
Högskolan i Halmstad 
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Magisterprogrammet Revisor och Bank – 60 hp 
Magisteruppsats 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affärsmodell för innovativa entreprenöriella företag 
Vägen till lönsamhet och tillväxt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: Rasmus Gustafsson 830827-4656 
Handledare: Arne Söderbom 
Examinatorer: Marita Blomkvist 
Ämne: Självständigt arbete inom Företagsekonomi 
Omfattning: 15 hp 
Halmstad, 10:e juni 2013 



 
 

Förord 
Jag vill börja med att tacka alla innovativa entreprenörer som ställt upp och blivit intervjuade 
i den här undersökningen. Alla jag har kontaktat har varit otroligt hjälpsamma och trevliga 
och utan deras hjälp hade den här uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. Jag vill också 
tacka min handledare Arne Söderbom som hjälpt mig med goda råd och tips under mitt 
arbete. 
 
 
Halmstad 10:e juni 2013 
 
Rasmus Gustafsson 



 
 

Sammanfattning 
Bakgrund/problem: Innovativa entreprenöriella företag skapar både tillväxt och 
arbetstillfällen i de samhällen de verkar i. Det är därför viktigt för vår välfärd att den typen av 
företag bildas och lyckas etablera sig. Att starta ett innovativt entreprenöriellt bolag är dock 
riskfyllt eftersom många nystartade företag går i konkurs. Forskare har på senare år visat att 
en bra affärsmodell är väldigt viktigt för nystartade företag och modeller har tagits fram för 
hur en affärsmodell ska utvecklas för att göra ett nystartat företag framgångsrikt. Innovativa 
entreprenöriella företag möter dock utmaningar som andra företag slipper och de 
affärsmodeller som tagits fram för vanliga entreprenöriella företag kan därför antas vara 
otillräckliga för de som ska starta ett innovativt entreprenöriellt företag. Forskningen om 
innovativa entreprenöriella företag är ännu väldigt begränsad och med den här uppsatsen vill 
jag öka förståelsen för de utmaningar och möjligheter de ställs för och med de utmaningarna 
och möjligheterna som utgångspunkt vill jag också föra ett resonemang runt hur 
affärsmodellen för ett sådant företag kan vara konstruerad.  
 
Syfte: Syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen för innovativa 
entreprenöriella företags utmaningar och möjligheter och med utmaningarna och 
möjligheterna som utgångspunkt söka förståelse för hur en affärsmodell för ett innovativt 
entreprenöriellt företag kan modelleras. 
 
Metod: Undersökningen är av kvalitativ art med en hermeneutisk kunskapssyn. Det 
empiriska materialet är insamlat genom sex intervjuer med innovativa entreprenörer som har 
startat företag för att ta sina innovationer till marknaden. 
 
Resultat: Resultatet av den här studien är en modell som beskriver hur en affärsmodell för 
innovativa entreprenöriella företag kan modelleras. Modellen är uppdelad i tre processer: en 
konceptuell där entreprenören/entreprenörerna formulerar en idé om vad företaget ska göra, 
en etableringsprocess där entreprenören/entreprenörerna formulerar en idé om 
entreprenörskap och vilken entreprenöriell möjlighet som ska utnyttjas och en finansiell 
process där entreprenören/entreprenörerna formulerar en idé om hur företaget ska bli lönsamt 
och skapa vinst. 
 
Nyckelord: Innovation, entreprenörskap, innovativt entreprenörskap och affärsmodell.
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1. Inledning 
I det här inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till forskningsproblemet. En 
problemdiskussion förs och utifrån den formuleras uppsatsens syfte och de frågeställningar 
som används. Efter det definieras viktiga begrepp för studien och kapitlet avslutas med en 
presentation av studiens disposition.  

1.1 Inledning 
Det finns i dag en mängd olika politiska insatser för att främja innovation och entreprenörskap 
i Sverige och det finns goda anledningar till det. Innovation har identifierats som den primära 
källan till ekonomisk tillväxt (Schumpeter, 1934) och som den största förklaringsfaktorn till 
att kapitalistiska marknader har högre tillväxt i jämförelse med andra typer av marknader 
(Baumol, 2002). Även entreprenörskap har identifierats som en viktig källa för tillväxt och 
jobbskapande (Birch, 1979) och de två begreppen har varit nära sammanlänkade med 
varandra ända sedan 30-talet då Joseph Schumpeter, en av tidernas mest inflytelserika 
ekonomer, lanserade begreppet kreativ förstörelse. Kreativ förstörelse beskriver hur 
entreprenörers innovationer står för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i kapitalistiska 
samhällen genom att de slår ut och ersätter befintlig teknik och på så sätt bryter upp de 
tidigare marknadsstrukturerna (Morlacchi, 2007).  
 
Forskare som arbetar vidare på Schumpeters arbete, Schumperterister, definierar 
entreprenörskap som en attityd till att förverkliga innovativa idéer genom att etablera nya 
affärsmodeller som slår ut äldre modeller genom att göra dem omoderna (Korres et al. 2011).  
Shane och Venkataramans (2000) menar i sin tur att en av utgångspunkterna i forskningen om 
entreprenörskap är att för att entreprenörskap ska kunna existera så måste det finns 
affärsmöjligheter där det går att generera vinster på marknaden. De här möjligheterna är 
situationer där nya varor, tjänster, råmaterial eller organisationsmetoder kan användas för att 
sälja tjänsten eller produkten till ett högre pris än vad det kostar att producera produkten eller 
tjänsten. Det som skiljer entreprenörskap från effektivisering är att entreprenörer hittar nya 
sätt att kombinera resurser för att producera produkten eller tjänsten medan effektivisering är 
ett sätt att maximera vinsten med det existerande sättet att kombinera resurser (Shane & 
Venkataramans, 2000). Enligt de här definitionerna bygger innovation på entreprenörskap och 
entreprenörskap på innovation och forskning har visat att de flesta banbrytande 
innovationerna och stora teknologiska genombrotten kommer från entreprenöriella företag 
(Lindholm Dahlstrand & Stevenson, 2010).  
 
Att starta ett företag för att ta en innovativ idé till marknaden är riskfullt då många nystartade 
företag går i konkurs samtidigt som det ofta krävs stora investeringar för att kommersialisera 
idén så att den blir attraktiv på marknaden (Pries & Guild, 2010).  Vad som får ett företag 
eller en entreprenör att bestämma sig för att förverkliga den innovativa idén eller utnyttja 
möjligheten är individuellt och påverkas av en mängd olika faktorer så som beslutsfattarens 
personlighet, samhället de verkar i och konjunkturläget (Ejermo & Xiao, 2012).  En annan 
avgörande faktor är hur stor lönsamhetspotential som beslutsfattaren anser att den innovativa 
idén eller möjligheten har (Shane & Venkataramans, 2000). Bedömer beslutsfattaren att 
lönsamhetspotentialen är hög så ökar också möjligheten att företaget eller personen 
bestämmer sig för att förverkliga iden eller utnyttja möjligheten.  
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De innovativa företag som etableras har bättre överlevnadsförmåga än icke-innovativa företag 
och innovativa företag anses ha stora tillväxtmöjligheter. Det är därför viktigt att vi förstår hur 
vi kan främja den här typen av entreprenörskap (Ejemo & Xiao, 2012).  
 

1.2 Problemdiskussion 
I Schumpeterisetrnas definition av entreprenörskap spelar affärsmodellen en central roll. Det 
finns ännu ingen allmänt accepterad definition av affärsmodeller i den akademiska världen 
men det råder ändå någon form av konsensus runt att affärsmodellen är teorin om hur ett 
företag ska kunna skapa värde för sina kunder, kapitalisera på det värdet och på sikt skapa en 
ekonomisk tillväxt i företaget (Teece, 2010; Trimi & Berbegal-Miriabent, 2012). 
Affärsmodeller inom entreprenörskap är ett relativt outforskat forskningsområde och området 
anses ha en stor potential (George & Bock, 2011; Zott et al, 2011; Lambert & Davidson, 
2012). Affärsmodellens styrka som analysenhet i entreprenöriella företag är att den ger en 
holistisk bild av hur företaget ska drivas där även externa faktorer inkluderas (Trimi & 
Berbegal-Miriabent, 2012). Zott och Amit (2010) menar att ett företags affärsmodell har en 
direkt påverkan på företagets marknadsvärde och George och Brook (2011) går till och med 
så långt så att de menar att en integrerad forskningsansats av affärsmodellen kan göra det 
möjligt att på förhand förutse om ett entreprenöriellt företag kommer lyckas eller inte.  
 
Att designa en affärsmodell är en nyckelaktivitet för alla individer som har en tanke på att 
starta upp ett företag (Zott & Amit, 2010). En affärsmodell kan vara tydligt framtagen och 
dokumenterad eller bara finnas i entreprenörens huvud (Teece, 2010). Det är med 
utgångspunkt ur affärsmodellen som strategiska beslut ska fattas och företagets styrning ska 
formas (Trimi & Berbegal-Miriabent, 2012). Entreprenörer som startar företag gör det i tron 
om att det finns en möjlighet att skapa lönsamhet (Shane & Venkataramans, 2000) men i 
uppstarten av ett företag är det väldigt mycket som är ovisst (Ries, 2010). För att ett nytt 
företag ska lyckas är det viktigt att affärsmodellen utgår från att tillfredsställa potentiella 
kunders behov och Ries (2010) menar att många misslyckade uppstarter av företag hade 
kunnat undvikas om entreprenören hade lyssnat mer på kundernas feedback. Teece (2010) 
håller med och menar att entreprenören, vid utformningen av företagets affärsmodell, ska 
sikta på att hitta snabba och fungerande lösningar på kunders behov.    
 
En affärsmodell är extra viktig för innovativa företag då deras affärsmodeller ska lösa de 
problem som alla andra företag har men också de problem som är specifika för innovativa 
företag. Imitativa företag vet att det finns en efterfrågan på deras produkt men för de 
innovativa företagen är osäkerheten större. Teece (2010) menar därför att hitta ett sätt att 
skapa värde från en innovation är en nyckelaktivitet vid designen av en affärsmodell för 
innovativa företag. Han anser att en innovation i sig är långt ifrån en garanti för kommersiell 
framgång och att det krävs en bra affärsmodell där innovationen skapar värde för kunderna 
för att innovationen ska kunna bli en kommersiell framgång. Att hitta ett sätt att skapa värde 
med en innovation är enligt Teece (2010) bland de mest frustrerande uppgifter som en 
entreprenör ställs inför. Han menar vidare att få ut en innovation på marknaden ofta kräver 
stora resurser och det gör det svårt för innovatörer att skapa företag av sina innovationer.  
 
Forskningen om affärsmodeller hos innovativa entreprenöriella företag är i dag bristfällig 
(Trimi & Berbegal-Miriabent, 2012) och i Sverige är den i stort sett obefintlig trots att George 
och Brook (2011) menar att affärsmodellens utformning är avgörande för om ett företag ska 
lyckas eller inte. Huarng (2013) har skapat en modell för hur entreprenöriella företag bör 
utforma sin affärsmodell för att skapa framgång och tillväxt men en sådan modell finns inte 
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för innovativa entreprenöriella företag. Då innovativa entreprenöriella företag möter 
utmaningar som vanliga entreprenöriella företag slipper så kan en sådan modell antas vara 
otillräcklig för innovativa entreprenöriella företag. Författaren anser därför att det är intressant 
att få en ökad förståelse för de utmaningar och möjligheter som ett innovativt entreprenöriellt 
företag ställs inför och att man med dem som utgångspunkt kan få en ökad förståelse för hur 
affärsmodellen för ett innovativt entreprenöriellt företag kan vara utformad. 

1.3 Syfte  
Syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen för innovativa entreprenöriella 
företags utmaningar och möjligheter och med utmaningarna och möjligheterna som 
utgångspunkt söka förståelse för hur en affärsmodell för ett innovativt entreprenöriellt företag 
kan modelleras. 

1.4 Frågeställningar 
De frågeställningar som kommer ligga till grund för studien är:  
Vilka möjligheter har och utmaningar möter svenska innovativa entreprenöriella företag? 
Hur kan en affärsmodell för ett innovativt entreprenöriellt företag utvecklas, modelleras och 
beskrivas för att ta vara på möjligheterna och övervinna utmaningarna? 

1.5 Definition av affärsmodell 
Det finns ännu inte en allmänt accepterad definition av affärsmodeller i den akademiska 
världen och Zott, Amit och Massa (2011) menar därför att det är viktigt att forskare är tydliga 
med vad de anser att en affärsmodell är och inte är när de forskar så att andra forskare har en 
klar bild av vad som faktiskt har undersökts. I den här uppsatsen bygger definitionen av 
affärsmodeller på Arne Söderboms (2013) idé om att en affärsmodell är företagets teori för 
hur en entreprenöriell möjlighet exploateras och på så sätt skapa långsiktig lönsamhet och 
tillväxt. I den här teorin ska kunderbjudande, prisstrategi, kostnadsstrategi och strategier för 
hur eventuella hinder ska övervinnas ingå.  

1.6 Definition innovativa entreprenöriella företag 
I den här uppsatsen bygger definitionen av innovativa entreprenöriella företag på den 
definition som Ejermo och Xiao (2012) hade av innovativt entreprenörskap i sin studie om 
hur den typen av företag påverkas av affärscykeln. De grundar sin definition på att grundaren 
i företaget är innovativ och att grundarens innovation är en viktig del i bolaget. I deras 
definition definieras ett innovativt entreprenöriellt bolag som ett bolag där en av grundarna 
har ett patent som används i bolaget. De menar att det även finns innovativa bolag som inte 
har patent och att de därmed missar en del innovativa bolag med deras definition så jag har 
valt att utvidga definitionen genom att ta bort patentkravet. Min definition blir således att ett 
innovativt entreprenöriellt företag är ett företag som grundats för att kommersialisera en 
innovation som grundaren, grundarna gemensamt eller en av grundarna har kommit på. 

1.7 Studiens disposition 
Studien är upplagd på ett sätt som visas i figur 1.1 studiens disposition på nästa sida. Studien 
inleds med det här inledningskapitlet och det följs av ett kapitel där den teoretiska referensram 
som studien kommer bygga på presenteras. Efter det följer ett metodkapitel där studiens 
tillvägagångssätt beskrivs och motiveras och efter det kommer ett kapitel med den empiri som 
har samlats in under studien. Empirikapitlet följs av ett analyskapitel där empirin analyseras 
med hjälp av den teoretiska referensramen. Efter analyskapitlet följer ett kapitel med studiens 
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resultat. Studien avslutas med ett kapitel med slutsatser, implikationer och förslag till framtida 
forskning. 
 
 
 
 

       DISPOSITION 

   Kapitel 1  Inledning 

   Kapitel 2  Teori 

   Kapitel 3  Metod 

   Kapitel 4  Empiri 

   Kapitel 5  Analys 

   Kapitel 6  Resultat 

    Kapitel 7  Slutsatser   
Figur 1. Studiens disposition 
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2. Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Den teoretiska referensramen 
ligger till grund för analysen av empirin. Kapitlet börjar med en inledning som följs av en 
genomgång av det marknadsperspektiv som ligger till grund för undersökningen. Det avsnittet 
följs av avsnitt om entreprenörer, entreprenörskap, innovation och kapitlet avslutas med ett 
avsnitt om affärsmodeller. 
  

2.1 Inledning teoretisk referensram 
Syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen för innovativa entreprenöriella 
företags utmaningar och möjligheter och med utmaningarna och möjligheterna som 
utgångspunkt söka förståelse för hur en affärsmodell för ett innovativt entreprenöriellt företag 
kan modelleras. För att kunna göra det så omfattar den här studien tre stora 
forskningsområden: entreprenörskap, innovation och affärsmodeller. Det här kapitlet börjar 
dock med en förklaring av det marknadsperspektiv som ligger till grund för den här 
uppsatsen. Den förklaringen följs av en genomgång av studiens syn på entreprenörer och 
entreprenörskap. Därefter följer en genomgång av vad innovation är, hur de skapas och vad 
som är viktigt för att en innovation ska exploateras. Det är affärsmodellen som är det centrala 
forskningsområdet i uppsatsen och det är också det forskningsområdet som får mest utrymme 
i det här kapitlet. I avsnittet om affärsmodeller presenteras teorier om vad affärsmodeller är, 
hur de bör utformas för entreprenöriella företag, hur de bör utvecklas för att ta innovationer 
till marknaden och teorier om hur man utvecklar en affärsmodell för framgång. 

2.2 Rekonstruktivistiskt perspektiv 
Den här uppsatsen utgår från ett rekonstruktivistiskt perspektiv på marknader och branscher. 
Det innebär att författaren utgår från att de marknadsstrukturer och branschgränser som finns 
är rörliga och går att flyttas genom värdeskapande innovationer (Kim & Mauborgne, 2005). 
För företagen gäller det att frigöra outnyttjad efterfrågan genom att utgå från kundernas behov 
och på så sätt skapa värdeinnovationer som kan skapa nya branscher och marknader.  Det 
rekonstruktivistiska perspektivet skiljer sig från det strukturalistiska som ser på marknader 
som något som är konstant över tid och där företag slåss om de marknadsandelar som finns 
(ibid). Med ett strukturalistiskt perspektiv är det viktigt för företagen att hitta ett sätt att vara 
bättre än sina konkurrenter och på så sätt vinna marknadsandelar men med det 
rekonstruktivistiska perspektivet så ska företagen arbeta för att skapa sina egna, nya 
marknader. Fokus i företaget bör därför vara att utifrån de potentiella kundernas behov hitta 
ett nytt eller bättre sätt att tillfredsställa den outnyttjade efterfrågan som finns och på så sätt 
skapa sig sin egen marknad (ibid). 
 

