företag fanns listade. 

Årsredovisningar för dessa företag hämtades för åren 2003 till och med 2012. I varje 

årsredovisnings VD-brev söktes och räknades träffar för samtliga 42 ord från den 

anpassade ordlistan. Genomgående har begreppens bas utgjort underlag för sökningen. 

Till exempel har Innovati* varit utgångpunkt för sökning på begreppen Innovation, 

Innovativ, Innovativt, Innovationsinriktad, etcetera. Orden har räknats som träff 

oberoende av vilket sammanhang de nämnts i, på samma vis som Short et al. (2010) 

gjort. Genom att räkna antalet träffar av orden i varje VD-brev kunde ett mått på den 

totala kommunikationen gällande Corporate Entrepreneurship erhållas. Från varje 

årsredovisning inhämtades också siffror på nettoomsättning och kostnader för 

forskning och utveckling för året.  

 

I vissa fall visade det sig vara problematiskt att hitta uppgifter om kostnader för 

forskning och utveckling. Då det inte finns någon enhetlig praxis för att redovisa FoU-

kostnader fick vissa antaganden göras vid inhämtandet av data. Fem olika sätt att 

redovisa FoU-kostnader återfanns under arbetets gång, vilket försvårade möjligheten 

att erhålla fullt jämförbar data. För majoriteten av företagen har uppgifter om de totala 

utgifterna för forskning och utveckling dock kunnat identifieras, och i resterande fall 

har den uppgift som kunnat hittas om FoU-kostnader för året använts. Data för FoU-

kostnader är således inte helt jämförbara, men har inte beräknats påverka 

undersökningen eller resultaten i någon större utsträckning. Uppgifterna om FoU-

kostnader har endast inhämtats i syfte att kunna dela in företagen i grupper med 

avseende på hur stor andel av nettoomsättningen FoU-kostnaderna motsvarar. De 

företag som internt satsar relativt mycket på teknisk innovation (se Bilaga 5), till 

exempel Ericsson, har urskilt sig med tydlig redovisning av fullständiga kostnader för 

forskning och utveckling. De företag som presenterat en något oklar redovisning av 

FoU-kostnader har samtliga visats bedriva verksamheter med försiktig inriktning mot 

just forskning och utveckling. De siffror dessa företag presenterat har också varit 

relativt låga, varpå de ändå beräknats tillhöra den grupp företag som satsar en låg andel 

av nettoomsättningen på forskning och utveckling. 
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Urval*
Valet att studera företag inom tekniksektorn på Stockholmsbörsen har motiverats av 

antagandet om att företag inom den sektorn är innovativa och att majoriteten av dem 

också satsar stora summor pengar på forskning och utveckling. Dessa företags 

kommunikation av verksamheten som entreprenöriell och innovativ blir därmed 

intressant. Samtliga företag inom tekniksektorn jobbar också mot samma form av 

innovation – teknisk innovation. Inom denna grupp företag har således en rättvis 

jämförelse kunnat göras. Valet att studera just börsnoterade företag motiverades av att 

det för studien var nödvändigt med tillgång till årsredovisningarna elektroniskt för 

samtliga tio år. De 33 företag som fanns listade inom tekniksektorn valdes ut 

oberoende av storlek eller om de funnits listade på Stockholmsbörsen samtliga år från 

2003 till 2012. Variationer i hur länge företagen funnits noterade på Stockholmsbörsen 

antas inte ha någon betydande påverkan på resultatet då fokus här inte ligger på att dra 

några slutsatser om enskilda företag. De företag som inte varit etablerade sedan 2003 

har dock fått uteslutas från undersökningen. 

Bortfall*
Förutom de företag som uteslutits på grund av att de inte funnits etablerade sedan 

2003, har också företag vars årsredovisningar inte funnits tillgängliga i PDF-format 

med möjlighet att utnyttja funktionen för “ordsök” fått lov att uteslutas. Tidsramen för 

undersökningen tillät nämligen inte manuell sökning av ord. Nio företag av 33 fick 

uteslutas från undersökningen på grund av att de av olika anledningar inte höll sina 

årsredovisningar tillgängliga från år 2003 till 2012. Vissa hade inte funnits etablerade 

så länge och andra hade inte funnits noterade på Stockholmsbörsen under hela 

perioden och höll därför inte sina årsredovisningar publika i det tekniska format som 

var nödvändigt för att kunna genomföra ”ordsök”. Ytterligare tre företag uteslöts från 

undersökningen på grund av att deras årsredovisningar under fler än ett år under 

perioden inte innehöll något VD-brev. Totalt resulterade detta oförutsedda bortfall i 

tolv företag. De resterande 21 företagen som undersökts finns presenterade i tabell 2. 
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Tabell 2. Undersökta företag. 

Acando Ericsson NOVOTEK 

Addnode Group HiQ International Phonera 

Anoto Group  IAR Systems Group Prevas 

Aspiro  Industrial & Financial Systems Proact IT Group 

Axis Micro Systemations Sigma 

Connecta MultiQ International Softronic 

Enea  Net Insight  Vitec Software Group 

 

Av företagen som finns presenterade i tabell 2 saknades VD-brev för Anoto Group, 

Aspiro och Enea ett av de tio åren. I dessa fall fick träffar från de nio tillgängliga årens 

VD-brev bilda ett medelvärde som fick fylla bortfallen för det år där VD-brev 

saknades. Studiens totala antal observationer uppgår till 210 stycken. En 

sammanställning av samtliga observationer finns presenterad i Bilaga 3.  

Analysmetod0
För att tolka inhämtad information om antal träffar på ord från ordlistan matades data 

in i statistikprogrammet Minitab. För varje år summerades antal ordträffar i företagens 

VD-brev och en tidsserieanalys utfördes. Baserat på gruppindelningen presenterad i 

tabell 3 och 4 nedan utfördes sedan ytterligare en tidsserieanalys. Genom dessa 

tidsserieanalyser kunde en bild av utvecklingen över tid erhållas.  

 

För att kunna testa om företagen kommunicerat kring Corporate Entrepreneurship i 

lika omfattning gjordes en uppdelning i grupper. För varje enskilt företag summerades 

FoU-kostnader för de tio åren och dividerades på total summa nettoomsättning för 

samtliga tio år. Företagen rangordnades efter hur stor andel FoU-kostnaderna utgjorde 

av nettoomsättningen varpå de elva med högst andel fick bilda en grupp och resterande 

tio den andra. Vidare delades de fyra företagen i toppen respektive botten av 

rangordningslistan in i ytterligare varsin grupp. Indelningen i grupper med avseende på 

andel FoU-kostnader av nettoomsättning presenteras i tabellerna 3 och 4 nedan. 

 

 

 

 

 



! 19!

Tabell 3. Företag indelade i Grupp 1 utifrån andel FoU-kostnader av nettoomsättning. 

Företag i Grupp 1 FoU/nettoomsättning 

Anoto Group 59,00 % 

Net Insight 22,13 % 

Axis 13,62 % 

Ericsson 13,60 % 

Industrial & Financial Systems 9,46 % 

Vitec Software Group 9,34 % 

Enea 7,86 % 

MultiQ International 4,85 % 

Aspiro 3,97 % 

IAR Systems 1,95 % 

NOVOTEK 1,81 % 

 
Tabell 4. Företag indelade i Grupp 2 utifrån andel FoU-kostnader av nettoomsättning. 

