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Problem 

En ensamföretagare måste ofta sitta på en mängd olika kunskaper, då det är vederbörande som 

i slutändan tar alla slutgiltiga beslut. Enligt Tomas Lindberg själv förekommer det en 

sviktande försäljning av produkten Wind-X Medium. Kan det då finnas kunskapsluckor hos 

Tomas Lindberg själv som har ett indirekt samband till dåliga försäljningssiffror? Vilken 

betydelse kan det ha för företagande och tillväxt om det finns skillnader mellan att vara en 

företagare eller entreprenör och uppfinnare eller innovatör? 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka problematiken en ensamföretagare kan ha med att skapa 

större intresse och acceptans kring sina produkter.  

 

Vision 

Med en vision att kunna komma med ett eller flera förslag på hur han kan gå vidare med sitt 

företag. 

 

Metod 

Författarna har i denna studie använt sig av en kvalitativ metod, genom att intervjua ägaren 

till företaget. Författarna har genom att göra olika analyser fått fram information till studiens 

empiri. Genom att analysera och diskutera studiens teoretiska referensram har författarna 

kommit fram till olika förslag till hur ägaren skulle kunna göra för att gå vidare med sitt 

företag. 

 

Slutsats 

Författarna har identifierat vissa kunskapsbrister hos ägaren Tomas Lindberg som kan 

påverka företaget på olika sätt. I studien har det framkommit att ägaren till företaget X-

Innovations AB saknar kunskap om marknadsföring, vilket har gjort att försäljningen av 

företagets produkt inte går så bra som ägaren hade hoppats.  
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Abstract 
 

Title: X-Innovations AB- and the need of knowledge to an improved product launch for the 

owner of the company X-Innovations AB. 

Author:  Mari Renfors Jonsson & Anna Robertsson 

Tutor: Erik Lindhult, Mälardalen University 

Course: Innovation Management 

Keywords: Innovation, Marketing, Entrepreneur, Single-person business.  

  

 Problem 

In a single-person business the business man himself often must have a great deal of 

knowledge, because he/she is the one who must take all the final decisions. According to 

Tomas Lindberg there has been a failing sale of the product Wind-X Medium. Could it be that 

there is an indirect link between Tomas Lindbergs lack of knowledge and failing sales figures 

of Wind-X Medium? What can the consequence be for business enterprise and growth if there 

is a difference between being a businessman, entrepreneur or an innovator? 

 

Purpose 

The purpose of this study is to investigate the problems a single-person business can have to 

create more interest and acceptance around his/her products.  

 

Vision 

With a vision to be able to come up with one or more proposals on how Tomas Lindberg can 

move on with his business. 

 

Method 

The authors in this study used a qualitative approach, by interviewing the owner of the 

company. The authors have by doing different tests, presented information to the study’s 

empirical work. The authors analyzed and discussed the study’s theoretical framework, and 

then come up with a various proposals on how the owner could do to move forward with his 

business.  

 

Conclusions 

The authors have identified some knowledge gaps with Tomas Lindberg that may affect in 

different ways. The study has revealed that the owner of the company X-Innovations AB has 

some knowledge of marketing, which has allowed that the sale of its product are not going as 

well as the owner hoped.   
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1. Inledning 
Författarna till detta examensarbete studerar på Innovationsprogrammet, IMTO där båda har 

Företagsekonomi som inriktning. Författarna har som mål att i framtiden arbeta som 

företagsrådgivare, verksamhetsutvecklare eller liknande och tyckte att detta var ett bra tillfälle 

att prova på en verklig uppgift mot en riktig uppdragsgivare. 

Kan ett samhälle växa utan företagande? Det finns flera studier som påvisar, för att det ska 

kunna skapas arbetstillfällen, ökad tillväxt och bättre ekonomi måste entreprenörskapet 

uppmuntras. Det finns en mängd faktorer som gör att en entreprenör/företagare har svårt att 

etablera sig på marknaden, som exempelvis miljöregler och arbetsrätt där skatte- och 

momsreglerna är de faktorer som hindrar tillväxten i små företag(www.svensktnaringsliv.se 

1). När en entreprenör inte etablerar sig är risken att företaget slutar i konkurs avsevärt 

mycket större.  