2.3 Entreprenörer 
Entreprenörer och entreprenörskap är ett multidisciplinärt forskningsområde och som en följd 
av det ser forskare på entreprenörer på olika sätt. Enligt Ghannad (2013, s. 59) så är de tre 
vanligaste synsätten på en entreprenör att man ser entreprenören som: 
 

1. En chef som tar sig an en uppgift och forskare med det här synsättets fokus ligger på 
hur entreprenören tar sig an uppgiften den ställs inför. 
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2. En agent för ekonomisk förändring och här är fokus på vilken effekt entreprenören 
har på ekonomiska system. 

3. En psykologisk individ och de som har det här synsättet är intresserade av vilken 
personlighet och vilka egenskaper entreprenören har.  

 
I den här uppsatsen kommer fokus att ligga på hur entreprenören driver sitt företag och det är 
således synsättet med entreprenören som en chef som tar sig an en uppgift som kommer vara i 
fokus. Entreprenören är beslutsfattaren som agerar på den entreprenöriella möjligheten och tar 
den innovativa idén till marknaden (Shane & Venkataramans, 2000). I den här uppsatsen är 
entreprenören även innovatör då entreprenören valt att starta ett företag och ta sin innovation 
till marknaden på ett eller annat sätt (Ejermo & Xiao, 2012).   
I innovativa entreprenöriella företag anses den innovativa entreprenören bidra med 
innovationen och kunskap om innovationen som entreprenören kan föra vidare till andra i 
företaget. Innovatörens kunskap kan senare förvandlas till teknologi som gör att företaget kan 
kapitalisera på innovationen. Innovatören anses också bidra med sitt sociala kapital där 
innovatören med hjälp av sina tidigare kontakter hjälper företaget att skapa innovativa nätverk 
med andra aktörer som kan hjälpa företaget att vidareutveckla sina produkter (ibid).  
 

2.4 Entreprenörskap 
Ghannad (2013) menar att de flesta definitionerna av entreprenörskap fokuserar på försöket 
att utnyttja en möjlighet. Schumpeteristerna menar att entreprenörskap är en attityd om att ta 
en innovativ idé till marknaden (Korres et al, 2011) och Shane och Venkataramans (2000) 
anser att entreprenörskap handlar om skapandet och exploaterandet av nya affärsmöjligheter 
där de menar att möjligheten likställs med att hitta ett nytt sätt att kombinera resurser för att 
producera en produkt eller tjänst.  
 
En av utgångspunkterna för att entreprenörskap ska kunna existera är enligt Shane och 
Venkataramans (2000) att det finns entreprenöriella möjligheter att generera vinster på 
marknaden. De här möjligheterna är situationer där nya varor, tjänster, råmaterial eller 
organisationsmetoder kan användas för att sälja tjänsten eller produkten till ett högre pris än 
vad det kostar att producera produkten eller tjänsten. Det som skiljer en entreprenöriell 
möjlighet från effektivisering är att entreprenöriella möjligheter hittar nya sätt att kombinera 
resurser för att producera produkten eller tjänsten och effektivisering är ett sätt att maximera 
den vinst med det existerande sättet att kombinera resurser (ibid).  
 
Även om det finns en entreprenöriell möjlighet så kan entreprenören först utnyttja 
möjligheten när entreprenören upptäcker den och inser att det finns ett värde i den. Det finns 
två olika förklaringar till att entreprenörer upptäcker entreprenöriella möjligheter och det är 
att de letar efter dem eller att de känner igen en möjlighet (Dergård, 2007). Två egenskaper 
som ökar möjligheterna att upptäcka en entreprenöriell möjlighet är att entreprenören har 
tillgång till annan information som är nödvändig för att entreprenören ska kunna identifiera 
möjligheten och att entreprenören har den kognitiva förmågan att värdera möjligheten (Shane 
& Venkataramans, 2000). 
 
Det räcker inte för en entreprenör att upptäcka möjligheten. För att entreprenörskap ska bli av 
måste entreprenören bestämma sig för att exploatera möjligheten. En entreprenöriell 
möjlighet kan se ut på många olika sätt och de kan ha stor skillnad i potentiell lönsamhet. För 
att en entreprenör ska bestämma sig för att exploatera möjligheten så krävs det att 
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entreprenören förväntar sig att värdet på vinsten ska vara stor nog för att kompensera 
alternativkostnaden för andra aktiviteter (Shane & Venkataramans, 2000). 
Forskning visar att entreprenöriella möjligheter ofta exploateras i situationer där 
entreprenören ser ett högt förväntat värde i entreprenörskapet. Det kan vara i situationer där 
den förväntade efterfrågan är väldigt hög, vinstmarginalerna i branschen är höga, den tekniska 
livscykeln är i ett tidigt skede eller där kapitalkostnaden är låg (ibid).  

 

2.5 Innovationer 
Van Hemert, Nijkamp och Masurel (2012) menar att synen på innovationer har ändrats de 
senaste 30 åren. Tidigare såg man på innovation som något marknadsdrivet där isolerade 
företag letade fram lösningar på ett isolerat problem. Det synsättet såg marknadsmöjligheter 
och konkurrens som två viktiga faktorer för att skapa innovativa kluster. I dag anses 
innovationer skapas i sociala nätverk där innovationerna skapas i samarbete mellan olika 
firmor och personer i så kallade värdekonstellationer där de olika parternas kompetenser sätts 
samman till något som skapar värde (ibid). 
  
Innovation förknippas i ett företagsekonomiskt perspektiv med att ta en ny produkt eller 
service till marknaden (Karpacz, 2011). Att företag klarar av att göra det anses vara 
nödvändigt för att de ska klara av att skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag. En 
innovation kan vara en helt ny produkt som skapar en ny marknad men det kan också vara ett 
sätt att förbättrar en redan existerande produkt, ett nytt sätt att använda en produkt så man kan 
komma in på en ny marknad, en ny billigare produkt som kan ersätta den dyrare produkten, 
ett nytt sätt att tillverka produkten som kräver mindre resurser eller ett hjälpmedel som 
förbättrar en redan existerande produkt (ibid). 
 
Precis som vid entreprenörskap så handlar innovation om att upptäcka och exploatera en 
möjlighet. Vid upptäckandet identifieras behovet och produkten utvecklas och i 
exploaterandet handlar det om att kommersialisera idén och göra den lönsam. För att skapa 
tillväxt i ett samhälle är det nödvändigt att det både finns upptäckt och exploatering eftersom 
upptäckt utan exploatering inte skapar företag eller ökar befintliga företags lönsamhet (Van 
Hermert et al, 2012).  
 
Små och medelstora företag är viktiga innovationsdrivare och det är vanligare att den typen av 
företag står för stora teknologiska genombrott än att stora och väletablerade företag gör det 
(Lindholm Dahlstrand & Stevenson, 2010). Van Hemert, Nijkamp och Masurel (2012) menar 
att innovation är en evolutionär icke-linjär interaktiv process som kräver interaktion mellan 
företaget och dess omgivning. De menar att för att kunna generera kunskap om såväl marknad 
som den teknik som finns tillgänglig så är det viktigt att företaget hela tiden interagerar med 
kunder, leverantörer, distributörer, universitet, konkurrenter och andra organisationer. För att 
små och medelstora företag ska kunna hålla sig innovativa är det viktigt att de har en 
arbetsmiljö och organisation som stimulerar kunskapsdelning och ett innovationssystem i 
företaget som leder fram till nya idéer. Det är också viktigt att små och medelstora företag 
lyckas kommersialisera och exploatera, sina innovationer. Vid kommersialiseringen ska 
företaget förvandla den kunskap de har till pengar och här är det viktigt att små och 
medelstora företag har god kontakt med potentiella kunder, leverantörer, distributörer och 
andra organisationer så att de vet vad som är kommersiellt gångbart (ibid).  
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Kim och Mauborgne (2005) har forskat om varför framgångsrika företag blir framgångsrika 
och de menar att företag som genom innovativt tänkande lyckas skapa sin egen marknad, en 
blå ocean, har goda möjligheter att bli framgångsrika. En blå ocean kännetecknas av 
obefintlig konkurrens och goda möjligheter till en lönsam tillväxt. För att ett innovativt 
entreprenörskap ska kunna skapa en blå ocean måste den nya produkten/tjänsten kunna skapa 
värde för kunderna på ett sätt som skiljer sig från konkurrenterna. Det kan vara en helt ny 
produkt/tjänst eller en produkt/tjänst vars egenskaper skiljer sig markant från de tidigare 
existerande produkterna. Vidare måste det även vara möjligt att producera produkten på ett 
sådant sätt att det går att tjäna pengar när produkten säljs till ett pris som kunderna anser är 
rimligt för det kundvärde som produkten kan leverera. 
 
Entreprenörer som skapar sina egna branscher och marknader har alltså goda möjligheter att 
skapa lönsamma tillväxtföretag men de ställs också inför utmaningar som andra entreprenörer 
slipper. Den här typen av entreprenörer behöver ta fram en produkt som skapar ett värde för 
kunden, få kunden att betala för värdet och hitta ett sätt att göra vinst av kundens betalning 
(Trimi & Berbegal-Miriabent, 2012).  De måste även hitta ett sätt att göra affärer i den nya 
branschen och då det inte finns några bolag som säljer liknande produkter måste de ofta skapa 
en helt ny branschlogik som gäller för företag i deras nystartade bransch. De måste också 
bygga ett förtroende och en legitimitet runt produkten och de måste övertyga kunder, 
leverantörer och finansiärer att tro på och våga satsa på deras nya produkt (Landström, 2009). 
 

2.6 Affärsmodeller 
Det senaste decenniet har affärsmodeller fått ett ökat intresse i både den akademiska och den 
entreprenöriella världen. Forskningen inom ämnet är än så länge spretig och det finns ännu 
ingen allmänt accepterad definition av affärsmodellen i den akademiska världen. Lambert och 
Davidson (2012) menar i sin litteraturgenomgång av ämnet affärsmodeller att forskare har 
studerat affärsmodeller med tre olika motiv: (1) för att kunna klassificera företag i homogena 
grupper (2) för att se hur affärsmodeller påverkar företagens prestation och (3) för att se hur 
företag förnyar sin affärsmodell. Den här uppsatsen undersöker hur en redan definierad grupp, 
innovativa entreprenörer, ser på affärsmodeller och det kommer därför inte vara något stort 
fokus på litteratur som analyserat affärsmodeller för att klassificera företag utan den här 
teorigenomgången kommer fokusera på punkt två och tre.   
 

2.6.1 Definitioner av affärsmodeller 
Bristen på en allmänt accepterad definition betyder inte att det inte gjorts försök att definiera 
affärsmodeller. De flesta definitionerna fokuserar på ett företag och hur det skapar värde men 
det finns även de forskare som ser på hela nätverk och ser affärsmodellen som en samling av 
varandra beroende aktiviteter. I tabell 1 på nästa sida presenteras några definitioner: 
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Forskare Definition av affärsmodell 
Zott och Amit 
(2010, s. 216) 

Affärsmodellen är ett system av aktiviteter inom och utanför 
företaget. Systemet gör det möjligt för företaget att, i interaktion med 
sina partners, skapa värde för sina partners och tjäna pengar på värdet  
 

Weill och Vitale 
(2001, s. 34) 

En affärsmodell är en beskrivning av rollerna och relationerna mellan 
företagets konsumenter, kunder, partners och leverantörer som 
identifierar de stora flödena av produkter, information och pengar och 
tar fram de olika deltagarnas stora fördelar. 

Osterwalder och 
Pigneur (2009, s. 
14) 

En affärsmodell beskriver hur en organisation skapar och levererar 
värde till sina kunder och hur de tjänar pengar på det. 

Teece (2010, s. 173) En affärsmodell förklarar och visar hur ett företag skapar och 
levererar värde till sina kunder. 

Söderbom (2013) Är företagets teori om hur en entreprenöriell möjlighet ska 
exploateras och på så sätt skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt. 

Tabell 1,1. Egen tabell med inspiration från Lambert och Davidson (2012). 
 
I ett mer explicit försök att definiera begreppet har Morris, Schindehutte och Allen (2005) 
tagit fram en modell av vad en affärsmodell bör svara på och menar vidare att den ska ligga 
till grund för de strategiska beslut som företaget tar. Modellen består av sex olika 
komponenter som var för sig kommer att behandlas nedan: 
 

1) Erbjudandet: Här ska det som ska erbjudas till kunden definieras. Vilken service ska 
ingå och hur ska erbjudandet fungera för kunden? 
  

2) Marknaden: Här ska företaget definiera vem de ska sälja till. Ska företaget sälja till 
konsumenter, företag eller båda två? Vilken roll i varukedjan ska företaget ha? 

 
3) Intern förmåga: Här ska företaget definiera vad de gör bättre än konkurrenterna och 

vad det är som gör dem bättre än andra företag. 
 

4) Konkurrensstrategi: Vilken position ska företaget ha på marknaden. Ska de vara 
billigast eller differentiera sig med hjälp av kvalité eller design? 

 
5) Ekonomi: Här ska det bestämmas hur företaget ska tjäna pengar. Det här är väldigt 

viktigt och här bestäms om företaget ska ha mycket eller lite produktion och vilka 
marginaler företaget kommer ha vid olika produktionsvolymer. 

 
6) Personliga faktorer: Vad har entreprenören för incitament för att driva sitt företag? 

Affärsmodellen påverkas om entreprenören bara vill tjäna sitt levebröd eller om hen  
vill bli världsledande (Morris, et al, 2005). 

 
Det är tydligt att affärsmodellen ska förklara hur ett företag ska kunna skapa värde för sina 
kunder och tjäna pengar på det värdet. I den här uppsatsen kommer jag att använda 
Söderboms (2013) definition av affärsmodell som är: företagets teori för hur en 
entreprenöriell möjlighet ska exploateras och på så sätt skapa långsiktig lönsamhet och 
tillväxt. I den här teorin ska kunderbjudande, prisstrategi, kostnadsstrategi och strategier för 
hur eventuella hinder ska övervinnas ingå. Söderboms definition har sitt ursprung i 
Göteborgsskolans myt-begrepp. En myt i Göteborgsskolans mening är den teori som hjälper 
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ett företags aktörer att förstå sin verklighet och förklara sina handlingar (Söderbom, 1995). 
Det är myten som förklarar hur företaget ska bli framgångsrikt och ur myten formulerades 
strategier för hur företaget ska skötas. Söderbom (1995) menar att myter är cykliska och när 
ett företag tappar tilltron till sin myt, så ersätts myten av en ny myt. På samma sätt som 
företag bytte ut myter så utvecklar och byter företag ut affärsmodeller (Huarng, 2013).  

2.6.2 Entreprenörskap och affärsmodeller 
Att starta upp ett företag för att exploatera en entreprenöriell möjlighet är en komplex uppgift 
som kräver mycket av entreprenören. Alla entreprenörer som bestämmer sig för att starta ett 
företag designar antingen implicit eller explicit en affärsmodell (Trimi & Berbegal-Miriabent, 
2012). Teece (2010) ser arbete med att designa en affärsmodell som en av nyckelaktiviteterna 
för en entreprenör som vill starta ett nytt företag. Huarng (2013) har utvecklat en modell för 
hur ett nystartat företag bör bygga upp sin affärsmodell. Huarng (2013) delar upp 
affärsmodellen i två lager där det första lagret är konceptuellt och förklarar hur företaget ska 
skapa värde till kunderna. Det andra lagret är finansiellt och Huarng (2013) menar att det här 
lagret gör affärsmodellen mätbar. 
 

   
Figur 2. Huarngs (2013) affärsmodell för nystartade entreprenöriella företag 

I det konceptuella lagret finns fyra komponentetrar (1)Innovation, vad ska företaget göra, (2) 
Resurser, hur ska företaget lyckas göra det (3) Marknad, vem ska köpa det företaget gör och 
(4) Värde, varför ska kunderna köpa av företaget. I det finansiella lagret finns tre 
komponenter (1) Kostnad, vilka kostnader kommer företaget ha (2) Intäkter, vilka intäkter 
kommer företaget ha och (3) Vinst, hur mycket vinst kommer företaget att. Huarngs (2013) 
modell är speciellt anpassad för nystartade entreprenöriella företag och han menar att den ger 
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entreprenören en möjlighet att visa hur entreprenören ska skapa värde i det konceptuella 
lagret och hur företaget ska kunna bli lönsamt i det finansiella lagret. Huarng (2013) menar att 
modellen ger en bra struktur till nya entreprenörer som ska designa sina affärsmodeller så att 
ett nystartat företag har den perfekta affärsmodellen från början.  
 
Nystartade företag verkar i en osäker miljö och bör hela tiden testa sin affärsmodell och se om 
de antagande de gjort stämmer eller om den kan förbättras (Trimi & Berbegal-Miriabent, 
2012). Brettel et al. (2012) menar att nystartade företag bara bör fokusera på relationen med 
företagets nyckelkunder när de konstruerar sin affärsmodell och Teece (2010) och Ries (2010) 
menar att entreprenören ska sätta kundens behov i fokus vid utvecklandet av en affärsmodell.  

2.6.3 Affärsmodeller och innovationer 
En bra innovation är ingen garanti för att den ska bli lönsam. Pries och Guild (2010) och 
Teece (2010) menar att kunder inte köper teknik utan de köper lösningar på problem. För att 
innovationer och nya teknologier ska kunna bli kommersiella lösningar på problem  
krävs det ofta utveckling av teknologi, produkt och affärsmodell (Pries & Guild, 2010). 
Vid kommersialiseringen av innovativa produkter är mycket osäkert och Ries (2010) menar 
att företagen måste lyssna på kundernas feedback när de kommersialiserar sina produkter. 
Teece (2010) menar också att skapa värde från innovationen är en väldigt viktigt aktivitet vid 
utformningen av en affärsmodell. Han anser att under den här utvecklingen är det vanligt att 
innovationen eller teknologin implementeras i en annan produkt för att bli värdeskapande. 
Teece (2010, s. 184) har utvecklat ett ramverk för hur innovatörer kan kommersialisera sina 
innovationer. Han menar att innovatören kan välja mellan tre olika sätt att ta sin innovation 
till marknaden:  
 

1. Det första sättet är att innovatören har en integrerad affärsmodell där innovatören 
startar ett företag som slår ihop innovation och produkt och tar ansvar för hela 
värdekedjan med design, tillverkning och distribution. För att kunna göra det krävs det 
ofta stora resurser. 