Företag i Grupp 2 FoU/nettoomsättning 

Phonera 1,79 % 

Prevas  0,74 % 

Addnode Group 0,72 % 

Sigma 0,47 % 

Micro Systemation 0,06 % 

HiQ International 0,00 % 

Acando - 

Connecta - 

Proact IT Group - 

Softronic - 

 

I tabell 3 och 4 presenteras rangordningen av de undersökta företagen utifrån 

sammanlagd andel FoU-kostnader av nettoomsättning för de tio åren. Grupp 1 

representeras av de elva företag med högst andel FoU-kostnader av nettoomsättning 

och Grupp 2 representerar de tio övriga företagen. HiQ Internationals redovisade 

kostnader för forskning och utveckling utgjorde minimal andel av total 

nettoomsättning för de tio åren, därav procentandelen 0,00. De fyra företagen i botten 

av tabellen för Grupp 2, Acando, Connecta, Proact IT Group och Softronic, bedriver 

ingen forskning och utveckling. Med anledning av de markanta skillnaderna i 

FoU/nettoomsättning som visade sig genom rangordningen gjordes ytterligare en 

  Grupp 1.1 

  Grupp 2.1 
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gruppindelning. De fyra företagen i toppen av rangordningslistan fick enligt markerat i 

tabell 3 utgöra Grupp 1.1 och de fyra företagen i botten fick enligt markerat i tabell 4 

utgöra Grupp 2.1.  

 

För att undersöka om det fanns någon skillnad i omfattning av kommunikationen kring 

Corporate Entrepreneurship mellan grupperna utfördes t-test. Först utfördes ett t-test 

med avseende på medelvärdena för antal ordträffar i Grupp 1 respektive Grupp 2. Data 

för de 210 observationerna matades in i Minitab och beräkning genomfördes. Nedan 

presenteras de testade hypoteserna där!!! motsvarar medelvärdet i Grupp 1 och !! 

medelvärdet i Grupp 2.  
 

H0:!!! − !!! != !0 

H1:!!! − !!! !≠ !0 

 
Nollhypotesen avser spegla förväntan om att medelvärdena för Grupp 1 och Grupp 2 

inte bör skilja sig åt. Mothypotesen anger att det finns skillnad i medelvärdena för 

Grupp 1 och Grupp 2. Genom ”2-sample t-test” prövades om medelvärdena skiljt sig 

signifikant, det vill säga om skillnad som inte ligger inom den statistiska felmarginalen 

funnits. Testet utfördes med en signifikansnivå på 5 %, där nollhypotesen förkastats 

vid p-värden <0,05.  

 

För att vidare undersöka om det fanns skillnader i omfattning av kommunikationen 

kring Corporate Entrepreneurship bland företagen, utfördes ett t-test med avseende på 

medelvärdena för antal ordträffar i Grupp 1.1 respektive Grupp 2.1. Skillnaderna 

prövades genom ett ”2-sample t-test” med ett urval på 40 observationer i varje grupp. 

Resultat0

I detta avsnitt presenteras resultaten från undersökningen. Först visas hur antalet 

ordträffar varierat över tidsperioden och sedan hur antalet ordträffar skiljt sig mellan 

företagen inom den undersökta sektorn. 

 

I samtliga undersökta VD-brev återfanns träffar på något eller flera av orden från 

ordlistan. Som mest i ett VD-brev återfanns 71 ordträffar och som minst 2 träffar. En 

sammanställning över antal ordträffar i samtliga 210 VD-brev finns presenterad i 
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Bilaga 3. Nettoomsättning och FoU-kostnader hämtade från varje årsredovisning 

återfinns i Bilaga 4 respektive Bilaga 5. 

Utveckling0över0tid0

Tidsserieanalys*1*
I tidsseriediagrammet nedan visas resultatet från undersökningen av hur omfattningen 

av kommunikationen av verksamheten som entreprenöriell utvecklats över tid. Totalt 

antal ordträffar i de 21 företagens årliga VD-brev motsvarar punkterna i diagrammet. 
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     Figur 1. Tidsseriediagram över totalt antal ordträffar i företagens VD-brev. 

 

I Figur 1 visas totalt antal ordträffar från de 21 företagens VD-brev för varje år. Antalet 

ordträffar är som högst 462 stycken och som lägst 371 stycken. Variationen i antal 

ordträffar ligger således inom ett spann om 91. För år 2005 återfanns flest antal 

ordträffar och år 2012 lägst antal ordträffar. Från diagrammet kan tydligt utläsas att 

början av mätperioden, år 2003, 2004 och 2005, motsvarar de högsta värdena, och 

slutet av mätperioden de lägsta. Från år 2005 till år 2008 faller antalet träffar från 462 

till 380, med 82 stycken. Efter 2008 stiger antalet försiktigt för att sedan år 2012 anta 

tidsintervallets lägsta värde. Den största årsvisa förändringen i antal ordträffar är 

mellan 2005 och 2006 då antalet ordträffar faller från 462 till 419, med 43 stycken. 

Övergripande kan utläsas att totalt antal ordträffar följer en negativ utveckling över den 

undersökta tidsperioden. Med anledning av den indikation som tidsserieanalysen gav 

prövades inte hypotes 1 om att kommunikationen skulle ökat i omfattning över tid, 

statistiskt. 
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Tidsserieanalys*2*
I tidsseriediagrammet nedan visas resultatet från undersökningen av hur omfattningen 

av kommunikationen av verksamheten som entreprenöriell utvecklats över tid för 

Grupp 1 respektive för Grupp 2. Totalt antal ordträffar i de årliga VD-breven för de 

elva företagen i Grupp 1 motsvarar den gröna linjen i diagrammet. Den blå linjen visar 

totalt antal ordträffar i de årliga VD-breven för de tio företagen i Grupp 2.  
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!!!!!!!!Figur 2. Tidsseriediagram över totalt antal ordträffar i VD-breven för Grupp 1 respektive Grupp 2.  

 

I Figur 2 visas totalt antal ordträffar i VD-breven från företagen i Grupp 1 respektive 

Grupp 2 för varje år. Övergripande kan utläsas att antal ordträffar har skiljt sig mellan 

grupperna i större utsträckning i början av mätperioden än i slutet av mätperioden. 

Grafen för Grupp 2 antar sitt lägsta värde på 185 ordträffar år 2003, då grafen för 

Grupp 1 antar sitt högsta värde på 272 ordträffar. Från år 2006 och framåt följer de 

båda gruppernas grafer varandra. Det kan utläsas att totalt antal ordträffar för företagen 

i Grupp 1, de som satsat störst andel av sin nettoomsättning på forskning och 

utveckling, följt en negativ utveckling över tidsperioden (minskning från 272 till 184 

ordträffar). Totalt antal ordträffar för företagen i Grupp 2 har istället legat på en mer 

jämn nivå över tidsperioden, med en total variation mellan 215 och 185 ordträffar. 

Båda gruppernas grafer indikerar att antal ordträffar förändrats markant mellan år 2003 

och 2004, där grafen för Grupp 1 faller med 30 stycken medan grafen för Grupp 2 

stiger med 30 stycken. Den största årsvisa förändringen i antal ordträffar illustreras i 

grafen för Grupp 1 mellan år 2005 och 2006.  



! 23!

Skillnad0mellan0grupper00
Nedan presenteras resultaten från undersökningen av huruvida det föreligger några 

skillnader i omfattning av kommunikationen av verksamheten som entreprenöriell 

bland de undersökta företagen. Båda undersökningarna är baserade på respektive 

företags summerade antal ordträffar för hela tidsperioden 2003 till 2012. Först visas 

resultatet från t-test 1 utfört på samtliga 210 observationer och sedan t-test 2 utfört på 

80 observationer.  