Vad definierar en entreprenör och vad skiljer denne från en företagare? Enligt Åsa 

Hansson(2008) finns det i Sverige en liten andel nyentreprenörer. Det finns ingen gemensam 

definition på vad en entreprenör är, vilket i sin tur gör det svårt att kunna mäta 

entreprenörskap. Vidare går det att se egenskaper hos entreprenörer såsom att framkalla 

möjligheter, komma fram med innovationer och nya idéer, samt har drivkrafter att vilja 

utvecklas eller kunna generera vinst. Dessa egenskaper kan även finnas hos individer som inte 

är egenföretagare utan anställda, och benämns då mer som intraprenörer. Redan på 1930-talet 

menade ekonomen Schumpeter att ekonomisk tillväxt sker genom innovationer, där 

entreprenören var en viktig person som var handlingskraftig och som strävade efter att skapa 

nya möjligheter(www.svensktnaringsliv.se). Innovationer som många gånger består av nya 

idéer till en produkt har sitt ursprung i entreprenörskap, dessa kan komma från både 

ensamföretagare, uppfinnare eller större företag. En ny idé möter som störst osäkerhet innan 

den har blivit accepterad av samhället/konsumenter, vilket gör att innovationsprocessen kring 

lanseringen av en produkt kantas av många olika hinder och beslut. Denna innovationsprocess 

och de faktorer den berör är vad denna studie syftar till att belysa, integrerat med Tomas 

Lindberg, ägare och den som driver företaget X-Innovations AB(www.x-innovations.se). 

Studien berör frågor som vilken betydelse innovationsprocessen har för hans produkter, frågor 

som behandlar hans egna kunskaper kring att driva ett företag, vilken konkurrenssituation han 

befinner sig i och hur han som aktör står sig på marknaden. Dessa frågor har författarna som 

avsikt att koppla till teorier inom innovationsteknik och företagsekonomi. 

1.1. Bakgrund 
I Sverige är de flesta företagen små. Enligt Tillväxtverkets hemsida är det tre av fyra företag 

som är Soloföretag och av dessa är det ungefär 99 % som inte har mer än 50 stycken 

anställda(www.tillvaxtverket.se).  

Hos Bolagsverket gjordes det i november månad år 2010 en registrering på 6440 stycken nya 

företag, denna registrering gäller då de vanligaste formerna av bolag såsom aktiebolag, 

handelsbolag, enskild firma och kommanditbolag. Det är en ökning på lite mer än 1400 
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stycken från föregående år under samma månad. Nyföretagandet fortsätter att öka i Sverige, 

enligt statistik från Bolagsverket har nyföretagandet ökat med 16,9 % sedan i början av år 

2010. Aktiebolag är den bolagsformen som växer mest av alla(www.bolagsverket.se). Detta 

menar författarna visar på hur viktigt det är att etablera sig på marknaden, då 

konkurrenssituationen ökar då det kommer fler företag ut på marknaden.  

X-Innovations AB är ett företag som startades våren 2008 av två bröder. Företaget ligger i 

Fagersta, beläget i norra Västmanland, och drivs till stor del av den ene ägaren, Tomas 

Lindberg. Företaget X-Innovations AB tillverkar produkter där syftet är att förbättra den 

ergonomiska arbetsmiljön inom ett flertal yrkeskategorier, dessa kan omfatta exempelvis 

Räddningstjänsten, transport och friluftsliv. Företaget har i dagsläget tio olika produkter i 

sortimentet(www.x-innovations.se) och fler är på gång, då ägaren till företaget X-Innovations 

AB, Tomas Lindberg anser sig själv vara en uppfinnare(Informellt samtal med Tomas 

Lindberg, 2010-10-11). 

Författarnas önskemål om examensarbete var att det helst skulle komma från en 

uppdragsgivare, just för den anledningen att det blev mer verkligt. Författarna kom i kontakt 

med företagaren Tomas Lindberg och hans företag X-Innovations AB genom Lars 

Wieselgren, projektledare och Pekka Tirsjö, etableringsansvarig/affärsrådgivare på 

Tillväxtgruppen i norra Västmanland. Tillväxtgruppen har sitt säte i Fagersta och är en 

gemensam näringslivsorganisation för Fagersta och Norberg. Deras uppdrag är att få företag 

att bli mer attraktiva på marknaden och se till att skapa starka företag genom en bra 

nyföretagaranda(www.tillvaxtgruppen.com).  