 
2. Ett andra sätt är att sälja licenser för teknologin/innovationen till andra företag som får 

implementera den i sina produkter. Här tar innovatörens firma bara ansvar för 
försäljningen av teknologin till andra bolag 

 
 

3. Det tredje sättet är en hybrid av de två tidigare sätten där innovatörens företag tar 
ansvar för delar av värdekedjan men väljer att outsourca andra delar. 

    
Shane (2004) menar att det är vanligare att innovatören tar ansvar för hela värdekedjan om 
innovationen är radikal, har en möjlighet att skapa värde för många, är starkt patentskyddad 
och innebär stora teknologiska framsteg. Han menar vidare att det är vanligare att innovatören 
säljer licenser om innovationen/teknologin har en begränsad användarskara, förbättrar redan 
befintlig teori, kan användas i produkter som redan är väl utvecklade och om innovationen har 
ett svagt patentskydd. Pries och Guild (2010) och Teece (2010) menar precis som Shane 
(2004) att de olika affärsmodellerna passar olika bra beroende på innovationens/teknologins 
karaktär. Pries och Guild (2010) menar också att en framgångsrik affärsmodell tar hänsyn till 
hur innovatören, innovationen och kommersialiseringen passar ihop. 
 
Kim och Mauborgne (2005) menar att för att ett företag ska klara av att skapa en marknad och 
bli framgångsrika så bör affärsmodellen kunna förklara hur företaget ska ge kunden speciella 
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nyttofördelar som andra företag inte kan erbjuda, hur priset ska kunna vara överkomligt för 
den stora målgruppen, hur företaget ska kunna hålla nere kostnaderna så att de kan göra vinst 
på det pris som de satt och hur de hinder som kan stoppa eller försvåra framgången för 
företaget ska kunna övervinnas (Kim & Mauborgne, 2005).  
 

2.6.4  Affärsmodeller för framgång 
Teece (2010) menar att affärsmodellen kan användas för att skapa konkurrensfördelar på en 
existerande marknad genom differentiering eller pris men han menar också att en bra 
affärsmodell kan påverka sin omgivning och på så sätt skapa sin marknad. Teece (2010) 
menar att en affärsmodell för ett framgångsrikt företag bör vara mer än ett smart sätt att göra 
affärer, den ska ha en idé om hur värde ska skapas för företagets kunder. För att en 
affärsmodell ska göra det bör den svara på följande frågor: 
 

 
Figur 3. Frågor som en framgångsrik affärsmodell bör svara på enligt Teece (2010) s. 188. 

I modellen ingår frågor om kunder, värdeskapande, marknad, konkurrens, försäljning, kostnad 
och produktion och den ger en bra bild av hur en affärsmodell kan ge en holistisk bild av hur 
ett företag gör affärer.  
 
Teece (2010) menar också att de bästa affärsmodellerna är svåra att imitera. Om ett företag 
har en bra affärsmodell som gör företaget lönsamt så kommer andra företag lockas att imitera 
den. Det är svårt att ta patent på en affärsmodell som en intellektuell tillgång men det finns 
andra saker som kan hindra eller försvåra arbetet för potentiella imitatörer. Teece (2010) 
lyfter fram tre anledningar förutom patentägande som gör det svårt att imitera en 
affärsmodell: eftersom det är svårt för företag utanför företaget att förstå exakt hur ett företag 
har implementerat sin affärsmodell är det svårt att imitera affärsmodellen, en imitatör kan 
genom att imitera en framgångsrik påverka företagets andra verksamhet på ett negativt sätt 
och ett tredje hinder är att det kan vara svårt att imitera ett företags processer och system utan 
att ha full insyn i ett företag. 
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3 Metod 
Det här metodkapitlet har två syften. Det ska ge läsare en förståelse av hur undersökningen 
har gått till och det ska även hjälpa mig att strukturera upp mitt arbete med undersökningen. 
Författarens ambition är att vara så transparent som möjligt så att studiens läsare förstår 
vad jag har gjort och varför jag har gjort det.  
 

3.1 Kunskapsideal 
Den här studien bygger på ett hermeneutiskt kunskapsideal där målet är att tolka och förstå 
olika fenomen. Syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen för innovativa 
entreprenöriella företags utmaningar och möjligheter och med utmaningarna och 
möjligheterna som utgångspunkt söka förståelse för hur en affärsmodell för ett innovativt 
entreprenöriellt företag kan modelleras. Med ett hermeneutisk kunskapsideal har jag först 
försökt förstå de innovativa entreprenörernas subjektiva uppfattning av verkligheten och 
sedan försökt tolka den på ett meningsfullt och intressant sätt (Lundahl & Skärvard, 1999). 
Genom att ha ett hermeneutisk kunskapsideal är jag mer intresserad av att kartlägga hur mina 
undersökningsobjekt skapar mening och tolkar verkligheten än att beskriva en objektiv 
verklighet (Jacobsen, 2002). En grundläggande förutsättning för det hermeneutiska 
kunskapsidealet är att personliga erfarenheter är en viktig förutsättning för att uppnå 
vetenskaplig kunskap och både mina och de innovativa entreprenörernas personliga 
erfarenheter kommer påverka resultatet i den här studien. 

3.2 Vetenskaplig ansats 
Ambitionen med uppsatsen var att öka förståelsen för innovativa entreprenöriella företags 
situation och på så sätt skapa en förståelse för hur en affärsmodell för ett sådant företag kan 
modelleras. Forskningen inom det specifika området är ytterst begränsad och för att kunna 
samla in empiri om det jag ville undersöka utgick jag först från generella teorier om 
entreprenörskap, innovation och affärsmodeller. När jag sedan samlat in empirin utgick jag 
från den och den teoretiska referensramen när jag tog fram de områden som jag anser vara 
viktiga för ett innovativt entreprenöriellt företag att ha en idé om hur de ska arbeta med när de 
utformar sin affärsmodell. Att växla mellan teori och empiri på det här sättet kallas för 
abduktion (Ahrne & Svensson, 2011). Jag anser att det här var den bästa vetenskapliga 
ansatsen för den här undersökningen då den teoretiska bakgrunden gav mig en bra 
förförståelse för fenomenen jag var intresserade av och hjälpte mig att utforma en relevant 
intervjuguide. När jag sedan samlat in min empiri kunde jag jämföra den med den teori som 
fanns inom området och efter den jämförelsen kunde jag sedan, med teoretiskt och empiriskt 
stöd, ta fram viktiga områden som jag anser att det är viktigt för innovativa entreprenöriella 
företag att ha en idé om hur de ska arbeta med när de utformar sin affärsmodell för att 
företaget ska kunna utnyttja de möjligheter som finns och klara de utmaningar de ställs inför. 

3.3 Metodologiskt angreppssätt 
För att kunna öka förståelsen för innovativa entreprenörers utmaningar och möjligheter har 
jag valt att använda mig av ett kvalitativt angreppssätt för studien. Då mitt syfte är att öka 
förståelsen snarare än att kvantifiera är ett kvalitativt angreppssätt att föredra framför ett 
kvantitativt (Jacobsen, 2002). Affärsmodeller är väldigt komplexa och då det ännu saknas en 
allmänt vedertagen definition av begreppet så tror jag att det är viktigt att först skapa en 
förståelse av hur entreprenörerna ser på sin situation och vad som krävs för att starta ett 
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lönsamt innovativt entreprenöriellt företag. Då forskningen inom studiens område är väldigt 
begränsad anser jag att det är viktigt att först skapa en grundförståelse av 
undersökningsområdet för att på så sätt möjliggöra den modellering som är studiens syfte.   

3.4 Datainsamling  
I det här delavsnittet kommer jag beskriva hur jag samlat in teori och empiri och jag kommer 
även motivera de beslut jag tagit. 

3.4.1 Teoriinsamling 
Studien började med en fördjupad litteraturstudie av, för studien, relevanta 
forskningsområden. Fokus har legat på entreprenörskap, innovation och affärsmodeller. Både 
entreprenörskap och innovation är stora tvärvetenskapliga områden så jag har försökt att 
begränsa teorigenomgången av de områdena till de delar som är relevanta för studien.   
Den teori som ligger till grund för undersökningen är vetenskapliga artiklar och facklitteratur. 
Vetenskapliga artiklar har hittats genom sökning i databaser som Google Scholar, Science 
direct och Springer links. Sökord som använts är: Business Models, innovation och 
entrepreneuship, innovative entrepreneurship och business models for succes. Böckerna som 
han använts har fokuserat på vetenskapliga metoder, entreprenörskap, affärsmodeller och 
innovation.  

3.4.2 Val av undersökningsmetod 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer när jag samlat in min empiri. Jag vill öka 
förståelsen för innovativa entreprenöriella företags situation och när forskare strävar efter 
förståelse så menar Trost (2010) att intervjuer är den bästa undersökningsmetoden. Han anser 
att intervjuer kan hjälpa forskaren att förstå och hitta mönster i det forskaren undersöker och 
det är det jag vill göra. Med kvalitativa intervjuer har jag fått en bild av de innovativa 
entreprenörernas situation och på så sätt har jag kunnat tolka och dra slutsatser utifrån det. 
 
Jag har träffat mina respondenter och intervjuat dem på en plats där de är bekväma. Genom 
att sitta ner och prata med mina respondenter har jag gett dem en möjlighet att verkligen 
förklara hur de ser på sin situation. En fördel med att träffa respondenten öga mot öga är att 
det underlättar för respondenten att besvara frågor av mer kvalificerad art då svaren kan 
utvecklas ytterligare genom följdfrågor. Besöksintervjuer ökar också möjligheterna till att 
skapa ett förtroende mellan intervjuare och respondenten vilket kan leda till att respondenten 
känner sig mer bekväm i situationen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011).  

För att jag skulle få ut så mycket som möjligt av mina intervjuer använde jag det som Trost 
(2010) kallar semistrukturerade intervjuer och som han menar är den bästa intervjuformen vid 
kvalitativa undersökningar. Inför intervjuerna hade jag förberett olika teman jag ville prata 
om men när jag satt ner med mina respondenter fick de styra samtalet. På så sätt fick de en 
möjlighet att ge en helhetsbild av hur de ser på sin situation och med hjälp av mina framtagna 
teman kunde jag se till att jag inte missade att fråga om något som jag var intresserad av att 
veta. När jag själv ställde frågor försökte använda mig av öppna frågor där respondenten fick 
en möjlighet att utveckla sina svar. 

3.4.3 Val av undersökningsobjekt 
Definitionen av innovativa entreprenöriella företag som används i den här uppsatsen bygger 
på Ejermos och Xiaos (2012) definition av innovativt entreprenörskap. Deras definition var 
ett företag där en av grundarna av företaget hade ett patent som används i bolaget. De menade 
dock att de med den här definitionen missade innovativa företag som inte hade patent och jag 
valde därför att utvidga definitionen så att jag även inkluderade företag utan patent men där 
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företaget grundats för att kommersialisera en innovation som grundaren, grundarna 
gemensamt eller en av grundarna har kommit på. Genom att använda den här definitionen 
anser jag att jag fåt kontakt med innovativa entreprenöriella företag och den här åsikten har 
stärkts i samband med att jag genomfört mina intervjuer.  

3.4.4 Val av respondenter 
Valet av respondenter var en nyckelaktivitet i min undersökning då det är respondenternas 
subjektiva berättelser som legat till grund för undersökningen. Denscombe (2004) menar att 
när forskare gör kvalitativa undersökningar är det vanligt att forskaren väljer 
undersökningsobjekt för deras särskilda kvaliteter. Han menar att en forskare som väljer ut 
enheter som är typiska för den grupp av undersökningsobjekt som forskaren vill undersöka 
kan dra slutsatser från det med motiveringen att vad som observerats i det här 
undersökningsobjektet även kan antas vara sant för andra undersökningsobjekt. Innovativa 
entreprenöriella företag är, med definitionen i den här uppsatsen, en väldigt diversifierad 
grupp.   Det som gör att de faktiskt kan ses som grupp är att de uppfyller 
definitionskriterierna, att företaget grundades för att kommersialisera en innovation som 
grundaren, en av grundarna eller grundarna tillsammans utvecklat, och med definitionen som 
urvalskriterium har jag valt ut de respondenter som jag intervjuat. Att hitta typiska företag och 
generalisera på ett sådant sätt som Denscombe (2004) menar är möjligt är därför svårt men 
min ambition är snarare att öka förståelsen för innovativa entreprenöriella företag än att kunna 
generalisera för hela gruppen. Då undersökningen inte är branschspecifik utan vill öka 
förståelsen för innovativa entreprenöriella företag har jag valt ut företag som verkar i olika 
branscher. 
För att hitta respondenter som passade in började jag leta efter en databas med företag som 
passade in på min definition men det fanns det inte. För att hitta företag började jag söka på 
internet med hjälp av Google och bolagsdatabasen Retriever efter företag som passade in. När 
jag sökte letade jag efter företag som, antingen av sig själva eller av andra, ansågs vara 
innovativa. Efter att ha hittat företag som var innovativa läste jag om hur företagen hade 
startats och när det verkade som att ett företag passade in på mina urvalskriterier 
telefonkontaktade jag företagen för att försöka boka in intervjuer. I den här kontakten 
försäkrade jag mig också om att företaget passade in på min definition. För att få en bra bild 
av innovativa entreprenöriella företags möjligheter och problem har jag valt att intervjua den 
innovativa entreprenören eller en av de innovativa entreprenörerna i bolaget. Alla företag jag 
kontaktade ställde upp på intervjuer och jag har intervjuat sex innovativa entreprenörer som 
startat företag för att kommersialisera en innovation.  
 

3.4.5 Empiriinsamling primärdata 
Den primärdata som används i studien är insamlad under sex intervjuer. Jag intervjuade 
innovativa entreprenörer från sex olika företag. Inför intervjuerna hade jag läst på om 
företagen på deras hemsidor, läst deras årsredovisningar i bolagsdatabasen Retriever och även 
läst tidningsartiklar och annat om företagen på internet. Jag hade också förberett min 
semistrukturerade intervjuguide som utformats med hjälp av den teoretiska referensramen för 
att få svar på relevanta frågor. Fem av sex entreprenörer träffade jag i deras företagslokaler 
och den sjätte träffade jag på ett café. Intervjuerna var mer som ett samtal där de innovativa 
entreprenörerna fick berätta hur de gått till väga när de kommit på idén, startat upp företaget, 
utvecklat företaget och de problem de stött på och de möjligheter de haft. Under intervjuerna 
var jag noga med att få svar på alla mina frågor och ibland fick jag ställa frågor och ibland 
berörde de innovativa entreprenörerna själva de områden jag var intresserade av.   
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Intervjuerna varade mellan 40 minuter 75 minuter. Intervjuerna spelades, med 
intervjupersonernas godkännande, in med en diktafon och transkriberades sedan ordagrant. 
 

3.4.6 Empiriinsamling sekundärdata 
För att få en bättre förståelse för företagen och dess situation har den empiri som samlats in i 
de kvalitativa intervjuerna kompletterats med sekundärdata från bolagsdatabasen Retriever 
och företagens hemsidor. Jag gått igenom företagens årsredovisningar och med hjälp av dem 
har ökat min förståelse för företagens situation och med hjälp av hemsidorna har jag kunnat 
komplettera min empiri med information som inte framgick i intervjuerna.  

3.4.7 Empiripresentation 
Med ett hermeneutiskt kunskapsideal vill jag tolka och förstå de innovativa entreprenörernas 
tolkning av verkligheten (Jacobsen, 2002). I empiripresentationen har jag utgått från de 
innovativa entreprenörernas berättelse och svar på mina frågor och redovisat det efter 
anknytning till studiens syfte. De delar som är relevanta för studien redovisas i empiriavsnittet 
och de som inte är det har valts bort. I det här urvalet har jag utgått från både den teoretiska 
referensramen och mina egna tolkningar av vad som är relevant för att kunna uppnå studiens 
syfte. I empiripresentationen varvas min tolkning av entreprenörens berättelse med direkta 
citat och sekundärdata. Empiripresentationen är utformad på ett sätt som passar 
undersökningens syfte och strukturen på avsnittet är utformat efter såväl studiens syfte, den 
teoretiska referensramen och den insamlade empirin. 
 

3.5 Analysmetod 
Analysen av det empiriska materialet i den här uppsatsen har skett i sju olika steg. Med min 
abduktiva ansats har jag hela tiden växlat mellan teori och empiri (Ahrne & Svensson, 2011). 
 
Vid sammanställandet av den teoretiska referensramen började jag direkt analysera vad som 
skulle kunna bli intressant att undersöka. 
 
Redan i samband med insamlandet av empirin började jag analysera och tolka svaren utifrån 
den teoretiska referensramen och berättelserna jag fick från innovatörerna. 
 
Efter intervjuerna transkriberades alla intervjuer och när det var klart läste jag noga igenom 
materialet flera gånger och började kategorisera svaren efter meningsfulla områden med hjälp 
av den teoretiska referensramen och de gemensamma mönster jag såg i svaren (Esaiasson, et 
al, 2012). Här valde jag också ut vilka delar av intervjuerna som skulle finnas med i 
empiripresentationen. 
 
Vid sammanställningen av empiriavsnittet presenteras materialet efter de olika kategorierna 
som analysen i punkt två resulterat i. Genom att sortera in och presentera materialet i 
kategorier började jag jämföra de olika svaren och leta efter gemensamma nämnare och 
olikheter. 
 
När empiriavsnittet var klart började jag systematiskt analysera den empirin utifrån den 
teoretiska referensramen.  
 
När empirin var analyserad utifrån den teoretiska referensramen försökte jag lyfta fram de 
viktigaste delarna och slutsatserna som jag sedan presenterar i resultatkapitlet. I samband med 
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den här analysen beskrev och modellerade jag även den modell för hur affärsmodeller för 
innovative entreprenöriella företag kan modelleras som presenteras i resultatet. 
 