Test*av*skillnad*i*medelvärde*mellan*Grupp*1*och*Grupp*2*
Skillnaden är mätt mellan de två grupperna 1 och 2, där Grupp 1 motsvarar de elva 

företag (N=110) som proportionellt sett investerat mest i forskning och utveckling och 

Grupp 2 de tio övriga företagen (N=100). Genom t-test har undersökts om 

medelvärdena inom de två grupperna skiljer sig i sådan utsträckning att det statistiskt 

går att säkerställa skillnad i antal ordträffar mellan företagen.  

 
Tabell 5. Utskrift från t-test utfört i Minitab. 
Two-Sample T-Test and CI: Antal träffar; Grupp 

Two-sample T for Antal träffar 
Grupp      N   Mean  StDev  SE Mean 
Grupp 1  110  19,35   9,13     0,87 
Grupp 2  100  19,92   9,78     0,98  
Difference = mu (Grupp 1) - mu (Grupp 2) 
Estimate for difference:  -0,57 
95% CI for difference:  (-3,16; 2,01) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -0,44  P-Value = 0,661  DF = 202 

 

I utskriften från t-testet visas överst deskriptiv statistik över medelvärdena för antal 

ordträffar i Grupp 1 och Grupp 2, dess standardavvikelser och medelfel. Vidare visas 

att testet har utförts på skillnad mellan medelvärdena i Grupp 1 och Grupp 2, med en 

konfidensgrad på 95 %. Nederst finns resultatet från t-testet redovisat. Medelvärdet för 

antal ordträffar i Grupp 1 är 19,35 och för Grupp 2 19,92. Grupp 2, det vill säga de 

undersökta företagen som proportionellt sett satsat mindre på forskning och utveckling, 

har således ett något högre medelvärde. P-värdet på 0,661 visar att resultatet av t-testet 

inte är signifikant. Det går således inte att statistiskt säkerställa att det föreligger någon 

skillnad i antal ordträffar mellan Grupp 1 och Grupp 2 för de tio åren. P-värdet på 

0,661 visar dessutom på att resultatet är långt ifrån signifikant.  

Test*av*skillnad*i*medelvärde*mellan*Grupp*1.1**och*Grupp*2.1**
Skillnaden är mätt mellan de två grupperna 1.1 och 2.1, där Grupp 1.1 motsvarar de 

fyra företag (N=40) med störst andel FoU-kostnader av nettoomsättning och Grupp 2.1 

de fyra företag (N=40) som inte bedriver någon forskning och utveckling. Genom t-test 
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har undersökts om medelvärdena inom de två grupperna skiljer sig i sådan utsträckning 

att det statistiskt går att säkerställa skillnad i antal ordträffar mellan företagen.  

 
Tabell 6. Utskrift från t-test utfört i Minitab. 
Two-Sample T-Test and CI: Antal träffar; Grupp 

Two-sample T for Antal träffar 
Grupp     N   Mean  StDev  SE Mean 
Grupp 1.1  40  24,80   9,97      1,6 
Grupp 2.1  40   18,1   11,3      1,8 
Difference = mu (Grupp 1.1) - mu (Grupp 2.1) 
Estimate for difference:  6,70 
95% CI for difference:  (1,96; 11,44) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2,82  P-Value = 0,006  DF = 76 

 

I tabell 6 presenteras resultatet från t-testet av medelvärdena av antal ordträffar för de 

fyra företagen i toppen av rangordningslistan (Grupp 1.1) och de fyra företagen i 

botten av listan (Grupp 2.1). Medelvärdet för Grupp 1.1 är 24,8 och 18,1 för Grupp 

2.1. De fyra företagen som satsat störst andel av nettoomsättningen på forskning och 

utveckling har således ett högre medelvärde av antal ordträffar än de fyra företag som 

inte bedriver någon forskning och utveckling. Differensen mellan medelvärdena i 

grupperna är 6,7 ordträffar. P-värdet på 0,006 visar att resultatet av t-testet är 

signifikant. Med 95 % säkerhet föreligger omfattningsmässig skillnad i antal ordträffar 

i VD-breven från företagen i Grupp 1.1 respektive Grupp 2.1.  I VD-breven från 

företagen med störst andel FoU-kostnader av nettoomsättning har signifikant fler antal 

ordträffar registrerats än i VD-breven från företagen som inte bedriver någon forskning 

och utveckling. 

Analys0
 

De signaler om Corporate Entrepreneurship som mätts i VD-breven är genom 

konceptet entreprenöriell orientering av Miller (1983). Den externa kommunikation 

som studien fångat handlar således om de tre dimensionerna innovation, risktagande 

och proaktivitet. Företagens försök att framställa sin verksamhet som innovativ, 

risktagande eller proaktiv – och därmed entreprenöriellt orienterad – har identifierats 

och visat sig variera över tid. Resultatet som visat att det återfanns ordträffar i samtliga 

undersökta VD-brev var väntat och kan tolkas som att företagen varje år, i viss 

utsträckning, sänt signaler förknippade med Corporate Entrepreneurship genom sina 

VD-brev. Med resonemanget av Cravens et al. (2003) skulle detta också betyda att 

företagen signalerat tillväxtmöjligheter och på så sätt skapat förutsättningar för att få 
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förtroende och en attraktiv företagsidentitet. Förväntan om att det skulle återfinnas 

ordträffar i varje VD-brev byggdes dels på teknikföretagens innovativa 

verksamhetsinriktning genom vilken entreprenöriella aktiviteter sagts bli naturliga för 

företaget (Quinn, 1986; Zahra, 1991), och vidare på att det visat sig vara viktigt att 

externt kommunicera sin verksamhet som innovativ (Cravens et al., 2003).  

Utveckling0över0tid0

Tidsserieanalys*1**
Resultatet från tidsserieanalys 1 visar att omfattningen av de undersökta företagens 

externa kommunikation av verksamheten som entreprenöriell inte följt den positiva 

utveckling som förväntats för tidsperioden 2003 till 2012. Baserat på data kunde 

hypotes 1 således falsifieras. Mot bakgrund av det antagande som underbyggt studien, 

att betydelsen av och efterfrågan på Corporate Entrepreneurship är ökande 

(Burgelman, 1983; McFadzean et al., 2005), är resultatet något oväntat. Intressant är 

att utvecklingen av den externa kommunikationen av verksamheten som 

entreprenöriell snarast tycks vara negativ för de undersökta företagen. Resultatet skiljer 

sig markant från det som visats inom området för strategisk kommunikation av CSR, 

som sägs ha institutionaliserats och utvecklats till att vara en självklar del i företags 

externa rapportering (Bartlett et al., 2007; Schultz och Wehmeier, 2010). 

 

Resultatet från tidsserieanalys 1 vittnar om att kommunikationen av Corporate 

Entrepreneurship varit mest omfattande de tidiga mätåren, det vill säga år 2003 till 

2005, för att sedan bli betydligt mindre omfattande. En förklaring till detta 

utvecklingsmönster kan vara att idén om Corporate Entrepreneurship, i enlighet med 

McFadzean et al. (2005) och Harper et al. (2008), fått vidare erkännande och därmed 

blivit en självklar del av företags verksamhet och ett arbetssätt som tas för givet. En 

sådan typ av institutionalisering kan dock inte, utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkt, förklara den nedåtgående trend som visats för kommunikationen av 

Corporate Entrepreneurship. En annan förklaring till det som resultatet antyder; att 

extern kommunikation av Corporate Entrepreneurship var som mest populärt under 

början av mätperioden, kan finnas i det antagande som motiverade valet av mätperiod 

–  att 2000-talet var då begreppet Corporate Entrepreneurship fick spridning. 