1.2. Problemformulering 
Sedan starten av X-Innovations AB 2008 har ägaren Tomas Lindberg inte lyckats öka 

försäljningen av produkten Wind-X Medium. Uppfattningen författarna har fått av företagets 

produkter, design, hemsida och företagaren själv är att detta borde vara något han kan ha som 

levebröd. Då det enligt Lindberg idag förekommer en sviktande försäljning av Wind-X 

Medium kan det vara lätt att som företagare tro att orsaken till detta ligger utanför företagets 

ramar, att det måste vara något fel på kunderna som inte ser det positiva i produktens 

egenskaper. I ett sådant läge kan det vara lätt att missa att vända problemet internt, mot sig 

själv som företagare, och ställa sig frågan om hur jag själv påverkar försäljningen av Wind-X 

Medium. En ensamföretagare måste ofta sitta på en mängd olika kunskaper, då det är 

vederbörande som i slutändan tar alla slutgiltiga besluten. Kan det finnas kunskapsluckor hos 

Lindberg själv som har ett indirekt samband till dåliga försäljningssiffror? Vem är företagare 

och vem är entreprenör, vem anses vara uppfinnare respektive innovatör? Om det nu finns 

några skillnader i dessa begrepp, vad kan de ha för betydelse för företagande och tillväxt?  

1.3. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka problematiken en ensamföretagare kan ha med att skapa 

större intresse och acceptans kring sina produkter. 
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1.4. Forskningsfråga   
Vilka faktorer bör Tomas Lindberg ha kunskap om för att kunna åstadkomma en förbättrad 

produktlansering?   

1.5. Avgränsning  
Författarna har valt att inte fokusera på det allmänna kunskapsbehovet som övriga 

ensamföretagare i Sverige har vid en produktlansering, utan författarnas fokus ligger på 

Tomas Lindberg och hans kunskapsbehov. Efter samtal med ägaren till företaget har 

författarna gjort en överenskommelse om att endast fokusera på produkten Wind-X Medium 

för band. 

 

Produkten Wind-X Medium 

Denna produkt används tillsammans med en borrskruvdragare för att rulla upp spännband. Ett 

spännband som är 9,5 meter långt tar nio sekunder att rulla upp. Det går att göra på två sätt, då 

det faller, vilket gör att man slipper bli smutsig och sedan genom att använda sig av ett plant 

underlag exempelvis ett bord(www.x-innovations.se). 

1.6. Vision  
Författarnas vision är att kunna komma med ett eller flera förslag på hur företagaren kan gå 

vidare med sitt företag. 

1.7. Målgrupp 
Författarna anser att de som kan ha nytta av denna kunskap är flera grupper, men främst 

nyföretagare, företagsrådgivare samt studenter med entreprenörsintresse som har en avsikt att 

starta företag eller vill lansera en produkt ute på marknaden. Vidare att de som står i 

startgroparna för att starta företag kan ha ett större intresse av detta examensarbete då de kan 

få en fingervisning på saker som är bra att tänka på vid nystartande av företag. 
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1.8. Innovativa bidrag 
Författarnas innovativa bidrag riktar sig främst mot Tomas Lindberg, för att hjälpa Lindberg 

att klargöra situationen över hans företag, hans produkt men även hans egna kunskaper kring 

företagande. Författarna kommer att klargöra innovationsprocessen och dess betydelse för 

framtida utveckling, detta som ett led för att öka Lindbergs förståelse från hur han tar en idé 

till en färdig produkt och vilka faktorer som spelar roll för att han ska komma till stånd med 

en försäljning. Denna kunskap skulle kunna frammana en organisatorisk förändring i X-

Innovations AB som kan leda till eventuell utveckling för både ägaren och för företaget som 

helhet. Övriga läsare ges tillfälle att få inblick i hur en ensamföretagares situation kan se ut i 

verkligheten. 

1.9. Etik  
Det etiska förhållningssätt författarna har gällande denna studie är att fokus inte endast ligger 

på Tomas Lindberg, ägaren till företaget X-Innovations AB, utan studiens innehåll kan även 

gälla andra ensamföretagare som grupp i Sverige.  
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Disposition  
Här visas en modell för studiens disposition och en beskrivning av rubrikernas innehåll. 

1. Inledning.  

En övergripande beskrivning av studiens problemområde och syfte. 

2. Metod. 

 En beskrivning av författarnas val av metod samt tillvägagångssätt av datainsamling. 