3.6 Trovärdighet 
Vid vetenskapliga undersökningar är det viktigt att resultatet ger en korrekt bild av 
verkligheten. För att avgöra om en uppsats är trovärdig eller inte är det vanligt att 
undersökningens validitet och reliabilitet diskuteras. 

3.6.1 Validitet 
Validitetsbegreppet kan delas upp i intern och extern validitet där den interna validiteten beror 
på om den vetenskapliga undersökningen verkligen undersöker det den utger sig för att 
undersöka och där den externa validiteten beror på hur generaliserbart resultatet är (Esaiasson, 
et al, 2012). För att uppnå en hög intern validitet har jag varit noga med mina definitioner och 
utgått från dem och den teoretiska referensramen när jag utformat min intervjuguide. Jag har 
också varit noga med att i jag intervjusituationerna har sett till att få svar på mina frågor så att 
jag anser därmed att jag har undersökt det jag utgett mig för att undersöka. 
Att ha en hög extern validitet är svårt när man undersöker en så diversifierad grupp som 
innovativa entreprenöriella företag. Syftet med den här undersökningen är snarare att tolka 
och förstå än att kunna göra generaliseringar och det anser jag att jag har lyckats med.  
Min ambition har varit att öka förståelsen för innovativa entreprenörers situation och genom 
att intervjua innovativa entreprenörer om deras möjligheter och problem anser jag att jag har 
gjort det.  
 

3.6.2 Reliabilitet 
God reliabilitet innebär att en undersökning är systematiskt genomförd och där slarvfel 
undvikts (Esaiasson, et al, 2012). Är en undersökning det så bör även studien kunna 
reproduceras av en annan forskare som bör få samma resultat. För att öka reliabiliteten i 
forskningen har jag försökt vara så öppen med mitt tillvägagångsätt som möjligt. Jag har 
försökt vara så systematisk som möjligt i mitt tillvägagångssätt och alla intervjuer har 
transkriberats. Jag är dock medveten om intervjuareffekten som påverkar både 
intervjuobjektet och forskaren (Esaiasson, et al, 2012) och det är möjligt att en annan forskare 
hade fått andra svar. Jag har även haft ett hermeneutiskt kunskapsideal och då tolkning spelar 
en central roll finns det en möjlighet att andra forskare hade tolkat det jag tolkat på ett 
annorlunda sätt.    
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenteras den empiri som jag fått in i mina intervjuer med de innovativa 
entreprenörerna, det jag läst på företagens hemsidor och även en del information från de 
årsredovisningar jag läst. De intervjuade företagen presenteras var för sig och strukturen 
följer de kategoriseringar som jag gjort under min inledande analys.  

4.1 Absortech International AB 
Absortech International AB är ett företag som säljer avfuktningsprodukter till 
transportcontainrar. Företaget grundades 2001 och har nu utvecklats till en koncern med 
dotterbolag i Tyskland, Kina och Singapore. Koncernen omsatte 2011 47 miljoner kronor och 
hade ett positivt resultat på dryga sju miljoner. Intervjun har skett med innovatören Thomas 
Johansson som var en av två grundare av företaget och som idag arbetar som vd i Absortech. 

4.1.1 Uppstart och innovationen 
Innovatören Thomas Johansson fick en förfrågan av en bekant som undrade om han inte 
kunde komma på ett sätt att få bort fukten i den bekantas transportcontainrar. Johansson 
försökte lösa problemet och med inspiration från en torrboll kom på en design som fungerade 
som avfuktare till containrarna. Johansson, som på den tiden byggda maskiner till Samhall, 
startade ett bolag tillsammans med en kollega och byggde en maskin som skulle kunna 
producera den nya avfuktaren. 

4.1.2 Entreprenören och den entreprenöriella möjligheten 
Thomas Johansson har aldrig arbetat som anställd utan har alltid drivit egna företag. I början 
av Absortech arbetade han som maskinbyggare åt olika företag på dagarna och började bygga 
upp företaget på nätterna.   
När Johansson fick förfrågan och insåg att han hade fått fram en bra produkt så såg han 
potential att tjäna pengar på det. Med sin entreprenöriella bakgrund var det givet att han själv 
skulle starta ett företag. Han visste att det fanns en efterfrågan, hans bekanta hade frågat efter 
det, och att hans produkt skulle hjälpa hans kunder. Genom att använda Absortechs 
avfuktningsprodukter kunde företag spara både pengar och tid då deras produkter skulle 
komma fram i ett bättre skick än om företagen inte använde produkten. Då det skeppas väldigt 
många containrar är den potentiella marknaden väldigt stor 

4.1.3 Kommersialisering  
Avfuktaren utvecklades som en lösning på ett problem där den bekanta efterfrågade en 
lösning. När produkten var utvecklad och Absortech skulle ta den till marknaden började de 
att försöka sälja in produkten till försäkrings- och transportbolag men intresset var svagt då 
försäkringsbolagen tjänade pengar på att företag försäkrade sina transporter och 
transportbolagen var mer intresserade av att frakta gods från A till B. Absortech insåg då att 
godsägarna var deras kunder då de var måna om att få fram sina produkter i bra skick och de 
började sälja sina produkter till dem. Johansson menar att det är ett enormt missionerande att 
nå ut med produkten. Det har, innan Absortech, inte funnits några bra och fungerande 
alternativ så det tar lång tid att övertyga kunder om att produkten verkligen fungerar och är 
bra. När ett företag blir kund så fortsätter de att köpa. För att visa att produkten fungerar 
brukar Absortech försöka få med kunden för att ta emot containrarna när de anländer. 
Absortechs anställde kan då visa hur mycket vätska som avfuktaren tagit upp och kunden kan 
se att varorna är i gott skick. 
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- Vi har aldrig tappat en kund som börjat handla av oss. De kan minska sina beställningar 
beroende på att de transporterar mer men de fortsätter alltid att köpa. 

Thomas Johansson, innovatör, vd och grundare Absortech. 
 

Johansson menar att det tidigt var tydligt för Absortech att de var tvungna att finnas där 
kunderna finns och då företaget såg att 80 procent av alla fullastade containrar skickades från 
Asien till USA eller Europa så bestämde företaget sig för att etablera sig där. Först etablerade 
de tillverkning och försäljning via ett samarbetsbolag i Indonesien och sedan startade de ett 
säljbolag i Singapore. Efter det ville de etablera sig i Kina och de startade ett joint venture 
med ett kinesiskt bolag som skulle hjälpa Absortech med att driva sin fabrik i Kina i utbyte 
mot att Absortech hjälpte det kinesiska bolaget med deras försäljning i Europa. Johansson 
menar att deras kinesiska samarbetspartners körde med dubbel bokföring och idag är 
samarbetet i stort sett helt avvecklat. Absortech har dock arbetat vidare i Kina och har idag en 
fullt uppbyggd fabrik och supplykedja i Kina. Absortech har även ett säljbolag i Tyskland och 
samarbeten med säljare som arbetar för dem runt om i världen. Johansson anser att företaget 
har haft problem med försäljningen. Det var svårt för ett litet bolag att börja sälja med världen 
som marknad och Johansson själv menar att han är bättre på att utveckla produkten och bygga 
maskiner än att sälja. Företaget har jobbat med olika distributörer som säljer deras produkter 
men han menar att många distributörer lovar väldigt mycket och levererar väldigt mycket 
mindre. Att arbeta med distributörer är också problematiskt då de sällan bara har fokus på 
Absortechs produkter utan även har andra produkter i sin portfölj.   
Deras nästa mål är att etablera en egen säljorganisation i USA. Under 2010 ändrades 
bolagsstrukturen i Absortech då Johanssons medgrundare köptes ut ur bolaget och ett 
investmentbolag gick in i bolaget. Målet är nu att bygga bolaget riktigt stort. Marknaden är 
enorm och Johansson anser att om företaget bara lyckas få en procent av marknaden så hade 
det varit väldigt bra.  

4.1.4 Kunderbjudande 
Absortech erbjuder sina kunder en möjlighet att slippa fukt i sina transporter. På så sätt sparar 
kunderna både tid och pengar genom att de får sina produkter i bättre skick och på så sätt 
slipper skicka tillbaka, kassera eller behandla fuktskadade varor. Absortech började med att 
erbjuda sina tjänster till transport- och försäkringsbolag men då de inte såg någon lönsamhet i 
att använda produkten vände sig företaget istället till godsägare.   
 

4.1.5 Konkurrens 
När Absortech startade var de först på marknaden med den här typen av produkt. Tidigare 
fanns det en annan produkt med samma syfte men den var varken särskilt bra eller vanlig. Det 
har dock kommit fram konkurrenter på senare år och den värsta konkurrenten är företaget som 
legotillverkade produkten åt Absortech i Indonesien i början av företagets historia. Johansson 
menar dock att Absortech är bäst i världen och marknadsledande. Att det kommer en del små 
konkurrenter men att de sällan klarar av att etablera sig. Det stora problemet är istället att 
medvetandegöra potentiella kunder om att produkten finns och Johansson anser därför att det 
hade varit bra med ytterligare lite konkurrens.  
 

4.1.6 Pris och kostnadsstrategi 
Absortech kan ha goda marginaler på sina produkter men är ändå noga med att inte sätta 
priset för högt. Det stora problemet vid försäljning är att övertyga kunden om att använda 
produkten och inte att förhandla om priset. Företaget är ändå oroligt för att om de väljer att 
sätta priset för högt så kan stora kunder börja fundera på om de kan hitta bättre lösningar 
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själva. Absortech har även tagit fram ett lågprisalternativ till deras första produkt men 
problemet med den är att den är väldigt billig och enkel att tillverka samtidigt som den inte 
gick att patentera. Det har lett till att konkurrenterna också börjat tillverka likadana produkter. 
För att kunna hålla goda marginaler har Absortech alltid varit väldigt noga med att hålla nere 
kostnaderna. Johansson menar att de har den bästa kompetensen i världen och att de 
producerar bättre produkter billigare än vad konkurrenterna gör. Tillverkningen har skett på 
familjen Johanssons gård och i Kina där arbetskraften är billig.  
 

4.1.7 Resurser 
Johansson berättar att det var tufft resursmässigt att starta upp ett företag. I början byggde han 
maskiner på dagarna och arbetade med Absortech på nätterna. För att få råd med företagets 
första maskin var han tvungen att ta ett lån på 650 000 kronor och han menar också att 
familjen har fått hjälpa till och stötta på olika sätt. I början hade han en kompanjon men 
Johansson menar att det var lite dumt då kompanjonen var ett stöd i början men sen mest tog 
ut pengar. År 2011 köptes kompanjonen ut och ett riskkapitalbolag med erfarenhet av att 
utveckla den här typen av bolag gick in och blev huvudägare i firman. Johansson hoppas att 
man med det bolagets stöd, ekonomiska muskler och kompetens ska kunna bygga bolaget 
riktigt stort de närmsta fem åren.  

 
 - Vi skyndade långsamt. Rätt eller fel vet jag inte. Hade vi tagit in en tung finansiär från 

början kanske vi hade varit mycket längre än vad vi är.  
Thomas Johansson, innovatör, vd och grundare Absortech. 

 
 
Produkten är väldigt viktig för Absortech och de har lagt stora pengar på att patentskydda den. 
På senare tid har de skurit ner på patenten och Johanssons anser att om folk vill göra en 
liknande produkt så kan inte patentet hindra dem från att göra det. Företaget har försökt 
försvara sitt patent i en patentstrid i Tyskland men enligt Johansson så slutade det 0-0 och de 
ända som vann på den striden var advokaterna. Idag anser Företaget att det nästan är viktigare 
att skydda sina domännamn och sitt varumärke.  

 

4.2 Delta  
Delta är en koncern som säljer sandbaserade produkter för pedagog-, hobby och 
leksaksmarknaden. Delta grundades 1995 och koncernen ägs av Delta Universal LTD på 
Malta. Verksamheten sköts i Delta of Sweden Production AB och Delta of Sweden AB. Delta 
of Sweden AB omsatte 2011 12 miljoner kronor och hade ett negativt resultat på tre miljoner 
kronor. Omsättningen skiljer sig dock stort år från år och företagets bästa år 2007 omsatte de 
87 miljoner med ett positivt resultat på 24 miljoner. Delta of Sweden Production AB som 
tidigare var en del av Delta of Sweden omsatte 2011 åtta miljoner kronor med ett negativt 
resultat på fem miljoner. Jag har intervjuat Staffan Thuresson som är en av två grundare till 
bolaget och som i dag är aktiv delägare i bolaget. 
 

4.2.1 Uppstart och innovationen 
Staffan Thuresson och hans kollega Jonas Modell gick utvecklingsingenjörslinjen på 
Halmstad Högskola tillsammans och efter examen gick de med i Innovationsgruppen som var 
en grupp på Halmstad Högskola där elever fick testa den kommersiella potentialen i deras 
examensarbeten. I innovationsgruppen började de jobba med olika projekt mot näringslivet i 
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Halmstad där de som konsulter hjälpte företag med innovationsprocessen. De insåg dock att 
de inte ville jobba som konsulter utan de ville ha något eget och i den kreativa miljön som 
Innovationsgruppen var kom de i kontakt med pedagogföretaget Beta Pedagog i Varberg som 
efterlyste ett sandliknande material som de trodde de skulle kunna sälja. Thuresson och 
Modell utvecklade ett material som passade in på Beta Pedagogs förfrågan och startade 
tillsammans med ägaren till Beta Pedagog ett bolag som började producera sanden som Beta 
Pedagog sedan sålde.  

4.2.2 Entreprenören och den entreprenöriella möjligheten 
Thuresson menar att han alltid var inställd på att driva eget. När han och Modell satt i 
Innovationsgruppen jobbade de aktivt med att komma på olika idéer som de kunde starta sitt 
bolag runt.  

-Vi ville starta något eget, vad vi skulle göra var nästan sekundärt. 
Staffan Thuresson, innovatör, grundare och delägare i Delta 

 
Med Beta Pedagog i ryggen hade Deltasand som företaget hette när det grundades 1995 en 
marknadskoppling som visste hur de skulle sälja materialet till pedagogmarknaden. De visste 
att det fanns en efterfrågan och Thuresson och Modell började producera det sandbaserade 
materialet.  

4.2.3 Kommersialisering  
Deltasand hade redan från början en efterfrågan och en försäljningskanal. Thuresson menar 
att de hade mycket draghjälp av Beta Pedagog i början. Med deras stöd lyckades de få ett lån i 
Varberg Sparbank och de kunde sätta upp sin produktion. Beta Pedagog hade efterfrågat 
materialet och kunde också sälja det när Deltasand började producera. Med hjälp av Beta 
Pedagogs kontakter kunde de även börja sälja sin produkt internationellt. De fick kontakt med 
distributörer i Danmark och Holland som ville sälja deras produkt. De fick också 1997 en 
möjlighet att ställa ut sina produkter på världens största leksaksmässa i Nürnberg och där fick 
de väldigt mycket positiv respons på sin produkt.  
 
- Det var många som ryckte och slet i oss och ville skriva avtal om exklusivitet i deras länder. 

Det var en jätterolig period samtidigt som vi var rätt så nykläckta och vi visste ju inte hur 
branschen fungerade, vad som var normalt. Det lär man sig efter hand. Vi började då 

exportera till höger och vänster och fick en produkt som vi kunde livnära oss på. 
Staffan Thuresson, innovatör, grundare och delägare i Delta 

 
Trots det stora intresset på leksaksmässan i Nürnberg så menar Thuresson att de har haft 
problem med försäljningen i bolaget och om de skulle göra om allt från början så menar han 
att de haft en resurs som bara hade fokuserat på att sälja deras produkt. Företaget började med 
att sälja in sin produkt på pedagogmarknaden och Thuresson menar att den är enklare 
eftersom det inte krävs lika stora satsningar för att sälja sin produkt där som på 
leksaksmarknaden. Thuresson menar att på pedagogmarknaden så handlar folk antingen från 
en katalog eller från en besökssäljare men för att kunna konkurrera på leksaksmarknaden 
krävs det stora reklamsatsningar, snygga förpackningar och att man hela tiden försöker 
komma med något nytt. Delta tog under en period in riskkapital för att göra en satsning på 
leksaksmarknaden men Thuresson menar att de sju miljoner de tog in hade behövt vara 70 
miljoner för att de skulle ha lyckats riktigt bra. Efter den satsningen började företaget tänka 
om och 2005 kom de i kontakt med ett stort kanadensiskt leksaksbolag som hade som 
affärsidé att attrahera externa uppfinnare att ta kontakt med dem så att de sedan kunde göra 
produkter av det. Det kanadensiska bolaget började använda Deltas material och Deltas 
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omsättning sköt i höjden. Från 2005 ökade omsättningen från fyra till 87 miljoner. Efter det 
kom en lågkonjunktur och företaget tappade i försäljningen.  
Thuresson menar att det var ett bevis på att de har bra produkter och att de inte är så bra på att 
själva sälja det. Det kanadensiska företaget hade musklerna att göra tv-reklam och de kunde 
sätta ihop produkten i Kina till låga kostnader. Thuresson menar att det var i samband med det 
som de kom fram till hur de ska tjäna pengar i företaget. I dag har de två sätt där de tjänar 
pengar. Det första är att de producerar kreativa material och allierar sig med företag som kan 
marknaden och kan sälja deras produkter. De delar in marknaden i tre affärsområden: 
leksaksmarknad, pedagogmarknad och industriella applikationer. De är selektiva med de 
bolag de väljer att använda sig av. Ett andra sätt som företaget tjänar pengar på är att 
licensiera ut sitt koncept till andra företag som betalar royalty för sålda varor. Att sälja 
industriella applikationer är något som Delta börjat med på senare tid. Staffan menar att de 
försöker slå sig in på den marknaden för att kunna mota de svängningarna som de upplever på 
de andra marknaderna. De hoppas att den industriella marknaden ska vara stabilare eller i alla 
fall svänga i olika faser än leksaks- och pedagogmarknaden. 