Tidsserieanalys*2*
Resultatet från tidsserieanalys 2 visar att utvecklingskurvorna för omfattningen av 

kommunikation kring Corporate Entrepreneurship för Grupp 1 respektive Grupp 2 sett 
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något olika ut över tidsperioden. Från att i början av mätperioden uppvisa skillnader i 

omfattning verkar företagen med tiden kommunicerat i mer lika omfattning. Grupp 1 

har uppvisat en negativ utveckling medan Grupp 2 uppvisat en kurva där omfattningen 

av kommunikationen var som lägst i början av mätperioden för att sedan variera 

försiktigt över tid och år 2012 återigen anta ett lågt värde. Varken kurvan för Grupp 1 

eller Grupp 2 antyder att omfattningen av kommunikationen kring Corporate 

Entrepreneurship följt en uppåtgående trend. I enlighet med resultatet från 

tidsserieanalys 1, stämmer inte heller resultatet från tidsserieanalysen med indelning i 

grupper överens med den hypotes som upprättades för frågan. Resultatet ger således 

inte stöd åt det antagande som grundat studien; att betydelsen av och efterfrågan på 

Corporate Entrepreneurship är ökande (Burgelman, 1983; McFadzean et al., 2005) och 

att detta bör återspeglas i företags externa kommunikation.  

 

Utvecklingskurvorna för Grupp 1 och 2 ger viss förklaring till vilka företag som ligger 

bakom de initialt höga värdena för utvecklingskurvan som presenterats i 

tidsseriediagram 1. I början av mätperioden verkar företagen som satsat mest på 

forskning och utveckling också sänt flest signaler om sin verksamhet som 

entreprenöriell och innovativ. Intressant är att kurvorna för de olika grupperna sedan 

följer varandra från år 2006 till 2012. Ett av de grundantagen som underbyggt studien, 

att likformighet bör gälla för omfattningen av extern kommunikation av Corporate 

Entrepreneurship, verkar således få stöd genom resultatet (jämför Meyer och Rowan, 

1977; Fredriksson och Pallas, 2011). Det indikeras här att oberoende av om företagen 

satsat mycket eller lite på forskning och utveckling, har de med tiden kommunicerat 

sin verksamhet som entreprenöriell och innovativ i liknande omfattning.  

Skillnad0mellan0grupper0

Test*av*skillnad*i*medelvärde*mellan*Grupp*1*och*Grupp*2*
Resultatet från t-test 1 visar att de två grupperna inte skiljer sig signifikant med 

avseende på i vilken omfattning de externt kommunicerat kring Corporate 

Entrepreneurship. Den hypotes som upprättades med antagandet om att företagen inom 

tekniksektorn skulle kommunicerat i lika omfattning, visade sig därmed stämma. Mot 

bakgrund av centrala neoinstitutionella grundantaganden (se till exempel Meyer och 

Rowan, 1977) och dess sammanlänkning med extern strategisk kommunikation av 

Fredriksson och Pallas (2011) förväntades just likformighet gällande omfattningen av 

de undersökta företagens externa kommunikation. Resultatet från t-test 1 ger således 

visst stöd åt teorin om likformighet i den externa strategiska kommunikationen. 
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Resultatet verkar också ligga i linje med den likformighet som påvisats genom andra 

empiriska studier av extern kommunikation, såsom spridningen av CSR (Schultz och 

Wehmeier, 2010).  

 

De förväntningar som intressenter visats ha på företags innovationskraft och 

entreprenöriella orientering (Cravens et al., 2003) skulle enligt Meyer och Rowan 

(1977) utgöra den institutionella miljö som de undersökta företagen möter, då de är 

verksamma inom samma sektor. För att upprätthålla legitimitet (Meyer och Rowan, 

1977), bygga förtroende och skapa en attraktiv företagsidentitet (Cravens et al., 2003) 

har företag visats kommunicera i enlighet med det som förväntas, vilket kan förklara 

det resultat som erhållits i studien. Den likformighet som resultatet uppvisar gällande 

omfattning tyder på att kommunikation av Corporate Entrepreneurship kan vara ett fall 

för institutionalisering. Det resonemanget stämmer överens med den syn Fredriksson 

och Pallas (2011) lyfter fram – att strategisk kommunikation är ett uttryck för 

institutionalisering. 

Test*av*skillnad*i*medelvärde*mellan*Grupp*1.1*och*Grupp*2.1*
Resultatet från t-test 2, som genomfördes på de fyra företagen i toppen respektive 

botten av rangordningslistan, visar på att det mellan dessa två grupper (1.1 och 2.1) 

fanns signifikant skillnad i omfattning av deras externa kommunikation av Corporate 

Entrepreneurship. Resultatet indikerar att de fyra företag inom tekniksektorn som 

investerat störst andel av sin nettoomsättning på forskning och utveckling 

kommunicerat kring Corporate Entrepreneurship i större utsträckning än de fyra 

företag inom sektorn som inte bedriver någon forskning och utveckling. Trots dessa 

företags något olika verksamhetsuppbyggnad, med avseende på forskning och 

utveckling, säger resultatet från t-test 2 emot den teoretiska utgångspunkt som antagits 

för studien. De neoinstitutionella grundantagandena som talar för likformighet som ett 

resultat av att företagen möter samma institutionella miljö (Fredriksson och Pallas, 

2011; Meyer och Rowan, 1977) verkar således inte få stöd genom det här resultatet. 

Resultatet antyder istället att verksamhetens uppbyggnad, med avseende på om 

forskning och utveckling bedrivs internt eller inte, har haft påverkan på i vilken 

omfattning företagen externt kommunicerat sin verksamhet som entreprenöriell och 

innovativ. Här indikeras att den externa kommunikationen speglar hur företag satsar 

sina pengar. 
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Diskussion0
 

Denna studie har tagit utgångspunkt i att Corporate Entrepreneurship vuxit fram som 

ett viktigt koncept för företagsframgång, att intressenter förväntar sig innovationskraft 

och entreprenöriell orientering samt att det visats vara av vikt för företag att signalera 

innovativ förmåga. Följande har förväntats och uttryckts genom hypotes 1 och 2; 

omfattningen av företags externa kommunikation av Corporate Entrepreneurship bör 

ha ökat över tid; företagen inom tekniksektorn bör kommunicerat Corporate 

Entrepreneurship i lika omfattning. 

Slutsatser0
Utifrån resultaten från undersökningen av hur kommunikationen av Corporate 

Entrepreneurship omfattningsmässigt utvecklats över tid och skiljt sig mellan företag 

kan följande slutsatser dras: Antagandet som underbyggt studien, att betydelsen av 

Corporate Entrepreneurship är ökande, tycks inte återspeglas i företags externa 

kommunikation. Undersökningen av om företag kommunicerat kring Corporate 

Entrepreneurship i lika utsträckning oberoende av om de satsat mycket eller lite på 

forskning och utveckling, har gett stöd åt den neoinstitutionella teorin genom resultatet 

om likformighet. Vid kraftfullare uppdelning med avseende på hur pengar satsats på 

forskning och utveckling har dock indikerats att hur pengar satsas återspeglas i den 

externa kommunikationen. 

 

Studien har bidragit med kunskap i länken mellan Corporate Entrepreneurship och 

extern kommunikation. Med utgångspunkt i Corporate Entrepreneurship som ett viktigt 

koncept har förståelse inbringats för hur företags signaler om deras verksamhet som 

entreprenöriell och innovativ utvecklats över tid. Studien har också bidragit med 

kunskap om hur omfattningen av extern kommunikation av ett viktigt koncept kan 

skilja sig mellan företag inom en viss sektor. Mer specifikt har studien inlett förståelse 

för området i en svensk kontext. Resultaten öppnar upp för vidare studier inom 

området, genom vilka djupare förståelse och förklaringar till de mönster som 

identifierats kan erhållas. 

Reflektioner**
Att den externa kommunikationen av Corporate Entrepreneurship varierat över de 

undersökta åren tyder på att något påverkar valet att framställa sin verksamhet som 

entreprenöriell och innovativ. Då utgångpunkten som togs i antagande om att 

betydelsen av Corporate Entrepreneurship är ökande, inte visats återspeglas i 
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företagens externa kommunikation, väcks frågor om vad som istället styrt utvecklingen 

för de undersökta åren. Vad är till exempel orsaken till att kommunikationen 

övergripande för sektorn minskat så i omfattning från år 2005 till år 2008? Då VD-

brevet lyfts fram som en mycket viktig kanal för att kommunicera och framställa sin 

verksamhet på ett förmånligt sätt, kan antas att stor vikt lagts vid utformandet av 

texten. Att signalera sin entreprenöriella orientering i olika omfattning för olika år 

verkar utifrån det resonemanget ha varit medvetna val.  Kan det vara så att idén om 

Corporate Entrepreneurship var som mest populär i början av mätperioden? Eller kan 

något annat koncept ha blivit viktigare att kommunicera under de senare åren? Har 

konjunkturläget, med finanskrisen som utlöstes år 2008 då kommunikationen kring 

Corporate Entrepreneurship antog låg nivå, haft någon inverkan på vad företag väljer 

att externt kommunicera?  

 

För undersökningen av om företagen kommunicerat kring Corporate Entrepreneurship 

i lika omfattning har den neoinstitutionella teorin både visats kunna förklara, och inte 

kunna förklara resultaten. Hypotesen om likformighet stämde för t-test 1 men inte för 

t-test 2, vilket lämnar utrymme för vidare utredning. Har verksamhetens uppbyggnad, 

med avseende på investeringar i forskning och utveckling, påverkat i vilken omfattning 

företagen kommunicerat sin verksamhet som entreprenöriell? Den här studiens resultat 

ger indikation om att hur företag satsar sina pengar också återspeglas i deras externa 

kommunikation. 

 

Resultaten från undersökningen av hur extern kommunikation av Corporate 

Entrepreneurship utvecklats över tid står i motsats till vad resultat från empiriska 

studier av extern kommunikation inom området CSR visat. Extern kommunikation av 

CSR har hävdats institutionaliserats på ett sådant sätt att den fått utgöra en allt större 

del av företags externa rapportering, vilket inte visats gälla för den externa 

kommunikationen av Corporate Entrepreneurship. Den likformighet som identifierats 

inom området för CSR har inte fullt ut uppvisats för extern kommunikation av 

Corporate Entrepreneurship, även om vissa resultat vittnat om likformighet.  

 

Då den här studiens fokusområde varit omfattning av kommunikation kring Corporate 

Entrepreneurship avser de slutsatser som kan dras gällande likformighet just 

omfattning. För djupare förståelse för om likformighet råder gällande vad som 

kommuniceras krävs andra angreppssätt. En intressant tanke är att det angreppssätt 
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som använts här och som genererat resultat som talar för likformighet gällande 

omfattning också indirekt antytt likformighet gällande innehållet i kommunikationen. 

Då samma uppsättning begrepp har sökts och visats användas, ges indikation om att 

företagen uttrycker sin verksamhet som entreprenöriell och innovativ på liknande sätt. 

Implikationer0av0metodvalet0–0validitet0och0reliabilitet0
Den typ av innehållsanalys som legat till grund för den här studien har en rad aspekter 

att ta i beaktning vid vidare analys av resultaten. Med kännedom om dessa aspekter 

kan också innehållsanalysen förfinas inför framtida tillämpning. Till att börja med har 

en innehållsanalys där ord räknas en inneboende problematik i att ord oavsett kontext 

räknas, vilket medför risk för registrering av ord som egentligen inte relaterar till det 

undersökta området. Vidare medför användning av en amerikanskt upprättad ordlista 

vissa konsekvenser gällande kulturskillnader, eftersom sättet att uttrycka sig på skiljer 

sig åt. Det finns en risk för att vissa svenska uttryck förbises samtidigt som vissa 

typiskt amerikanska uttryck felaktigt registreras vid innehållsanalysen.  

 

Genom arbetets gång framkom att orden från ordlistan i de flesta fall användes i 

sammanhang relaterade till Corporate Entrepreneurship. Trots att orden räknats oavsett 

kontext tycks följaktligen rätt typ av signaler fångats via den upprättade ordlistan. Tack 

vare den noggranna revidering som gjorts för ordlistan, där ord i sin svenska version 

som inte relaterar till Corporate Entrepreneurship tagits bort samt att den ursprungliga 

ordlistan skalats ner till att endast innefatta ord som tydligt ger signal om 

entreprenöriell orientering, framstår undersökningsmetoden vara rättvisande. Samtliga 

ord i ordlistan är representativa för sitt syfte att fånga signaler om Corporate 

Entrepreneurship. Då dessutom samma objektiva förfarande har tillämpats genom 

samtliga undersökta VD-brev har en rättvis jämförelse av omfattningen för 

kommunikationen kring Corporate Entrepreneurship kunnat göras, och undersökningen 

givits reliabilitet och validitet.  

 

Det faktum att modellen som använts för den här undersökningen ursprungligen 

upprättades för ett annat syfte har inte beräknats påverka resultaten i någon betydande 

utsträckning då ordlistan anpassats till det fokus den här studien haft – att undersöka 

kommunikationen av Corporate Entrepreneurship. Medvetenhet gällande konsekvenser 

av olika långa VD-brev har funnits. Genom stickprovskontrollen av totalt antal ord i 

VD-breven har relativt lika längd kunnat påvisas, och metodvalet kunnat stärkas. Den 

variation i VD-brevens längd som presenterats i Bilaga 1 har ansetts vara försumbar 
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och därför inte påverkat resultaten i sådan utsträckning att bilden av utvecklingen över 

tid eller skillnaden mellan företagen skulle sett nämnvärt annorlunda ut.  

 

Att undersöka företags VD-brev i syfte att få en bild av den externa kommunikationen 

väcker frågor om resultaten kan vara representativa för företags fullständiga externa 

kommunikation. Det finns möjlighet att företag väljer andra kanaler för att visa sig 

entreprenöriella och innovativa, som därmed inte fångas vid analys av VD-brevet. Det 

finns dock ingenting som tyder på att vikten av att kommunicera genom VD-brevet 

minskar bara för att ett visst koncept omnämns via en annan kanal. VD-brevet har 

fortfarande en mycket viktig roll i kommunikationen mellan företaget och dess 

intressenter, är det mest lästa avsnittet i årsredovisningen och kvarstår som ett mycket 

vanligt avsnitt att välja för studier av extern strategisk kommunikation. Givet VD-

brevets stora betydelse i den externa kommunikationen kan antas att den här studien 

kunnat ge en rättvis bild av hur omfattningen av kommunikationen av Corporate 

Entrepreneurship utvecklats och varierat, genom just innehållsanalys av VD-brev. 