4.2.4 Kunderbjudande 
Delta erbjuder kreativa material till leksaks- och pedagogmarknaden. Materialen är 
pedagogiska, lättarbetade, kreativa, hållbara, miljövänliga, säkra och har en wow-faktor.      

4.2.5 Konkurrens 
Delta var länge utan direkt konkurrens. Den konkurrens som fanns i början var från andra 
kreativa material som konstnärslera och play dough. Thuresson menar att deras produkt är 
väldigt unik och tror att det var därför de fick så mycket uppmärksamhet i början. På senare år 
har det dock kommit folk som försökt skapa liknande material. En tidigare distributör i USA 
och en tidigare distributör i Korea som Delta har avbrutit samarbetena med har börjat 
producera liknande material. Thuresson menar dock att Delta är världsledande och har de 
bästa materialen. De som börjat producera sandbaserade material har kopierat Deltas gamla 
material och Delta ligger därför fortsatt i framkant. 
 

4.2.6 Pris och kostnadsstrategi 
Thuresson anser att Delta ännu inte har någon direktkonkurrent och företaget kan fortfarande 
ha en bra prisbild. Materialet har unika egenskaper och det är aldrig så kunderna tycker det är 
för dyrt och går till en annan konkurrent. Delta får istället värdera hur de sätter pris för att 
maximera vinsten. De söker efter den bästa brytpunkten så att de får ut volym och får ett bra 
pris för det. Det letar efter den magiska brytpunkt där de maximerar vinsten.  
 

- Sätter vi priset för högt får vi inte ut volymen och sätter vi det för lågt så får vi inte ut 
tillräckligt mycket vinst på det helt enkelt. Det är en av våra styrkor, vi är inte direkt 

konkurrensutsatta. Vi är väldigt unika med våra produkter. 
Staffan Thuresson, innovatör, grundare och delägare i Delta 

 

4.2.7 Resurser 
Thuresson anser att Delta har varit bra på att skaffa resurser. Under sin tid i 
Innovationsgruppen blev de experter på att söka bidrag och de har sökt och fått mängder av 
sådana. De lyckades även, tack vare sina kontakter med Beta Pedagog, få ett lån så att de 
kunde dra i gång produktionen direkt. De har även haft externa investerare under årens lopp. 
Först var ägaren av Beta Pedagog delägare och senare hade de ett riskkapital som gick in och 
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investerade pengar. Båda de investerarna är nu ute ur bilden och bolaget ägs av Thuresson och 
hans kollega Modell.  
Thuresson lyfter även upp deras kontaktnät som en viktig resurs för att företaget tagit sig dit 
de gjort. De kom i kontakt med Beta Pedagog via sitt kontaktnät i Innovationsgruppen och 
tack var den kontakten fick de hjälp att skaffa resurser och få ut sin produkt på marknaden.  
En viktig resurs i bolaget är produkten. Delta jobba med patent och eftersom produkten är 
väldigt unik är patenten en viktig tillgång. Delta har lagt över patenten i ett separat bolag som 
licensierar ut deras koncept till andra bolag. Patenten är således väldigt viktiga och värdefulla 
för Delta.  

 

4.3 Medicpen AB 
Medicpen AB är et börsnoterat bolag som säljer en innovativ tablettdispenseringsteknik för 
sjukvård och läkemedelsindustrin. Medicpen är ett redskap som hjälper till att dosera tabletter. 
Företaget grundades 1999 och 2011 omsatte de 350 000 kronor med ett negativt resultat på 
3,5 miljoner. Företaget har haft svårt att göra vinster och fram till 2012 var det balanserade 
resultatet nästan minus 30 miljoner. Intervju har skett med Cristian Hallin som är innovatör, 
vd och ägare i företaget. 
 

4.3.1 Uppstart och innovationen 
Hallin menar att det var lite av en slump att han kom på innovationen. Det var en kombination 
av att han såg närstående ha problem med sin medicinering och att han i kontakt med 
Halmstad Högskola kom i kontakt med några intressanta idéer. För att se om det fanns något 
intresse för en produkt som doserade tabletter gjorde han först marknadsundersökningar för 
att se vad det fanns för produkter och framtida behov. Efter marknadsundersökningarna 
började produktutvecklingen med målet att ta fram ett High-end koncept då de såg att det inte 
fanns några medicineringssystem med modern teknik och ett högt teknikinnehåll.   

4.3.2 Entreprenören och den entreprenöriella möjligheten 
Christian Hallin har en teknisk bakgrund och har tidigare haft en karriär som entreprenör 
inom plast och gummiindustrin. Som nämnts tidigare var det lite av en slump att han kom in i 
medicinindustrin men när han såg vilket stort och kostsamt problem det var med 
felmedicinering såg han en möjlighet att ta fram en ny produkt som skulle tillfredsställa 
framtida behov. 

4.3.3 Kommersialisering  
Hallin började med att göra marknadsundersökningar för att se hur de framtida behoven såg ut 
och med det i åtanke utvecklades en produkt med högt teknikinnehåll som vände sig till high-
end marknaden. Hallin menar dock att deras produkt var för avancerad. 
 

 - Med facit i hand så sköt vi rätt långt över mål. Vi fick en produkt som inte hade en mogen 
marknad. Det skapade en mängd olika utmaningar för bolaget. Produkten var helt enkelt för 

tidig på marknaden och vi lider fortfarande av. 
Cristian Hallin, innovatör, vd och delägare i Medicpen AB. 

 
Medicpen har haft en mängd olika strategier för att ta sin produkt till marknaden men de har 
haft problem med att få i gång försäljningen. Företaget kontaktar stora nationella aktörer och 
bolag för att få stora ordrar. Enligt Hallin är det den vägen företaget måste gå för att kunna bli 
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riktigt stort och ha stora marginaler. Vid försäljning så försöker Medicpen vara så 
tillmötesgående som möjligt för att passa kundernas behov. De kan tänka sig sälja, sälja på 
avbetalning, och leasa ut sina produkter. Med de stora försäljningsvolymer företaget är ute 
efter så menar Hallin att det är det viktigt att anpassa sig efter kunden.  
 
Företaget började med samarbeten för att kunna skaffa sig referenskunder och få feedback på 
sin produkt. När de kände att de börjar hitta rätt så började de försöka sälja produkten i större 
skala. Nackdelen med att jaga stora ordrar är att det tar väldigt lång tid att få till en sådan 
affär. Medicpen gjorde en stor satsning på att få ut produkten på den skandinaviska 
marknaden men efter en mängd lyckade samarbeten och presentationer så visade det ändå sig 
att det var svårt att göra affärer. Den satsningen kostade företaget både mycket pengar och tid. 
Hallin menar också att på den skandinaviska läkemedelsmarknaden så är man konservativ när 
det gäller att ta till sig ny teknik. Det samma gäller även den Europeiska marknaden där 
företaget också försökt att etablera sig. Nu siktar företaget på att etablera sig på den 
Nordamerikanska marknaden där det, mycket tack vare Obama Care, ställs hårda krav på att 
medicinering och vård ska bli rätt och det gör att det finns möjligheter för Medicpen att sälja 
in sin produkt. För att sälja in sin produkt försöker Medicpen samarbeta med olika 
distributörer, läkemedelsföretag och personer vars kontaktnät Medicpen betalar för att få 
tillgång till. Ett problem är dock att många lovar mycket utan att hålla vad de lovar. Hallin 
menar att även om marknaden i Nordamerika är mer benägen att ta till sig ny teknik så tar det 
även där väldigt lång tid från en första kontakt till en affär. Hallin menar att det är väldigt 
frustrerande och att företaget har väldigt många bra möten och presentationer där olika 
företag och organisationer gillar deras produkt men att det ändå kan ta flera år tills det blir en 
affär.  
 
Företaget har även de senare åren satsat stort på telemedicin, medicinsk vård på distans, och 
företaget har skrivit avtal med Telenor. Hallin menar att deras produkt är väldigt bra för 
telekombolagen som satsar på telemedicin eftersom de har ett högt teknikinnehåll och på så 
sätt kan förse vårdnadshavaren med mycket information. 
 
Hallin anser att företaget har varit för ivrigt med att få igång sina affärer och att de borde lagt 
mer tid på att fundera ut en bra strategi. Som det varit nu har de försökt och inte riktigt 
lyckats. Han menar att om de hade fått börja om från början så hade de först skaffat sig ett par 
bra referenscase och satsat allt på att etablera sig i Nordamerika istället för att slösa tid och 
pengar på den Skandinaviska marknaden. Han menar också att det är viktigare att ha en bra 
strategi för att få ut produkten på marknaden än att ha den bästa produkten. 
 
 - Det spelar ingen roll hur bra idén är. Det är hur du kan behandla den här perioden innan 
du kommer ut och gör avslut är avgörande. Det är viktigt att hitta en strategi som fungerar. 

Att du verkligen når volym är avgörande. Jag ser ofta sämre idéer som vinner över bättre och 
det är för att de har bättre strategier och bättre genomförande. Jag tror det är mer avgörande 
än hur bra produkt du har. Sen tycker givetvis vi att vi har den bästa produkten på marknaden 
men ska man prioritera något så ska man prioritera strategi, genomförande och uthållighet. 

Cristian Hallin, innovatör, vd och delägare i Medicpen AB. 
 

4.3.4 Kunderbjudande 
Medicpen AB erbjuder sina kunder ett system där högteknologisk tablettdispenser som 
automatiskt doserar medicin och påminner kundernas patienter om att det är dags att ta 
medicinen. Genom att använda Medicpen kan företagets kunder därmed minska feldoseringen 
av medicin, något som kostar otroligt stora summor pengar varje år. Hallin menar att det är 
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viktigt att lyfta fram den ekonomiska aspekten av kundernas vinst eftersom han menar att det 
är svårt att få någon att betala bara för att förbättra vården. Hallin menar därför att det är bra 
för dem om det är kostsamt om medicineringen går fel. Ett exempel han tar upp är om det 
efter en kostsam operation är viktigt att medicineringen blir rätt. Då är det lönsamt att 
använde Medicpens produkter för att det verkligen ska bli rätt medicineringen och då är det 
ett bra tillfälle för Medicpen att göra en affär. Hallin menar att det stundtals är frustrerande att 
inte kunna vända sig till slutkund med en väldigt bra produkt utan att de måste hitta 
ekonomiska värden till sin kund som i sin tur ska erbjuda produkten till sina patienter. 
 

4.3.5 Konkurrens 
Hallin menar att det finns ett 50-tal företag runt om i världen som har liknande produkter men 
att Medicpen är världsledande både när det gäller kvalité och tekniskt innehåll i produkten. 
Det tekniska innehållet gör produkten intressant för samarbetspartners som satsar på 
Telemedicin som Telenor. Hallin menar att Medicpen var först ut med produkten och att det 
har varit ett problem för bolaget då de har varit tvungna att missionera mycket och försökt 
hitta ett sätt att göra affärer på. Hade det redan tidigare funnits en konkurrent som banat vägen 
för företaget och på något sätt gjort den här typen av verktyg till standard så tror Hallin att det 
varit mycket enklare för dem att etablera sig och få fart på beställningarna. 
 

4.3.6 Pris och kostnadsstrategi 
Hallin menar att företaget har valt sin strategi att försöka få till stora affärer eftersom det är 
enda sättet att få upp stora volymer med goda marginaler. Han menar att de ligger i samma 
prisklass som de konkurrerande produkterna och att det, vid stora ordrar, räcker för att 
företaget ska ha stora marginaler. Han menar vidare att det är missionerandet och att få till en 
affär som är den stora utmaningen. För att hålla nere kostnaderna har företaget en väldigt 
slimmad organisation med få anställda. De outsourcar stora delar av verksamheten till olika 
konsult- och produktionsfirmor och istället för att bygga upp en egen säljavdelning försöker 
de använda sig av kontakter och distributörer för att sälja in produkten.    
 

4.3.7 Resurser 
Medicpen AB är ett börsnoterat bolag och redan från början finansierades bolaget av externa 
intressenter. Från början gjordes en ägarspridning där företaget tog in kapital från ett par 
hundra ägare de första gångerna de skaffade kapital. Vid 2006 börsnoterades bolaget. Hallin 
menar att det var några ägare som ville göra en exit och att det var svårt att få in annat 
riskkapital när företaget redan hade så många olika ägare. 
Hallin menar att det både finns för- och nackdelar med att vara börsnoterat. Den största 
fördelen är att företag som ska göra affärer med bolaget vet att det finns en viss insyn i 
bolaget. Nackdelarna är att det är svårt att hålla affärshemligheter och att det finns vissa 
upplysningskrav. Företaget har även en pressad kurs och det är krävande menar Hallin. 
Hallin menar att företagets största resurs är de kontakter som samarbeten som de jobbat upp 
för framtida affärer. De har lagt ner mycket arbete på dem och företaget hoppas att de ska 
resultera i lönsamma affärer. Även produkten är en viktig resurs för bolaget då Hallin menar 
att det är den bästa på marknaden. Under produktutvecklingen har Medicpen anlitat extern 
kompetens som har hjälpt dem att ta fram produkten. Även produktionen sker av ett bolag 
som Medicpen anlitar.  
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4.4 DD Company 
DD Company är ett företag som säljer individuella träningsredskap för fotbollsspelare. 
Företaget grundades 2000 och omsatte 2011 650 000 kronor och hade ett positivt resultat på 
49 000 kronor. Intervjun har skett med innovatören och grundaren Dan Gustafsson som 
tillsammans med Daniel Ljungberg kom på innovationen, PAL, och startade företaget. 

4.4.1 Uppstart och innovationen 
Gustafsson och Ljungberg tränade tillsammans Hallands elitpojklag i fotboll där länets bästa 
15-åringar var med. Med en gedigen fotbollsbakgrund såg de att de här spelarna saknade 
mycket av de grundläggande kunskaperna som behövs för att bli riktigt bra fotbollsspelare. 
Först utvecklade de individuella träningsprogram som de ville att alla spelare skulle ha men 
när de såg att det inte fungerade utvecklade de ett träningsredskap som de ansåg skulle hjälpa 
spelarna att bli bättre fotbollsspelare. De tog fram ett flexibelt bollplank som de här spelarna 
kunde använda och när de fick positiv respons på sitt plank bestämde de att de skulle starta ett 
företag. De gjorde det och fortsatte utveckla produkten efter deras egen kravprofil och när de 
var nöjda med slutresultatet började de sälja produkten som de döpte till PAL.  

4.4.2 Entreprenören och den entreprenöriella möjligheten 
Gustafsson jobbar som besiktningsman och har länge gjort det som egen företagare i en 
konsultroll. Han har vid sidan av det tränat fotbollslag i 20 år och det är genom hans 
fotbollsbakgrund som han kom på idén. Gustafsson menar att han tycker det är kul att testa 
nya saker och att han alltid velat förverkliga sina idéer.  

 
 - Jag har aldrig varit en löneslav. Jag har aldrig varit rädd att det inte ska dyka upp pengar 

utan jag har lärt mig leva med det. Ibland har det varit små marginaler men det har alltid 
gått. När vi startade företaget så hade jag inga betänkligheter. Men Daniel hade nog mer 

betänkligheter. Han hade aldrig haft ett eget företag och det är en ekonomisk risk man tar när 
man startar företag. Det gäller att kunna lära sig att leva med det och det har inte jag några 

problem med. Sen har jag en fru som har fast jobb och det är ju också bra. 
Dan Gustafsson innovatör, grundare och delägare i DD Company. 

 
Gustafsson och Ljungberg visste att det inte fanns någon liknande produkt på marknaden och 
att det fanns ett behov av PAL så de bestämde sig för att starta företag.  
 

4.4.3 Kommersialisering  
När PAL var färdigutvecklad var det dags för DD Company att angripa marknaden. 
Gustafsson menar att de kunde välja mellan att försöka sälja till privatpersoner, landets 
fotbollsföreningar och de olika förbunden. Gustafsson och Ljungberg hade en del kontakter 
med förbundet och efter att ha visat upp produkten för Svenska fotbollsförbundets 
riksinstruktörer fick de förbundet att rekommendera PAL. Med Svenska fotbollsförbundets 
rekommendation i ryggen började de sedan att bearbeta de svenska fotbollsföreningarna i 
landet. Gustafsson och Ljungberg var överens om att de var tvungna att visa hur produkten 
fungerade för att kunna sälja den och på kvällstid, efter deras ordinarie jobb, började de ge sig 
ut och besöka föreningar för att visa upp sin produkt. För att få extra uppmärksamhet började 
de kontakta den klubben de skulle besökas lokaltidning som de försökte få att skriva en artikel 
om besöket. DD Company hade dock problem med att få fart på försäljningen. För det första 
så försvårades affärerna av att svenska fotbollsföreningar är demokratiskt styrda så varje 
beslut att köpa in en produkt var tvunget att vara demokratiskt förankrat och sådant tar ofta 
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lång tid. Vidare så menar Gustafsson att det inte fanns någon kultur med individuell träning i 
Sverige och att det var svårt att övertyga många föreningsrepresentanter om att deras produkt 
verkligen behövdes. 
 
- Så fort du kommer med en ny idé är det svårt att få genomslag. Oavsett bransch är det svårt 
att introducera något nytt men inom fotbollen så lyser konservatismen. ”Så här har vi gjort i 

alla år och det har fungerat, varför ska vi ändra på det nu?” Det har varit svårt att få 
acceptans för själva idén. 1997 sa jag fotboll är en lagidrott men varje gång en 

fotbollsspelare får bollen så är det en individuell idrott så du måste träna individuellt. Vi har 
fått vara ute och mässa och först nu börjar folk lyssna. 

Dan Gustafsson innovatör, grundare och delägare i DD Company. 
 