Generaliserbarhet0
Studiens urvalsgrupp har varit svenska börsnoterade företag inom tekniksektorn, där 

21 av totalt 33 företag studerats. Av vikt för att kunna fånga jämförbara signaler om 

entreprenöriell orientering och innovation har varit att företagen fokuserar på samma 

typ av innovation, vilket företagen inom den studerade sektorn gör genom teknisk 

innovation. För företag inom tekniksektorn på Stockholmsbörsen har således jämförbar 

data och rättvisande resultat kunnat erhållas. Hur kommunikationen av Corporate 

Entrepreneurship omfattningsmässigt visats utvecklats över tid och hur 

kommunikationen visats skilja sig mellan företag bör således kunna generaliseras till 

att vara gällande för hela sektorn.  

 

Även om studien är genomförd i en svensk kontext bör resultaten också kunna ge en 

indikation om hur omfattningen av kommunikationen sett ut för liknande företag 

utanför Sverige. De studerade företagens ofta globaliserade verksamheter tyder på att 

de både påverkar och påverkas av ett internationellt klimat, vilket talar för att den 

externa kommunikationen också influeras över landsgränser. Det är troligt att 

börsnoterade teknikföretag som verkar inom liknande kulturer troligtvis också möter 

liknande institutionella miljö, som i så fall skulle driva dem att kommunicera på ett 

likartat sätt.  
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Det tvetydiga resultatet från t-test 1 och 2 av om omfattningen skiljt sig mellan 

företagen lämnar viss osäkerhet kring hur resultatet kan generaliseras. I t-test 1, av 

samtliga 21 företag, kunde inte materialet visa att någon statistiskt säkerställd skillnad 

mellan de två grupperna förelåg medan det från t-test 2, av endast åtta företag, 

statistiskt kunde påvisas. Då t-test 1 utfördes på ett större antal företag kan resultatet 

mer rättvisande generaliseras än vad resultatet från t-test 2 kan. För att kunna dra några 

generella slutsatser för det som t-test 2 undersöker, om det vid en kraftfullare 

uppdelning av företagen med avseende på hur de satsar sina pengar på forskning och 

utveckling, går att urskilja skillnader i deras externa kommunikation, bör en studie på 

ett större urval göras. I det totala urvalet för den här studien fanns endast åtta företag 

som skiljde sig åt markant i det avseendet, vilket omöjliggjorde ett t-test på ett större 

urval. Resultatet ger fortfarande en indikation om att det vid kraftfullare uppdelning av 

företag med avseende på hur pengar satsas, träder fram skillnader i deras externa 

kommunikation. 

Förslag0till0vidare0forskning0
Resultaten från studien lämnar stort utrymme för vidare forskning på området. De 

utvecklingskurvor som presenterats för omfattningen av kommunikationen av 

Corporate Entrepreneurship väcker frågor om vilka orsakerna till deras utseende är. 

Intressant för framtida studier är att vidare undersöka vilka drivkrafterna bakom 

utvecklingskurvorna för extern kommunikation av Corporate Entrepreneurship har 

varit. Var kommunikation av Corporate Entrepreneurship som mest populär under 

början av 2000-talet? Har konjunkturläget haft inverkan på topparna och dalarna i 

utvecklingen? Det tvetydiga resultat som lämnas från undersökningen av om företag 

kommunicerat kring Corporate Entrepreneurship i lika utsträckning, skapar intresse för 

fler och större undersökningar av frågan. 

 

Framtida studier skulle även kunna behandla hur extern kommunikation av Corporate 

Entrepreneurship utvecklats och eventuellt skiljt sig mellan företag inom andra 

sektorer. Intressant för studier av samma fenomen är att pröva alternativa former för 

innehållsanalys. Kanske finner andra forskare andra ord relevanta för att fånga signaler 

om företags verksamhet som entreprenöriell? Slutligen, som en fortsättning för studier 

på området Corporate Entrepreneurship vore det intressant att undersöka vad som 

externt kommuniceras. Vilken av de tre dimensionerna av entreprenöriell orientering – 

innovation, risktagande och proaktivitet – signaleras till exempel i störst utsträckning? 
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Kommunicerar företag olika dimensioner under olika perioder och har 

verksamhetsinriktningen någon påverkan på detta? Vad kan i så fall förklara det? 

 

0 0
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Bilagor0
Bilaga0100

Stickprovskontroll-av-VD1brevens-längd-
!

Stickprov om 20 av VD-brevens totala antal ord. 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

VD-brev Totalt antal ord 
Acando 2005  731 
Acando 2012 737 
Addnode Group 2003 656 
Aspiro 2008 619 
Connecta 2004 640 
Ericsson 2007   800 
HiQ International 2003   701 
IAR Systems 2008 671 
IAR Systems 2012   769 
Industrial & Financial Systems 2010 688 
MultiQ International 2008    726 
MultiQ International 2012 657 
Net Insight 2006 675 
NOVOTEK 2008   610 
NOVOTEK 2011 625 
Phonera 2009   666 
Prevas 2006 619 
Prevas 2008    721 
Proact IT Group 2003     710 
Sigma 2010    761 
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Bilaga020

Ursprunglig-ordlista-på-engelska-och-dess-svenska-översättning-
00

Ordlista upprättad av Short et al. (2010, s. 333). 
Entrepreneurial 
orientation 
dimension 

Content analysis words with expert validation 

Innovativeness Ad-lib, adroit, adroitness, bright-idea, change, clever, cleverness, conceive, 
concoct, concoction, concoctive, conjure-up, create, creation, creative,  
creativity, creator, discover, discoverer, discovery, dream, dream-up, envisage, 
envision, expert, form, formulation, frame, framer, freethinker, genesis, 
genius, gifted, hit-upon, imagination, imaginative, imagine, improvise, 
ingenious, ingenuity, initiative, initiator, innovate, innovation, inspiration, 
inspired, invent, invented, invention, inventive, inventiveness, inventor, make-
up, mastermind, master-stroke, metamorphose, metamorphosis, neoteric, 
neoterism, neoterize, new, new-wrinkle, innovation, novel, novelty, original, 
originality, originate, origination, originative, originator, patent, radical, 
recast, recasting, resourceful, resourcefulness, restyle, restyling, revolutionize, 
see- things, think-up, trademark, vision, visionary, visualize!

Risk taking Adventuresome, adventurous, audacious, bet, bold, bold-spirited, brash, brave, 
chance, chancy, courageous, danger, dangerous, dare, daredevil, daring, 
dauntless, dicey, enterprising, fearless, gamble, gutsy, headlong, incautious, 
intrepid, plunge, precarious, rash, reckless, risk, risky, stake, temerity, 
uncertain, venture, venturesome, wager 

Proactiveness Anticipate, envision, expect, exploration, exploratory, explore, forecast, fore- 
glimpse, foreknow, foresee, foretell, forward-looking, inquire, inquiry, 
investigate, investigation, look-into, opportunity-seeking, proactive, probe, 
prospect, research, scrutinization, scrutiny, search, study, survey!