De som köpte PAL var enligt Gustafsson överens om att det är en kanonprodukt och han 
menar också att de tränare som börjat köpa produkten i en klubb även köper den när de 
kommer till en ny. För att få en bättre acceptans för produkten ville DD Company ha 
internationella rekommendationer och av en slump fick de en möjlighet att komma till Italien 
och visa upp sin PAL. Där togs den emot mycket bättre och de återvände från Italien med 
goda rekommendationer och en bra kontakt. Gustafsson menar att den individuella träningen 
är självklar i stora fotbollsländer och att de därför fick en helt annan respons för sin produkt 
utomlands. Företaget har fått in sin produkt i några av världens största klubbar i Italien, 
Spanien och England och företagets produkter säljs även via ett katalogföretag i Spanien. Med 
goda rekommendationer från några av världens största fotbollsföreningar har även 
acceptansen för behovet av individuell träning och företagets produkter blivit bättre. I 
samband med att acceptansen och även efterfrågan på individuell träning har blivit större så 
har även DD Company blivit ett kunskapsföretag som håller i utbildningar i individuell 
träning där de visar upp sina produkter och får betalt. Företaget har även börjat hålla i events 
vid stora fotbollsevenemang där de, genom att visa upp sina produkter, hjälper folk att få 
uppmärksamhet runt sina montrar. DD Company har även skaffat ambassadörer runt om i 
landet som är ute och visar upp deras produkter så att företaget representeras på fler ställen 
och får fler möjligheter att sälja sina produkter. De har också börjat bjuda in flera föreningar 
åt gången när de är ute och visar upp sina produkter. Ett annat viktigt steg i att öka 
försäljningen är att företaget 2011 anställde en försäljningsansvarig som arbetar heltid med 
företaget. Det har gjort att DD Company fått väldigt mycket bättre kundkontakter, 
marknadsföring och försäljning. Gustafsson menar dock att det finns mycket kvar att göra och 
då speciellt på den utländska marknaden. Han anser att marknaden är enorm men att alla deras 
kontakter varit ganska slumpmässiga och att de saknat en tydlig strategi för hur de faktiskt 
skulle kunna sälja sin produkt. Ett annat misstag som Gustafsson menar att företaget gjort 
under kommersialiseringen är att de har lämnat för stort ansvar till klubbarna. DD Company 
trodde att tränarna själva skulle kunna komma på övningar till PAL men att bristen på färdiga 
övningar ibland ledde till att den inte använts. Nu har de tagit fram en manual med övningar 
så att det blir enklare för tränarna ute i föreningarna att använda produkten.   
DD Company arbetar även med att ta sig in på privatmarknaden då de nu tagit fram en 
produkt som de vill sälja i olika sportbutiker. De har även tagit fram andra innovativa 
fotbollsprodukter för att bredda sitt sortiment och de produkterna säljs, precis som PAL, av 
katalogföretag. DD Company har mönsterskyddat sin produkt i Nordamerika för att de vill ge 
sig in på den amerikanska marknaden. Gustafsson menar dock att för att lyckas med det måste 
de utvidga organisationen rejält.  
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4.4.4 Kunderbjudande 
DD Company erbjuder sina kunder redskap för och utbildning i individuell träning i fotboll. 
Med DD Companys produkter kan föreningarna förbättra sin fotbollsutbildning till 
föreningens medlemmar.  

4.4.5 Konkurrens 
Gustafsson anser att företaget inte har några direkta konkurrenter. Som det är i dag så 
välkomnar han mer konkurrens då han menar att företaget gynnas av fler och fler börja 
prioritera individuell träning. Om man ser till Europamarknaden så finns det 100 000-tals 
klubbar och om klubbarna börjar prioritera mer och mer individuell träning så kommer även 
möjligheterna att sälja PAL öka. Det har på senare år dykt upp några produkter för individuell 
träning men Gustafsson menar att PAL är tämligen överlägsen så han ser ingen större risk i att 
företaget skulle bli utkonkurrerat.  

4.4.6 Pris och kostnadsstrategi 
DD Company har en unik produkt och kan därför ha goda marginaler. Gustafsson menar att 
han aldrig varit med om att en förening valt att köpa en annan produkt för att deras var för 
dyr. Företaget är ändå noga med att hålla nere kostnaderna och både Gustafsson och 
Ljungberg har andra jobb vid sidan av som ger dem deras huvudinkomst. Att anställa en som 
på heltid jobbar med företaget var en stor kostnad som företaget tog på sig men Gustafsson 
menar ändå att omsättningen den senaste tiden ökat så mycket att det kommer vara en bra 
investering. 

4.4.7 Resurser 
Gustafsson anser att DD Companys resurser har varit knapra och han och Ljungberg har länge 
fått sköta företaget vid sidan av sina ordinarie arbeten. Företaget har dock ökat sin omsättning 
de senaste åren och de har även kunnat heltidsanställa en person som jobbar med företaget. 
Viktiga resurser är både produkterna som har mönsterskyddats och Gustafssons och 
Ljungbergs gedigna fotbollskunskap som de både säljer och som ger inspiration till nya 
innovationer. Företaget lägger även stor vikt vid de tunga rekommendationer deras produkt 
fått av såväl kända fotbollsföreningar som fotbollsspelare. 

 

4.5 Comfort Audio AB 
Comfort Audio AB är ett företag som utvecklar, producerar och säljer digitala 
hörselprodukter. Företaget grundades 1994 och omsatte 2011 125 miljoner kronor och hade 
ett positivt resultat på 31 miljoner kronor. Företaget har vunnit en mängd priser genom åren 
och blev utsett till gasellföretag fyra år i rad 2005-2008. Intervjun har skett med Carljohan 
Lagervall som tillsammans med August Pansell startade bolaget efter att de kommit på en 
innovation som hjälper hörselskadade att höra bättre i konferens och mötesmiljö. Lagervall 
arbetar i dag med strategisk utveckling och är delägare i företaget.  

4.5.1 Uppstart och innovationen 
Lagervall och Pansell gick utvecklingsingenjörslinjen på Halmstad Högskola och gjorde ett 
gemensamt exjobb som de lyckades sälja 1990. Efter det började de göra olika konsultjobb 
och 1992 annonserade Arbetsmarknadsinstitutet, AMI, om att de ville ha en produkt som 
hjälpte hörselskadade att höra bättre i en konferensmiljö. Lagervall och Pansell lämnade in ett 
förslag som vann och de levererade produkten till fem kunder och sedan ägde de produkten. 
Produkten togs väldigt väl emot och efter att ha gjort lite förbättringar började företaget sälja 
produkten en och en och två och två. Produkten byggdes på den tiden för hand men efter ett 
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tag började de sälja mer och de kunde då sluta arbeta som konsulter och helt koncentrera sig 
på hörselprodukter. 

4.5.2 Entreprenören och den entreprenöriella möjligheten 
Lagervall och Pansell gick utvecklingsingenjörslinjen tillsammans och de hade en vilja att 
skapa något och driva det vidare. De började med att driva vidare deras exjobb i ett år innan 
de sålde det. Efter det arbetade de vidare som konsulter och när de kom in på hörselspåret så 
menar Lagervall att valet var lätt. De såg att produkten fick bra respons och att det fanns ett 
behov för produkten.  

4.5.3 Kommersialisering  
Innovationen som var grunden till företaget var en lösning på en efterfrågad produkt av AMI 
så företaget hade direkt en bra koppling till marknaden. Företaget började sälja produkter som 
skulle hjälpa slutkunden i arbetslivet. De som finansierade produkten var framförallt 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som arbetade för att hjälpa folk ut på 
arbetsmarknaden. Det är än i dag en viktig marknad för företaget i Sverige och företaget 
marknadsför sina produkter mot AF Rehab och Försäkringskassan som nu har ansvaret att 
hjälpa folk ut på arbetsmarknaden. Företaget marknadsför sig även mot de som träffar de 
hörselskadade, audionomer, så att de ska vara medvetna om vilka lösningar det finns på 
problemen. Lagervall menar att både produktportföljen och företaget har växt därifrån.  
 
- Vi var ute och sålde själva i början. Fick bra återkoppling på vad som var bra och dåligt. Vi 
har alltid jobbat tajt med försäljning och haft en väldigt nära koppling till marknaden. Det är 

väl ett bra skäl till att vi lyckats. Sen så fick vi ju en väldigt bra start i och med att AMI 
gillade vår produkt och vi fick deras välsignelse. Det var viktigt för att vi skulle kunna komma 

igång i början 
Carljohan Lagervall innovatör, grundare och delägare i Comfort Audio. 

 
I dag är även skolan en stor marknad. Comfort Audio har hjälpmedel som gör att elever kan 
höra såväl lärare som andra elever i klassen och de elever med hörselskador kan då både höra 
och vara aktiva i diskussioner i skolan. Comfort Audio vänder sig också mot den privata 
marknaden där de säljer in sina produkter till konferenshotell och organisationer som vill göra 
sina lokaler tillgängliga för hörselskadade. Lagervall menar att företaget hela tiden måste 
arbeta för att medvetandegöra folk om vilka hjälpmedel som finns för de hörselskadade på 
marknaden.  
 

- Hörapparaten känner alla till men att de hjälpmedel vi har finns är inte lika välkänt. Det 
blir en hel del missionerande för att skapa medvetande om att den här utrustningen finns. Inte 
ens audionomerna känner till att den här typen av hjälp finns. Vi lägger ner ett stort jobb på 

att berätta om våra hjälpmedel och förklara hur mycket nytta de gör. Man är ganska bra 
världen över på att serva barn i skolan med att höra läraren i alla fall. Men att det finns i 

arbetslivet och att eleverna kan höra andra elever i klassen det vet folk inte. 
Carljohan Lagervall innovatör, grundare och delägare i Comfort Audio. 

 
Comfort Audios försäljning sker både via egna försäljningsbolag och distributörer. Företaget 
har en egen försäljningsorganisation i Sverige och egna försäljningsbolag i Danmark, Norge 
Holland, Tyskland och USA. I andra länder säljer de via distributörer och Lagervall förklarar 
att de alltid använder sig av distributörer i början för att lära sig hur marknaden, som är 
speciell, fungerar i de länder de kommer till. Han menar dock att försäljningen är bättre i de 
länder de har sina egna försäljningsorganisationer eftersom de säljarna bara fokuserar på 
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bolagets egna produkter. Lagervall tror därför att företaget kommer starta fler säljbolag under 
de kommande åren.  
  

4.5.4 Kunderbjudande 
Comfort Audio erbjuder sina kunder en möjlighet att öka tillgängligheten för hörselskadade. 
Företaget har en holistisk syn på kunden och vill med sin produktportfölj täcka alla behov 
som kunden kan ha i klassrummet och yrkeslivet. Lagervall menar att de har en bra 
produktmix som gör att de löser behoven på ett långt mycket bättre sätt än vad deras 
konkurrenter gör. Lagervall menar att företaget är teknikledande och att de hela tiden försöker 
koppla det till kundbehoven. Mycket av de idéer som förverkligas kommer från företagets 
svenska säljavdelning och de audionomer som jobbar i företaget som säljare. Comfort Audio 
tycker även det är viktigt att deras produkter är snygga. De anser att det är viktigt att de som 
använder deras produkter kan använda dem utan att skämmas.    
 

4.5.5 Konkurrens 
Lagervall förklarar att marknaden är lågpenetrerad och att företaget måste missionera för att 
folk ska få reda på att deras produkter finns. Comfort Audio är inte marknadsledande i 
världen utan det är ett schweiziskt bolag som heter Phonak. Lagervall menar att de har gått i 
bräschen och har hjälpt Comfort Audio genom att göra kunderna medvetna om de möjligheter 
som finns.  
Lagervall anser att Comfort Audio är tekniskt ledande i världen. De var vi först i världen med 
att ha digital ljudbehandling i den här typen av produkter. Comfort Audio har även unika 
mikrofoner som man kan sätta på mitten av ett konferensbord och som framhäver det som den 
hörselskadade vill höra. De är också ensamma om att ha system där man kan höra både lärare 
och en eller flera elever samtidigt.  
 

4.5.6 Pris och kostnadsstrategi 
Lagervall berättar att företaget är tekniskt ledande och därför kan ha goda marginaler på sina 
produkter.  

 
- Vi har ju valt att aldrig konkurrera med pris. Vi har i princip alltid haft högre priser 

än våra konkurrenter. Vi har sålt på att vi har bättre produkter. Funktionsmässig är 
det lätt att förklara fördelarna men sen är det ju finansiellt också. Det ska ju betalas 

på något sätt och det blir ju alltid dyrare om man ska ha fler högtalare och så vidare. 
Och där är det ju en utmaning att förklara fördelarna och få dem att ta till sig den nya 

tekniken och fördelarna med det. Där ser vi ju att det går olika lätt på olika 
marknader  

- Carljohan Lagervall innovatör, grundare och delägare i Comfort Audio. 
-  

 
Att Comfort Audio har goda marginaler innebär också att de kan göra det lilla extra för sina 
kunder. De försöker hela tiden vara tillgängliga och företagets säljare är ute och hjälper 
företagets kunder mycket. Lagervall menar att det är viktigt att företaget levererar varor med 
hög kvalité och god servicegrad.   

4.5.7 Resurser 
Lagervall berättar att det var tufft att driva företag i början. Resurserna var små och de var 
tvungna att både arbeta som konsulter och stundtals leva på sin sambo innan de kunde ta ut 
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drägliga löner ur företaget. I dag är Comfort Audio ett välmående företag och företaget har 
flera bra år på rad.   
Företagets produkter är världsledande och för att företaget ska kunna fortsätta fara det satsar 
Comfort Audio mycket på forskning och utveckling. Företaget försöker också få in rätt 
personal i rätta skeden för att hålla kompetensnivån uppe. Comfort Audio har en del patent 
som Lagervall menar kan bli värdefulla för dem. Han menar dock att företaget är för litet för 
att de ska kunna lägga ut patentmattor som man gör i telekom- och hörselapparatsindustrin. 
Istället fokuserar bolaget på de patent som de anser vara nyckelpatent för dem.  
Företaget har valt att outsourca stora delar av produktionen. Plastdetaljerna sprutas i Asien 
och elektronik och slutmonteringen görs i Sverige. Comfort Audio har en egen 
monteringsavdelning där nya produkter slutmonteras och testas innan produktionen flyttas.  

 

4.6 Flexprop AB 
Flexprop AB är ett företag som säljer produktionsutrustning i kompositmaterial till fordons- 
och flygindustrin. Bolaget grundades 1985 i samband med att Karl-Otto Strömberg kom på en 
ny form av propeller som Strömberg patenterade och började tillverka. Efter det utvecklades 
företaget men 2001 gick bolaget i konkurs.  Samma år startade Strömberg upp Flexprop igen 
och då med inriktningen som företaget har i dag. 2011 omsatte företaget 2,5 miljoner och 
hade ett negativt resultat på nästan 3,5 miljoner kronor. Intervjun har skett med Karl-Otto 
Strömberg som är innovatör, vd och ägare i bolaget. 

4.6.1 Uppstart och innovationen 
Flexprop AB grundades för första gången i samband med att Strömberg uppfann och 
patenterade en ny propeller som han startade ett företag för att kommersialisera. Företaget 
utvecklades och hade ett tag 25 anställda. I samband med att företaget växte började de även 
tillverka andra produkter och då framförallt i fiberkomposit. De gjorde gallergrindar och 
turbiner som de sålde. Företaget växte men 2001 gick det i konkurs då en stor kund drog 
tillbaka sin order samtidigt som Clintons seger över Bush i det amerikanska valet gjorde att de 
missade några ordrar från den amerikanska militären och det klarade inte företaget av. Innan 
bolaget gick i konkurs hade de utvecklat en teknik att göra produktionsutrustning för 
fordonsindustrin som enligt Strömberg gör utrustningen tio gånger lättare än andra 
produktionsutrustningar och ABB hade blivit intresserad av den tekniken för ett projekt de 
hade med Volvo. De kontaktade Strömberg och förklarade att de var intresserade av tekniken 
och undrade om han inte kunde starta upp igen. Strömberg sa att om de la en stor order så 
skulle han göra det. ABB la en order och Strömberg startade upp Flexprop igen. Nu är 
företaget helt inriktat på att sälja produktionsutrustning till fordons- och flygplansindustrin. 
Strömberg menar att deras produktionsutrustning i fiberkomposit kan, genom att den är så 
lätt, revolutionera sättet som bilar och flygplan byggs. Bolaget konstruerar fixturer och 
gripdon som används för att hålla karosser på plats när det sätts ihop.  
 

4.6.2 Entreprenören och den entreprenöriella möjligheten 
Karl-Otto Strömberg är utbildad utvecklingsingenjör och blev den första forskaren på 
Halmstad Högskola när han började forska inom bildskärmsergonomi. När Strömberg 
lämnade högskolan jobbade han först på Getinge AB, där han sa upp sig, sedan på ett företag 
som gick i konkurs en månad efter han börjat och på ytterligare ett företag där han inte trivdes 
inom ett år. Efter det började han arbeta som gymnasielärare och det var under hans tid som 
lärare som Strömberg kom på en idé om en ny form av propeller. Han patenterade sin produkt 
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och startade ett företag. Samtidigt som han startade företaget arbetade han som konsult och 
lärare. Företaget han startade hade som mest 25 anställda innan det gick i konkurs. I företaget 
som gick i konkurs utvecklades en kompetens inom fiberkomposit och företaget tog då fram 
den produktionsteknik som de säljer i dag. När ABB kontaktade Strömberg för att han skulle 
starta upp företaget igen hade han både en produkt och efterfrågan och såg då en möjlighet att 
starta upp sitt företag igen. Finansierat av ABB:s order startade Strömberg upp Flexprop igen.  

4.6.3 Kommersialisering 
Flexprop startades upp igen 2001 finansierat av en order från ABB och de hade därmed direkt 
en marknadskoppling och en efterfrågan för sin produktionsutrustning. Trots det har det varit 
problem för Flexprop att få igång affärerna. Företaget vänder sig mot fordons och 
flygplansindustrin som är enorma marknader. Företag har även lyckats sälja till stora kunder 
som VAG, Airbus och Volvo men ordrarna är inte så stora som Strömberg önskar. 