Additional 
Inductively 
derived words 

Advanced, advantage, commercialization, customer-centric, customized, 
develop, developed, developing, development, developments, emerging, 
enterprise, enterprises, entrepreneurial, exposure, exposures, feature, features, 
founding, high-value, initiated, initiatives, innovations, innovative, 
introductions, launch, launched, leading, opportunities, opportunity, 
originated, out- doing, outthinking, patents, proprietary, prospects, 
prototyping, pursuing, risks, unique, ventures 

!
!
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Ordlista upprättad av Short et al. (2010, s. 333) översatt till svenska.  

! !

Dimension av 
entreprenöriell 
orientering  

Ord för innehållsanalys 

Innovation Fritt, skicklig, skicklighet, förändring, begåvad, begåvning, 
komma på, konstruera fram, frammana, skapa, skapande, kreativ, 
kreativitet, skapare, upptäcka, upptäckare, upptäckt, dröm, 
drömmande, förutse, föreställa sig, expert, forma, formulering, 
bygga, utarbetare, fritänkare, uppkomst, geni, talangfull, 
föreställningsförmåga, fantasirik, föreställa sig, improvisera, 
påhittig, fyndighet, initiativ, banbrytare, förnya sig, innovation, 
inspiration, inspirerad, uppfinna, uppfunnen, uppfinning, 
uppfinningsrik, uppfinningsförmåga, uppfinnare, 
sammansättning, överlägsen, mästerdrag, förvandla, förvandling, 
ny, nymodig, nyhet, originell, nyskapandeförmåga, frambringa, 
åstadkommande, produktiv, initiativtagare, patent, radikal, 
omarbeta, fyndig, idérikedom, revolutionera, signatur, vision, 
visionär, visualisera 

Risktagande Äventyrslysten, äventyrlig, djärv, vågad, framfusig, modig, 
tillfällighet, chansartad, tapper, fara, farlig, utmana, våghalsig, 
dristig, oförfärad, knivig, företagsam, orädd, satsa, kraftfull, 
plötslig, förhastad, modig, spekulera, oviss, obetänksam, 
hänsynslös, risk, riskabel, insats, dumdristighet, osäker, satsning, 
våghalsig, riskera 

Proaktivitet Tillmötesgå, föreställa sig, förvänta, utforskande, utforska, 
undersöka, prognos, på förhand, förutse, förutspå, 
framåtblickande, utreda, efterfrågning, utforska, undersökning, 
möjlighetssökande, proaktiv, sondera, utsikt, forskning, granska, 
prövning, söka, studera, överblicka   

Ytterligare 
induktivt 
härledda ord 

Avancerad, övertag, kommersialisering, kundfokuserad, 
skräddarsydd, utveckla, utvecklad, utveckling, utvecklingar, 
oförutsedd, företagsamhet, företag, entreprenörs-, utsätta, 
exponeringar, särdrag, egenskaper, grundande, initierad, initiativ, 
innovationer, innovativ, introduktioner, lansera, lanserad, 
ledande, möjligheter, tillfälle, skapa, överträffa, överlista, patent, 
äganderätt, utsikt, prototyp, fullfölja, risker, unik, satsningar 
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Bilaga&3&
Antal&ordträffar&i&företagens&VD3brev&över&en&tioårsperiod&

 
Antal ordträffar i de undersökta företagens VD

-brev från år 2003 till och m
ed år 2012. &

&
!

!

Företag 
Å

r 2003 
Å

r 2004 
Å

r 2005 
Å

r 2006 
Å

r 2007 
Å

r 2008 
Å

r 2009 
Å

r 2010 
Å

r 2011 
Å

r 2012 
A

cando 
18 

40 
8 

25 
34 

23 
28  

27  
11 

20 
A

ddnode G
roup 

15 
11 

9 
25 

10 
16 

16 
16 

18 
33 

A
noto G

roup 
26 

31 
30 

35 
30 

17 
19 

30 
17 

29 
A

spiro 
14 

9 
13 

22 
31 

20 
17 

11 
25 

18 
A

xis 
29 

23 
29 

15 
18 

22 
36 

32 
26 

29 
C

onnecta 
11 

18 
34 

32 
46 

40 
31 

22 
32 

11 
Enea 

24 
20 

22 
17 

16 
18 

15 
23 

12 
15 

Ericsson 
71 

27 
21 

25 
15 

19 
18 

6 
23 

23 
H

iQ
 International 

13 
10 

31 
24 

23 
31 

22 
37 

26 
20 

IA
R

 System
s G

roup 
21 

33 
22 

15 
16 

9 
15 

17 
20 

8 
Industrial and Financial 
System

s 
15 

25 
40 

24 
10 

16 
14 

13 
10 

18 

M
icro System

ation 
7 

13 
27 

28 
15 

14 
22 

18 
14 

21 
M

ultiQ
 International 

24 
16 

20 
17 

20 
23 

10 
15 

13 
18 

N
et Insight 

16 
30 

26 
14 

17 
20 

24 
31 

26 
17 

N
O

V
O

TEK
 

22 
22 

19 
16 

18 
22 

17 
15 

16 
5 

Phonera 
42 

33 
22 

9 
14 

24 
8  

11 
38 

24 
Prevas 

30 
28 

39 
34 

19 
24 

30 
29 

27 
20 

Proact IT G
roup 

18 
17 

7 
6 

11 
8 

17 
13 

8 
10 

Sigm
a 

17 
26 

16 
19 

18 
7 

20 
18 

15 
22 

Softronic 
14 

19 
17 

10 
3 

2 
2 

10 
11 

10 
V

itec Softw
are G

roup 
10 

6 
10 

7 
10 

5 
4 

4 
5 

4 
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Bilaga&4&&

De&undersökta&företagens&nettoom
sättning&(tkr)&över&en&tioårsperiod&&

N
ettoom

sättning för de undersökta företagen från år 2003 till och m
ed år 2012.  