 
- Vi säljer lite här och där men det vill inte lossna riktigt. Jag skulle önska att den här 

teknologin hade spritt sig snabbare och penetrerat fordonsindustrin och flygindustrin fortare 
än vad den gör men det är väldigt tuff. Det tar väldigt lång tid att förändra en industri som 

bilindustrin. De börjar försiktigt med en liten beställning till en produktionslina och så testar 
de den. Ser de att den fungerar kanske de testar på en lina till men innan något blir standard i 
bilindustrin kan det ta upp till 20 år och det är väldigt frustrerande. Vi står och stampar och 

väntar på att det ska hända.  
Karl-Otto Strömberg, innovatör vd och ägare i Flexprop AB. 

 
Flexprops produktionsutrustning köps in av bil och flygplanstillverkare för att hålla karosser 
på plats när bilarna och planen byggs ihop. Genom att minska vikten på 
produktionsutrustningen kan bil- och flygplanstillverkarna bygga sina fabriker på ett 
annorlunda sätt. Strömberg menar att deras egentliga kunder borde vara fabriksbyggarna men 
de har inga incitament för att köpa Flexprops produkter. Genom att använda Flexprops 
produktionsutrustning kan tillverkarna bygga mindre och billigare fabriker men det tjänar de 
inget på så Flexprop måste istället bearbeta fordons- och flygplanstillverkarna så att de kräver 
att fabrikstillverkarna implementerar deras teknik. Att, som litet företag från Halmstad, göra 
affärer med företagsjättar som VAG är inte lätt och Strömberg menar att det gäller att vara väl 
förbered. 

 
- Om jag åker ner till Mercedes fabrik i Zindelfinger så är det kanske två av de 30 000 som 
jobbar där som jag vill träffa. Jag lägger ner mycket tid på att få fram rätt person att prata 

med och när man gör det är det total koncentration som gäller. Om man inte skulle lyckas då 
så är det väldigt många år tills du får chansen igen. Det gäller att vara väl förbered och ha 
identifierat deras behov och kunna berätta för dem hur de ska lösas. Man ska också kunna 

lugna ner dem med det de varit oroliga kring. Vad är det som är känsligt här. Sen kanske man 
bygger en liten prototyp så de får se hur det fungerar. 

Karl-Otto Strömberg, innovatör vd och ägare i Flexprop AB. 
 
Strömberg menar nu att han har ett väl utvecklat nätverk som gör det enklare för honom att få 
kontakt med nya potentiella arbetsgivare. Att arbeta med få och stora kunder har lett till att de 
ibland har väldigt mycket att göra och ibland har de inget att göra.   
 

4.6.4 Kunderbjudande 
Flexprop erbjuder fabriksbyggare, fordons- och flygplanstillverkare en möjlighet att sänka 
sina tillverkningskostnader. Det kan de göra genom att sänka vikten på fixturer och griptång 
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som de använder vid tillverkning av flygplan och bilar så kan man sätta ihop fabriken på ett 
mycket effektivare sätt. 
 

4.6.5 Konkurrens 
Strömberg menar att Flexprop är bäst i världen på det de gör. De har etablerat konceptet och 
är bäst på det. En negativ följd av att företaget gör affärer med VAG är att deras inköpare vill 
ha två-tre leverantörer. Då går VAG till ett annat företag som arbetar med fiberkompositer 
och frågar om de kan tänka sig att tillverka det de vill ha. De företagen de vänder sig till har 
en mycket enklare resa än Flexprop menar Strömberg. Nu har VAG:s egen verkstad och ett 
företag som VAG kontaktat börjat bygga liknande produkter.   
 

4.6.6 Pris och kostnadsstrategi 
Flexprops produktionsutrustning är dyrare i inköpspris än de andra varianterna och Strömberg 
menar att det är ett problem även om deras utrustning hjälper företaget att sänka sina andra 
kostnader. Strömberg menar att många inköpare bara kollar på inköpspriset och inte på vad 
inköpet faktiskt innebär. Strömberg menar att det hade varit mycket enklare om de varit 
billigare då billigare och bättre är en mer lättsåld kombination än dyrare och bättre. Flexprop 
kan hålla marginaler eftersom de är bra på att hålla nere sina kostnader. Det gör de genom att 
ha en flexibel och specialiserad organisation. Företaget lägger inte på sig några kostnader utan 
jobbar med samarbetspartners i olika utvecklingsprojekt.  

4.6.7 Resurser 
När Strömberg först startade Flexprop jobbade han både som konsult och lärare. Den andra 
gången han startade upp var uppstarten finansierad av en order. Flexprop har även tagit in 
riskkapital från Fourniertransform i bolaget under en fas för att utveckla företaget. 
Fourniertransform är dock ute ur bilden nu. Strömberg menar att företaget har starka resurser i 
företagets kompetens då han menar att de är världsbäst på det de gör. Strömberg anser också 
att de patenterar det de kan men att det kan ta 15 år innan man tjänar pengar på sina patent på 
mekaniska system. För att ändra ett sådant system måste någon satsa stora pengar och göra 
stora förändringar och sådant tar tid enligt Strömberg. De har även arbetat upp ett nätverk av 
både kunder och samarbetspartners som är värdefulla för bolaget och Strömberg berättar att 
han hoppas att många av de samarbeten som inletts ska utvecklas och innebära större ordrar i 
framtiden.  
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5 Analys 
I det här kapitlet analyseras det empiriska materialet med hjälp av den teoretiska 
referensramen. Jag har kategoriserat empirin efter olika områden som jag, efter att ha läst 
teori och gjort mina intervjuer, anser att det är bra om ett innovativt entreprenöriellt företag 
har en idé om hur de ska arbeta med när de utformar sin affärsmodell. 
 

5.1 Entreprenörskap 
Entreprenörskap handlar om att skapa och exploatera nya affärsmöjligheter (Shane & 
Venkataramans, 2000) och det har samtliga innovativa entreprenörer i studien gjort. De har 
sett en potential att tjäna pengar på sina innovationer och startat företag för att göra det. För 
att entreprenörskap ska uppstå är det nödvändigt att entreprenören tror att det finns högt värde 
i entreprenörskapet och det har samtliga entreprenörer trott. Dergård (2007) menar att 
entreprenörer upptäcker möjligheter genom att antingen leta efter dem eller känna igen dem 
när de ser dem och Shane och Venkataramans (2000) menar att sannolikheten att en person 
identifierar en möjlighet ökar om den har tillgång till annorlunda information eller har en 
kognitiv förmåga att värdera möjligheten. Entreprenörerna i den här studien har haft 
förutsättningar som har gjort dem till potentiella entreprenörer. Flera av entreprenörerna hade 
drivit företag tidigare och några var ute efter att just skapa ett företag. De hade samtliga 
expertkunskaper inom vissa områden och även om det var inom så vitt skilda områden som 
fotboll och maskinkonstruktion så var det de här kunskaperna som gjorde det möjligt för dem 
att identifiera de entreprenöriella möjligheterna. En följd av de här expertkunskaperna blir att 
innovatörerna, precis som Ejermo och Xiao (2012) menar är vanligt för innovativa företag, tar 
med dem in i det nya företaget och de förvandlas därmed till en resurs som företaget kan 
kapitalisera på.  

5.2 Innovation 
En innovation är att ta en ny produkt eller service till marknaden och det har samtliga 
innovativa entreprenörer gjort (Van Hemert et al, 2012). Van Hemert, Nijkamp och Masurel 
(2012) menar att innovationer oftast skapas i sociala nätverk i samarbete mellan firmor men 
de innovationer som legat till grund för företagen har antingen skapats på grund av en direkt 
efterfrågan eller genom innovativa idéer från en innovatör. Huarng (2013) menar att 
innovationen är den del av affärsplanen som ska bestämma vad företaget ska göra och det är 
tydligt att företagen i den här undersökningen har startats upp just för att kommersialisera de 
idéerna. Det är också tydligt att de innovationer som företagen startades för att 
kommersialisera är en viktigt del av företagen än idag. Det är således viktigt för det 
innovativa företaget att innovationen håller över tid så att företaget har tid att starta upp och 
utvecklas innan innovationen är omodern. 
 

5.3 Marknad 
Kim och Mauborgne (2005) menar att företag som lyckas skapa sina egna marknader har 
goda möjligheter att bli framgångsrika och lönsamma. Samtliga företag i undersökningen 
vänder sig mot stora marknader med tämligen unika produkter och några av företagen har 
skapat sina egna marknader. Samtliga säljer sina produkter internationellt och produkterna 
fungerar runt om i världen. I och med att företagen har unika produkter har det räckt med 
produkterna för att differentiera sig mot konkurrenter så företagen behöver inte fundera så 
mycket på kring lågkostnadsstrategier och diversifiering som Morris, Schindehutte och Allen 
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(2005) menar är vanligt. Problemet med att skapa sin egen marknad är att företagen inte 
riktigt vet vad som är deras marknad och att marknaden inte vet vad företaget gör eller att det 
företaget säljer fungerar. Det är också tydligt att det tar tid för både Medicpen och DD 
Company att skapa sina marknader och det är frustrerande för företagen. De innovativa 
entreprenöriella företagen har alla internationell försäljning och några företag har märkt att 
efterfrågan och acceptansen för deras produkter i andra länder är bättre än företagens 
hemmamarknad.  
 

5.4 Resurser 
Huarng (2013) menar att det är viktigt för ett företag att identifiera vilka resurser de behöver 
för att bli framgångsrikt. De innovativa företagen har alla haft väldigt knappt om resurser när 
de startat upp och de viktiga resurserna har varit innovationen, entreprenörerna och deras 
kunskap på ett sådant sätt som Ejemo och Xiao (2012) menar är vanligt. Innovationerna är 
fortfarande viktiga tillgångar i bolagen och även om mycket av de produkterna utvecklats så 
säljer samtliga företag, eventuellt inte Flexprop det beror på när man ser det som startat, 
samma typ av produkt på samma marknad som när de startade upp sina företag. Teece (2010) 
menar att det kan krävas mycket utveckling av såväl teknologi, produkt och affärsmodell 
innan innovatören kan ta sin produkt till marknaden. Företagen har haft olika sätt att 
finansiera sina uppstarter men för samtliga har det varit dåligt med pengar i början. För 
samtliga företag har det tagit tid att få ut sin produkt på marknaden och få fart på 
omsättningen och det har inneburit att entreprenörerna fick svårt att ta ut några riktiga löner. 
Många har därför jobbat med annat vid sidan av och att ha en möjlighet att driva företaget 
rent privatekonomiskt verkar vara en viktig resurs för entreprenörer som startar innovativa 
entreprenöriella företag. Vid själva resursanskaffningen har företagen i studien valt lite olika 
vägar men gemensamt för alla är att de började med att hålla kostnaderna väldigt låga för att 
inte behöva samla ihop så mycket kapital vid starten. I början skötte entreprenörerna i stort 
sett allting själva och efter det har många av företagen valt att använda externa resurser för att 
utveckla företaget vidare 
 
Om man beaktar Teeces (2010) tre affärsmodeller för att ta innovationer till marknaden så kan 
vi se att det vanligaste är att företagen väljer att outsourca visa delar av värdekedjan till andra 
företag men att de också gör väldigt mycket själva. Shane (2004) menar att det är vanligt att 
man tar mycket ansvar själv om man har en innovation som kan skapa värde för många och 
det har de flesta av företagen i undersökningen. De företag som sålt licenser är Delta och 
Absortech och även om Delta fortsatt gör det med framgång så är det gamla 
samarbetspartners till företagen som idag är företagens värsta konkurrenter. Det finns alltså en 
ganska stor risk i att involvera andra företag i sin produkt om man är ett innovativt bolag. 
Många av företagen tar även hjälp av andra bolag för att sälja och tillverka produkterna. 
Genom att göra det kan företagen hålla nere kostnaderna och få hjälp att lansera sig på en ny 
marknad med hjälp av folk som kan just den marknaden. Comfort Audio börjar alltid med att 
samarbeta med ett distributionsföretag när de ska lansera sina produkter på en ny marknad. 
Genom att göra det lär de sig branschlogiken i det landet samtidigt som de lär sig vilka kunder 
de bör vända sig mot. Efter ett tag vill de dock starta upp sina egna säljbolag eftersom de 
märker att det blir ett bättre fokus på deras produkter då. Att hitta rätt bolag att alliera sig med 
är viktigt men det verkar svårt. Flera entreprenörer har haft problem med de företag de 
samarbetat med. Antingen så har samarbetspartnern inte levererat vad de lovat eller blivit en 
konkurrent. Om ett innovativt litet bolag däremot hittar ett bra bolag att alliera sig med så kan 
det bli väldigt lönsamt och det visar Deltas samarbete med både Beta Pedagog, som gjorde det 
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möjligt för dem att få ut sin produkt, och det stora kanadensiska leksaksföretaget som 
mångdubblade företagets omsättning och vinst.     
 

5.5 Värde 
Ries (2010) menar att det är viktigt för företagen att de fokuserar på vad kunderna tycker när 
de kommersialiserar sin innovation och Teece (2010) menar att skapa värde för kunderna med 
innovationen är en av nyckelaktiviteterna vid utformningen av en affärsmodell. Samtliga 
företag i studien skapar bra värden men en del har misslyckats med att göra det för den som 
ska betala för det. Medicpen och Flexprop har därför svårt att få fart på beställningen eftersom 
de som får nytta av produkten inte är deras betalande kunder. Comfort Audio har precis som 
Medicpen och Flexprop en kund som betalar för produkten och en annan slutkund men där 
har kunderna AMI och Försäkringskassan tyckt produkten varit värd att betala för och det har 
fungerat bra för företaget. Det är alltså, precis som Teece (2010) menar, viktigt att kunden ska 
anse att värdet som innovationen skapar är lösningen på ett av kunden upplevt problem och 
inte bara något som är bra för kunden men som den inte är beredd att betala för. 
 

5.6 Branschstruktur 
Företagen i undersökningen vänder sig till stora marknader men de har dock problem med att 
skapa legitimitet för sina produkter och bygga upp en branschlogik på ett sådant sätt som 
Landström (2009) menar är vanligt. För många av de innovativa entreprenörerna är det 
frustrerande att det inte finns ett färdigt sätt att göra affärer och många av företagen har testat 
olika strategier för att få ut sina produkter. Det är också så att inom Absortech, Delta, 
Medicpen och DD Company är man självkritiska till sättet de har försökt sälja sina produkter 
i början men att de senare hittat bättre sätt att sälja sina produkter.  
 

5.7 Kostnader 
Kim och Mauborgne (2005) menar att för att ett företag ska bli lönsamt är det viktigt att man 
kan producera nyttofördelar till sina kunder för en kostnad som är lägre än priset de kunderna 
är beredda att betala. Samtliga företag började med att hålla nere sina kostnader. Alla 
entreprenörer arbetade med annat vid sidan av företaget vid uppstarten och det tog för många 
lång tid innan de bara jobbade med företaget.  De innovativa bolagen i studien är också 
försiktiga när det gäller att ta på sig kostnader och börjar hellre därför med att använda sig av 
andra bolag för tillverkning och försäljning än att bygga upp egna organisationer. Undantaget 
är Comfort Audio som är ett väldigt lönsamt bolag och som kostar på sig lite extra för att ha 
en hög servicegrad.  
 

5.8 Kommersialisering 
Att lyckas kommersialisera sin produkt är nödvändigt för att ett innovativt bolag ska kunna bli 
lönsamt (Teece, 2010). Med kommersialisering menas att innovationen antingen blir en helt 
ny produkt eller implementeras i en produkt som någon är beredd att betala för. Företagets 
kunskap ska förvandlas till pengar (Lindholm Dahlstrand & Stevenson, 2010).  Med undantag 
för Flexprop så har de innovativa företagen i studien börjat med att själva ta fram en 
slutprodukt istället för att implementera sina innovationer i andra produkter. Flexprops 
produkter blir en del av en större produktionslina och måste därför implementeras i andra 
produkter. Delta har efter ett tag valt att få in sina material i andra företags produkter och det 
var då företaget verkligen fick fart på försäljningen. Det är tydligt att de innovativa företagen 
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har haft problem med sin försäljning. En viktig del i kommersialiseringen av en produkt är att 
skapa ett värde för de potentiella kunderna som kunderna är beredda att betala för (Teece, 
2010). Flera av företagen har dock haft problem med att det inte är de som får värdet som 
betalar för produkten. Företagen skapar med sina innovationer tydliga värden för 
slutkonsumenten men de som ska betala för produkten är inte alltid beredda att göra det. 
Flexprop borde ha fabrikstillverkarna som kunder men de skulle tjäna mindre pengar om de 
implementerade Flexprops teknik. Absortech vände sig först till transportbolagen och sedan 
till försäkringsbolagen innan de lyckades identifiera godsägarna som kunder. Medicpen 
utvecklade en produkt där de enligt Hallin ”sköt högt över mål” och även om produkten var 
väldigt bra för slutkonsumenten så har de haft svårt att sälja in den till kunder eftersom det 
inte blir lönsamt för kunderna. DD Company säljer in sina produkter till fotbollsföreningar 
men det är inte tränarna och spelarna som ska använda produkten som tar beslutet utan det är 
föreningsmedlemmarna. Det är också tydligt att Comfort Audio, Absortech och Delta som är 
de av de intervjuade bolagen som har haft högst omsättning och störst vinster av bolagen är 
bolag som startats för att de har kommit på en innovation som varit efterfrågad av någon som 
varit beredd att betala för det. Det gjorde även Flexprop och det företaget har lyckats sälja in 
sina produkter till några väldigt stora företag men de väntar ännu på att försäljningen 
verkligen ska ta fart.  
Ett annat steg i kommersialiseringen är att göra folk medvetna om att produkten finns. Teece 
(2010) anser att det är viktigt att skapa värde för sina kunder för att det ska vara möjligt att 
tjäna pengar men vet kunderna inte om att produkten finns så kan de inte köpa den hur bra de 
än tycker att produkten är. Samtliga företag pratar om att de måste lägga ner mycket tid och 
kraft på att missionera om sina produkter, Absortech, DD Company och Medicpen välkomnar 
konkurrens för att deras missionsarbete ska bli mindre och att det på något sätt ska finnas ett 
standardiserat sätt att göra affärer. Comfort Audio menar att det marknadsledande bolaget i 
branschen har krattat vägen för dem men att de ändå behöver missionera en hel del för att 
göra folk medvetna om deras produkter. 
 