Företag 
Å

r 2003 
Å

r 2004 
Å

r 2005 
Å

r 2006 
Å

r 2007 
Å

r 2008 
Å

r 2009 
Å

r 2010 
Å

r 2011 
Å

r 2012 
A

cando 
498768 tkr 

608087 tkr 
646397 tkr 

1116279 tkr 
1344189 tkr 

1611297 tkr 
1435746 tkr 

1462178 tkr 
1523556 tkr 

1547004 tkr 
A

ddnode G
roup 

196418 tkr 
322149 tkr 

579941 tkr 
766072 tkr 

794992 tkr 
1025137 tkr 

989409 tkr 
1059867 tkr 

1300377 tkr 
1364715 tkr 

A
noto G

roup 
192368 tkr 

147392 tkr 
113230 tkr 

108725 tkr 
168771 tkr 

182204 tkr 
205862 tkr 

208395 tkr 
192286 tkr 

198646 tkr 
A

spiro 
21800 tkr 

129525 tkr 
407900 tkr 

447800 tkr 
404900 tkr 

425600 tkr 
441400 tkr 

265900 tkr, 
230600 tkr 

277610 tkr 
A

xis 
623637 tkr 

691481 tkr 
895066 tkr 

1202491 tkr 
1671275 tkr 

1974800 tkr 
2300700 tkr 

2933000 tkr 
3577600 tkr 

4183500 tkr 
C

onnecta 
270937 tkr 

312819 tkr 
401305 tkr 

550610 tkr 
721816 tkr 

765152 tkr 
686800 tkr 

779467 tkr 
870669 tkr 

816193 tkr 
Enea 

548917 tkr 
655542 tkr 

712448 tkr 
750078 tkr 

820636 tkr 
917588 tkr 

777711 tkr 
125856 tkr 

721513 tkr 
529517 tkr 

Ericsson 
117738000 
tkr 

131972000 
tkr 

151821000 
tkr 

177783000 
tkr 

187780000 
tkr 

208930000 
tkr 

206477000 
tkr 

203348000 
tkr 

226900000 
tkr 

227800000 
tkr 

H
iQ

 International 
402972 tkr 

512882 tkr 
720523 tkr 

801411 tkr 
973696 tkr 

1181532 tkr 
1057662 tkr 

1108434 tkr 
1293543 tkr 

1380243tkr 

IA
R

 System
s G

roup 
151502 tkr 

214232 tkr 
635600 tkr 

771500 tkr 
531800 tkr 

579300 tkr 
251300 tkr 

177900 tkr 
200400 tkr 

230100 tkr 
Industrial and Financial 
System

s 
2335000 tkr 

2178000 tkr 
2149000 tkr 

2209000 tkr 
2356000 tkr 

2518000 tkr 
2605000 tkr 

2585000 tkr 
2576000 tkr 

2676000 tkr 

M
icro System

ation 
7433 tkr 

5496 tkr 
12913 tkr 

25965 tkr 
50028 tkr 

63818 tkr 
80584 tkr 

124098 tkr 
130111 tkr 

136636 tkr 
M

ultiQ
 International 

80822 tkr 
133869 tkr 

82369 tkr 
87457 tkr 

105715 tkr 
146467 tkr 

143942 tkr 
105677 tkr 

91945 tkr 
77974 tkr 

N
et Insight 

34600 tkr 
40500 tkr 

90900 tkr 
134800 tkr 

228800 tkr 
274300 tkr 

232800 tkr 
287700 tkr 

294500 tkr 
280300 tkr 

N
O

V
O

TEK
 

198484 tkr 
191925 tkr 

199101 tkr 
212384 tkr 

262647 tkr 
291585 tkr 

241060 tkr 
210403 tkr 

215251 tkr 
192835 tkr 

Phonera 
80300 tkr 

25600 tkr 
30800 tkr 

228407 tkr 
297400 tkr 

358800 tkr 
309000 tkr 

335400 tkr 
392300 tkr 

397800 tkr 
Prevas 

175774 tkr 
173009 tkr 

198304 tkr 
278389 tkr 

470911 tkr 
615687 tkr 

513235 tkr 
519398 tkr 

615169 tkr 
645608 tkr 

Proact IT G
roup 

694800 tkr 
833600 tkr 

689200 tkr 
756500 tkr 

864800 tkr 
1044200 tkr 

1252696 tkr 
1387142 tkr 

2231800 tkr 
2433100 tkr 

Sigm
a 

737270 tkr 
852629 tkr 

1078800 tkr 
1236300 tkr 

1383400 tkr 
1360500 tkr 

1131900 tkr 
1171400 tkr 

1400800 tkr 
1370500 tkr 

Softronic 
230894 tkr 

189877 tkr 
203448 tkr 

222615 tkr 
307332 tkr 

434600 tkr 
374367 tkr 

430540 tkr 
526387 tkr 

516726 tkr 
V

itec Softw
are G

roup 
37773 tkr 

48537 tkr 
65842 tkr 

84172 tkr 
83647 tkr 

136311 tkr 
144510 tkr 

316336 tkr 
359598 tkr 

389200 tkr 
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Bilaga&5&
De#undersökta#företagens#kostnader#för#forskning#och#utveckling#över#en#tioårsperiod#

K
ostnader för forskning och utveckling för de undersökta företagen från år 2003 till och m

ed år 2012.  

Företag 
Å

r 2003 
Å

r 2004 
Å

r 2005 
Å

r 2006 
Å

r 2007 
Å

r 2008 
Å

r 2009 
Å

r 2010 
Å

r 2011 
Å

r 2012 
A

cando 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
A

ddnode G
roup 

0 
2382 tkr 

1972 tkr 
2976 tkr 

5503 tkr 
6975 tkr 

11842 tkr 
19076 tkr 

3353 tkr 
5953 tkr 

A
noto G

roup 
169150 tkr 

147947 tkr 
125460 tkr 

149134 tkr 
63073 tkr 

77010 tkr 
63731 tkr 

68826 tkr 
62649 tkr 

86601 tkr 
A

spiro 
700 tkr 

800 tkr 
644 tkr 

4000 tkr 
12000 tkr 

13000 tkr 
16000 tkr 

21500 tkr 
23600 tkr 

28800 tkr 
A

xis 
112000 tkr 

115000 tkr 
123000 tkr 

158200 tkr 
193400 tkr 

268600 tkr 
332100 tkr 

382100 tkr 
467600 tkr 

579700 tkr 
C

onnecta 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
Enea 

5000 tkr 
14000 tkr 

4000 tkr 
33000 tkr 

26000 tkr 
121066 tkr 

8000 tkr 
125856 tkr 

93212 tkr 
85150 tkr 

Ericsson 
21,8 
m

iljarder kr 
23,4 
m

iljarder kr 
24,1 
m

iljarder kr 
27,5 
m

iljarder kr 
28,8 
m

iljarder kr 
30,9 
m

iljarder kr 
27 m

iljarder 
kr 

29,9 
m

iljarder kr 
32,6 
m

iljarder kr 
32,8 
m

iljarder kr 
H

iQ
 International 

100 tkr 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

IA
R

 System
s G

roup 
0 

0 
3000 tkr 

3800 tkr 
5800 tkr 

6200 tkr 
9400 tkr 

18800 tkr 
8300 tkr 

17700 tkr 
Industrial and Financial 
System

s 
269000 tkr 

256000 tkr 
215000 tkr 

199000 tkr 
214000 tkr 

228000 tkr 
194000 tkr 

215000 tkr 
229000 tkr 

270000 tkr 

M
icro System

ation 
192 tkr 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

210 tkr 
0 

0 

M
ultiQ

 International 
2500 tkr 

3300 tkr 
3734 tkr 

3466 tkr 
4639 tkr 

8058 tkr 
6119 tkr 

6985 tkr 
6284 tkr 

6109 tkr 

N
et Insight 

34518 tkr 
44972 tkr 

53780 tkr 
48680 tkr 

53370 tkr 
71517 tkr 

41270 tkr 
22146 tkr 

20065 tkr 
29929 tkr 

N
O

V
O

TEK
 

0 
0 

0 
3925 tkr 

4686 tkr 
5556 tkr 

6789 tkr 
7246 tkr 

6699 tkr 
5288 tkr 

Phonera 
19675 tkr 

13672 tkr 
10574 tkr 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
Prevas 

900 tkr 
4800 tkr 

4797 tkr 
4818 tkr 

7362 tkr 
3158 tkr 

1655 tkr 
1655 tkr 

515 tkr 
1290 tkr 

Proact IT G
roup 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Sigm
a 

34170 tkr 
8600 tkr 

4700 tkr 
6300 tkr 

200 tkr 
700 tkr 

0 
0 

0 
0 

Softronic 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
V

itec Softw
are G

roup 
5438 tkr 

6948 tkr 
8637 tkr 

10256 tkr 
10903 tkr 

12732 tkr 
17667 tkr 

22552 tkr 
26945 tkr 

33530 tkr 