5.9 Intäkter 
Huarng (2013) anser att det är viktigt för entreprenöriella företag att skaffa intäkter. De sker 
oftast genom försäljning och för innovativa entreprenöriella företag kan det ta tid. Företagen i 
undersökningen har alla testat olika försäljningsmodeller med blandade resultat. Flera bolag 
är missnöjda med deras säljstrategier och för att företagen ska lyckas få fart på sina intäkter är 
det viktigt att de har en genomtänkt strategi från början. Det mönster som kan tydas är väl att 
företagen vars innovationer var en lösning på en direkt marknadsförfrågan har haft det enklare 
att få igång försäljningen än de andra företagens.  Att bygga upp en säljavdelning är kostsamt 
men många entreprenörer menar att det är svårt att använda andra distributörer eftersom de 
sällan lägger ner så mycket fokus på företagens produkter som de vill att distributören ska 
göra. Absortech och Comfort Audio bygger upp sina säljorganisationer för att det ska bli fullt 
fokus på deras produkter. 
  

5.10 Vinst 
Pries och Guild, (2010) menar att det kan ta tid innan en innovation blir en kommersiell 
framgång och Lindholm Dahlstrand och Stevensson (2010) menar att det är viktigt att 
företagen har goda kontakter med potentiella kunder, leverantörer, distributörer vid 
kommersialiseringen för att kunna förvandla sin kunskap till vinst.  
Det har tagit tid för samtliga innovativa företag i undersökningen att generera vinst. Några 
företag har lyckats generera stora vinster men andra väntar fortfarande på att försäljningen ska 
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ta fart. De företag som har lyckats generera stora vinster är grundade för att kommersialisera 
innovationer där det funnits en efterfrågan från marknaden och det stämmer överens med Ries 
(2010) åsikter om att entreprenörerna ska fokusera på kunders feedback och Teeces (2010) 
idé om att företaget ska fokusera på kundernas behov vid en affärsmodell. Företagen i 
undersökningen har, tack vare deras innovativa produkter, en möjlighet att hålla goda 
marginaler på sina produkter. På så sätt blir företagen lönsamma om de får upp sin försäljning 
och det är såklart viktigt 
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6. Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultatet av den vetenskapliga studien. I kapitlet struktureras 
resultatet av analysen upp i en för hur en, med stöd a de möjligheter och utmaningar som de 
intervjuade entreprenörerna lyft upp, affärsmodell för innovativa entreprenöriella företag kan 
modelleras.  
  

6.1 Resultat 
Syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen för innovativa entreprenöriella 
företags utmaningar och möjligheter och med utmaningarna och möjligheterna som 
utgångspunkt söka förståelse för hur en affärsmodell för ett innovativt entreprenöriellt företag 
kan modelleras. Efter att ha intervjuat entreprenörer från sex innovativa entreprenöriella 
företag så tycker jag att det verkar det som att innovativa entreprenöriella företag ställs inför 
utmaningar som imitativa företag slipper. Företagen i studien är aktiva inom olika branscher 
men det verkar ändå som att de möts av liknande problem under företagens uppstart och 
utveckling. Med utgångspunkten att en affärsmodell är företagets teori om hur en 
entreprenöriell möjlighet ska utnyttjas för att skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt 
(Söderbom, 2013) så bör en genomarbetad affärsmodell kunna hjälpa företagen att vara 
förberedda på och kanske även undvika de här problemen. Efter att ha intervjuat sex 
innovativa entreprenörer vill jag dela in uppstartsprocessen och utvecklingen av ett innovativt 
entreprenöriellt bolag i tre delprocesser som ska hjälpa företaget att utnyttja de möjligheter 
och klara de utmaningar de ställs inför. En konceptuell process som påminner om Huarngs 
(2013) konceptuella lager där företaget tar fram en idé om hur de ska skapa värde till sina 
kunder, en etableringsprocess där entreprenören/entreprenörerna bestämmer sig för att 
etablera ett företag och en finansiell process, som inspirerats av Huarngs (2013) finansiella 
lager, där företaget räknar ut hur de ska skapa lönsamhet och generera vinst.  
 

6.2 Konceptuella processen 
I den konceptuella processen, som för de entreprenörer jag intervjuat har varit katalysatorn till 
det innovativa entreprenörskapet, tar entreprenören/entreprenörerna fram en idé om vad de 
ska göra, hur de ska skapa värde och vilken marknad de ska vända sig mot. För innovativa 
entreprenörer ingår i den här processen även kommersialiseringen av produkten och en 
uppskattning av de resurser företaget kommer behöva för att ta sin produkt till marknaden. 
 
Innovation: Har i undersökningen varit katalysatorn till att de innovativa entreprenöriella 
företagen har startats. Det här är vad företaget ska erbjuda kunderna som ingen annan 
erbjuder? Det kan vara en helt ny produkt eller en tjänst som tidigare inte funnits och då det 
ofta tar långt tid för ett innovativt företag att bli lönsamt är det också viktigt att se över 
hållbarheten i innovationen över tid. 
 
Värde: Det är viktigt att innovationen som företaget grundas på skapar värde för kunderna 
och inte bara vara en häftig grej. Med värde menas att innovationen gör något som förbättrar 
för kunden.  
 
Kommersialisering: Det är bra om det innovativa entreprenöriella företaget har en idé om 
hur det ska tjäna pengar på värdet de skapar med sin innovation. Ett första steg för att lyckas 
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med kommersialiseringen är att göra innovationen till en produkt som någon har ett behov av. 
Det är också viktigt att företaget skapar värde för den som ska betala för produkten och att 
kunden som ska betala tycker att värdet är värt att betala för. Att utgå från ett reellt behov 
eller upplevt problem från en potentiell kund har i den här undersökningen varit en bra grund 
för att ett företag ska lycka kommersialisera sin produkt. Ett annat viktigt steg i 
kommersialiseringen av produkten är att ha en plan för hur man ska göra potentiella kunder 
medvetna om att produkten faktiskt finns.  
 
Marknad: Här är det bra om kunden har en idé om vilken marknad de ska vända sig mot. 
Hur ser den potentiella marknaden ut för företagets innovation? Finns den redan eller skapar 
vi en ny? Är kunderna konservativa eller är de öppna för nya produkter och tjänster? Krävs 
det stora förändringar hos kunden för att de ska börja använda våra produkter eller tjänster? 
Finns det några andra konkurrenter som antingen kan hjälpa oss eller konkurrera om våra 
kunder? Är vår hemmamarknad det bästa stället att lansera produkten eller finns det någon 
annan stans i världen där det är enklare att lansera produkten? 
 
Resurser: Här är det bra om företaget har en idé om vilka resurser som det kommer att krävas 
för att börja sälja innovationen. Vad ska företaget själv göra och vilka ska de samarbeta med? 
För företagen i studien har det varit väldigt viktigt att hitta rätt samarbetspartner och även att 
utforma avtal på så sätt samarbetspartnern inte blir en konkurrent. Hittar företaget rätt 
samarbetspartner kan det bli väldigt lönsamt.  
 

6.3 Etableringsprocessen 
Att starta ett innovativt entreprenöriellt företag kräver mycket jobb och för de innovativa 
entreprenörer som intervjuats i den här studien har det tagit tid att bli lönsamma och något 
företag väntar fortfarande på att bli det. Det är därför bra om den innovativa entreprenören är 
medveten om det från början och har en idé om vad de vill göra med sitt företag och hur de 
ska ha resurserna att göra det. 
 
Entreprenörilella möjligheten: Att starta upp ett innovativt entreprenöriellt företag är ovisst 
men det är ändå bra om entreprenören/entreprenörerna har en idé om vilken entreprenöriell 
möjlighet det är de ska exploatera. I den här studien har entreprenörerna antingen sökt efter en 
entreprenöriell möjlighet eller så har de, med hjälp av sina förkunskaper, lyckats identifiera 
möjligheten när de sett den. Att uppskatta värdet i en sådan här möjlighet är svårt men det är 
bra om entreprenören i samband som en del av den konceptuella processen ser en möjlighet i 
att starta ett lönsamt företag. 
 
Entreprenörskap: Att vara en innovativ entreprenör skiljer sig från att vara anställd. 
Entreprenörerna i den här studien hade antingen en önskan om att bli eller erfarenhet av att 
vara entreprenör. Att vara entreprenör är osäkert och krävande och det är tydligt att 
entreprenörerna i den här studien har fått arbeta väldigt hårt, speciellt i uppstarten av 
företaget. Det är därför bra om innovativa entreprenörer har en idé om vad som krävs för att 
de ska klara av att etablera ett bra innovativt entreprnöriellt företag. 
 
Uppstartsresurser: I de innovativa entreprenöriella företag som varit med i den här studien 
har de innovativa entreprenörernas kunskap, nätverk och innovationen varit de viktigaste 
resurserna. Med de som grund har företagen lyckats etablera sig och det är bra om en 
entreprenör i uppstarten går igenom de resurser som står till förfogande och ser om det är 
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möjligt att på något sätt skaffa de resurser som de i den konceptuella processen kommit fram 
till att de behöver.  
En annan viktigt aspekt ur resursperspektivet är att entreprenören har möjlighet att driva 
företaget utan att det gör vinst direkt. Det kan vara en privatekonomisk fråga men om 
entreprenören inte har råd att gå utan lön ett tag eller kan skaffa lön från någon annan aktivitet 
så kan det vara svårt för företaget att hålla ut tills företaget börjar sälja sina produkter och får 
upp volymer. 
 

6.4 Finansiella processen 
Det är viktigt för ett innovativt entreprenöriellt företag att tjäna pengar så att ägarna kan ta ut 
lön och så att företaget kan växa och bli lönsamt. För att ett företag ska göra det är det 
nödvändigt att företagets intäkter är större än deras kostnader. Det är därför viktigt att den 
innovativa entreprenören har en idé om hur företaget ska lyckas med det. För att ett innovativt 
entreprenöriellt företag ska kunna göra det är försäljningen väldigt viktig. Då innovativa 
entreprenöriella företag ofta skapar sina egna marknader är det bra om den innovativa 
entreprenören har en idé om  hur företaget vill göra affärer och etablerar en branschstruktur 
som gör det möjligt för företaget att bli lönsamt och skapa tillväxt. 
 
Branschstruktur: Det är viktigt att företaget tänker över hur de bäst ska göra affärer på den 
tilltänkta marknaden. Eftersom många innovativa entreprenöriella företag skapar sina egna 
marknader är det upp till dem att tänka ut det bästa sättet att göra affärer med de tilltänkta 
kunderna. 
 
Intäkter: Det är viktigt för ett innovativt entreprenöriellt företag att skapa intäkter. För att 
göra det fort är det viktigt att de lyckas med kommersialiseringen av produkten och 
bestämmer sig för vilken branschstruktur de har. Det är viktigt att företaget får igång och 
fokuserar på försäljning redan från början och att företaget har en genomtänkt strategi när det 
kommer till försäljning.  
 
Kostnader: Då de flesta innovativa entreprenöriella företagen har dåligt med resurser i början 
är det viktigt att företaget kan hålla nere sina kostnader. Ett sätt att göra det är att ha en annan 
försörjning vid sidan av och ett annat är att hitta bra samarbetspartners som kan hjälpa 
företaget att få ut sin produkt. 
 
Vinst: Får ett innovativt entreprenöriellt företag igång försäljningen så är intäkterna oftast 
höga eftersom de kan ha goda marginaler då de erbjuder en unik produkt, inte har särskilt 
mycket konkurrens och inte behöver konkurrera med pris. För att skapa vinst är det viktigt att 
få igång försäljningen och inte ha för stora kostnader. Lyckas företaget med det så kan det 
skapa vinst och tillväxt 
 

6.5 Modell 
Efter att ha delat uppstartsprocessen och utvecklingen av ett innovativt entreprenöriellt 
företag i tre processer har jag sammanfattat hela processen i följande modell som kan beskriva 
hur ett innovativt entreprenöriellt företag kan utveckla sin affärsmodell. De tre processerna 
pågår parallellt och påverkar varandra men då samtliga entreprenörer som deltagit i 
undersökningen börjat med innovationen har även jag börjat med den konceptuella processen. 
Etableringsprocessen lägger sedan grund för företagets möjlighet att utvecklas och i det 
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finansiella lagret räknas företagets eventuella vinst och lönsamhet hem. Affärsmodeller är 
hela tiden föränderliga och beroende på hur marknad, efterfrågan, företagets egna situation 
och olika omvärldsfaktorer förändras så kommer även de innovativa entreprenöriella 
företagens affärsmodeller att förändras. Men med utgångspunkt ur de sex intervjuer som den 
här studien bygger på så har jag kommit fram till följande modell för hur en affärsmodell för 
innovativa entreprenöriella företag kan se ut. 
 

 
Figur 4.  Modell för hur innovativa entreprenöriella företags affärsmodell kan modelleras. 

 
 

Konceptuellt 
lager 

•  Innovation, Värde, Resurser, 
Marknad,  Kommersialisering.   

Etablerings 
lager 

•  Entreprenörskap, Entreprenöriell 
möjlighet, Uppstartsresurser. 

Finansiellt 
lager 

•  Branschstruktur, intäkter, 
kostnader, vinst.  



 
 

 

43 

7. Slutdiskussion 
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras av den här vetenskapliga studien. 
Slutsatserna följs av de implikationer studien kan leda till. Kapitlet avslutas med förslag till 
fortsatt forskning. 

7.1 Slutsatser  
Syftet med den här undersökningen är att öka förståelsen för innovativa entreprenöriella 
företags utmaningar och möjligheter och med utmaningarna och möjligheterna som 
utgångspunkt söka förståelse för hur en affärsmodell för ett innovativt entreprenöriellt företag 
kan modelleras. Att starta ett innovativt entreprenöriellt företag är en komplex process och 
alla innovativa entreprenörer som gör det har olika förutsättningar beroende på deras 
innovation, bakgrund, utbildning resurser etc. Med utgångspunkten att en affärsmodell är 
företagets teori om hur en entreprenöriell möjlighet ska utnyttjas för att skapa långsiktig 
lönsamhet och tillväxt och efter att ha intervjuat sex innovativa entreprenöriella entreprenörer 
har jag kommit fram till att även om förutsättningarna skiljer sig åt så har den här typen av 
företag någorlunda liknande utmaningar och möjligheter. Med de utmaningarna och 
möjligheterna som grund har jag tagit fram en modell av hur en affärsmodell för innovativa 
entreprenöriella företag kan se ut för att den ska kunna hjälpa företaget att utnyttja de 
möjligheter och klara de utmaningar som den typen av företag ställs inför. Jag har delat in 
uppstarts- och utvecklingsprocessen för innovativa entreprenöriella företag i tre delprocesser: 
en konceptuell där entreprenören/entreprenörerna formulerar en idé om vad företaget ska 
göra, en etableringsprocess där entreprenören/entreprenörerna formulerar en idé om 
entreprenörskap och vilken entreprenöriell möjlighet som ska utnyttjas och en finansiell 
process där entreprenören/entreprenörerna formulerar en idé om hur företaget ska bli lönsamt 
och skapa vinst. De tre processerna påverkar varandra och pågår parallellt men för 
entreprenörerna i min studie har det varit den konceptuella processen som startat de två andra.  
Modellen som tagits fram kan ligga som grund för en innovativ entreprenör som ska utforma 
en affärsmodell men affärsmodellen måste formuleras utifrån de specifika förutsättningar som 
det specifika innovativa entreprenöriella företaget har och modellen kan säkert vara behov av 
komplettering för att möta företagens specifika behov. Ett företags affärsmodell är väldigt 
komplex och den kommer också ändras i samband med att företaget utvecklas och att 
marknad, omvärldsfaktorer, kunder och efterfrågan kommer att förändras. Att affärsmodellen 
hela tiden förändras betyder dock inte att utformningen av den första affärsmodellen är 
oviktig utan författaren anser att en bra formulerad och välgenomtänkt affärsmodell kan 
hjälpa ett innovativt entreprenöriellt företag att vara bättre förberedda så att det kan utnyttja 
de möjligheter företaget har och övervinna de utmaningar företaget möter. 
 

7.2 Implikationer 
Studien har resulterat i en modell som beskriver hur en affärsmodell för innovativa 
entreprenöriella företag kan se ut. Förhoppningsvis kan den här modellen hjälpa innovativa 
entreprenörer när de håller på och utvecklar sin affärsmodell. Med hjälp av modellen kan de 
själva formulera sina affärsmodeller utifrån företagets specifika förutsättningar men jag tror 
att de genom att utgå från modellen kan undvika en del fällor på vägen. Modellen kan även 
användas av de som arbetar med att stimulera innovativt entreprenörskap då de kan hjälpa 
innovativa entreprenörer att ta fram en affärsmodell med hjälp av modellen. 
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7.3 Fortsatt forskning 
Både innovativt entreprenörskap och affärsmodeller är forskningsområden med stor potential 
och att kombinera dem är väldigt intressant. Innovativa entreprenöriella företag är väldigt 
viktiga för att skapa tillväxt och då en bra affärsmodell kan hjälpa företaget att växa och bli 
lönsamt så finns det goda möjligheter att området kommer få mer och mer uppmärksamhet. 
Med utgångspunkt i den här studien så hade det varit intressant att se hur innovativa 
entreprenöriella bolag som använder sig av modellen för att utveckla en affärsmodell 
utvecklas. Det hade även varit intressant att få feedback på modellen av innovativa 
entreprenöriella entreprenörer för att få reda på vad de tycker om den och eventuellt hur den 
bör kompletteras.  
Det hade varit intressant att göra en enkätundersökning bland innovativa entreprenöriella 
företag där de får svara på vilka beståndsdelar de anser att en affärsmodell för ett innovativt 
entreprenöriellt företag borde bestå av.  
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