3. Teori.  

En beskrivning av de teorier som författarna valt att använda sig av för studiens syfte, 

för att vidare använda dem i analysen/diskussionen. 

4. Empiri.  

En översikt över vem Tomas Lindberg är samt de analyser författarna gjort. 

5. Analys/Diskussion.  

Här presenteras författarnas analyser och diskussioner vilka bygger på den teoretiska 

referensramen och den empiriska delen av studien. 

6. Slutsatser.  

Här presenteras vad författarna har kommit fram till under studiens gång. 

7. Författarnas förslag. 

Här presenteras vad författarna anser att Tomas Lindberg kan göra för sig själv men 

även för företaget X- Innovations AB som helhet. 

8. Kritik. 

Här presenteras den kritik som kan riktas mot studien. 
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2. Metod 
Den teoretiska litteraturen valdes dels utifrån författarnas tidigare kontakt med den, men även 

då vi ansåg att den passade studien där avsikten var att ta reda på vilka kunskaper Lindberg 

har idag och hur de påverkar X-Innovations AB. Vidare anser vi att den valda litteraturen kan 

belysa den krokiga väg som en innovationsprocess kan vara. Författarna kommer att inta ett 

kritiskt förhållningssätt till litteraturen genom att granska, diskutera och analysera den fakta 

som litteraturen tar upp (Trost, 2002 s.65-69). Metoden som författarna anser ligger till grund 

för detta examensarbete är en kvalitativ studie. En kvalitativ studie används i stor utsträckning 

för att det ska vara lättare att förstå ett visst ämne eller situation(Björklund, Paulsson, 2003 

s.63). 

2.1. Datainsamling  
Insamlandet av primärkällor har skett genom intervju och samtal(Christensen, Andersson, 

Carlsson, Haglund, 2001 s.103-104)med den huvudansvarige ägaren till företaget X-

Innovations AB. Vi valde att bara ha en intervju med ägaren till företaget för att vi ansåg att 

det skulle räcka, men att vi vid behov kunde kontakta ägaren. De samtal som författarna har 

haft med ägaren till företaget X-Innovations AB har skett vid tillfällen då vi har ansett att vi 

behövt ha mer information från ägaren för att stärka vår studie. De sekundärkällor som vi 

använt sig av i denna studie kommer från vetenskapliga artiklar, böcker och andra 

elektroniska källor(Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund, 2001 s.88). Författarna har 

använt sig av Mälardalens Högskolebiblioteks databaser som Emerald, JSTOR och 

ELIN@Mälardalen för insamlande av ytterligare data.  

Författarna har även valt att göra olika analyser som nulägesanalys av X-Innovations AB, 

nulägesanalys av företagets marknad, SWOT-analys, nulägesanalys enligt Porters fem krafter, 

en marknadsanalys(Axelsson, Agndal, 2005 s.75-92). Vi valde att använda oss av tidigare 

nämnda analyser, som verktyg för att bilda sig en uppfattning om företaget X-Innovations AB 

samt dess ägare Tomas Lindberg. Dessa analyser är bra att använda för att kunna få fram en 

bild av styrkor, svagheter, aktuell konkurrens, resurser och förmågor som är av vikt för att 

kunna driva ett företag(Axelsson, Agndal, 2005 s.74-92). Dessa analyser anser författarna 

lyfter kvaliteten i denna studie då det ger en informativ överblick av X-Innovations AB och 

dess ägare. Vi valde även att göra en mindre undersökning hos ett fåtal personer angående 

produkten Wind-X Medium, för att få reda på vad de ansåg om produkten. Undersökningen 

gjordes utifrån en frågeställning där författarna gick runt och personer fick svara på frågorna. 

Författarna har använt sig av sitt kontaktnät inom Mälardalens Högskola för att få ytterligare 

relevant information om litteratur som rör examensarbetet, och även tittat på vilka andra 

produkter som finns ute på marknaden som är tänkbara konkurrenter till produkten Wind-X 

Medium.  

2.1.1. Kvalitativ intervju 
Författarna har gjort en intervju med Tomas Lindberg, som är en av ägarna till företaget X-

Innovations AB. När författarna bestämde sig för att göra en intervju, kontaktade författarna 

Lindberg och bad honom att ge förslag på olika datum som han kunde tänka sig att träffa 

författarna.  
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Efter diskussion utfärdades intervjun av båda författarna, detta för att de själva inte var vana 

intervjuare. Författarna var medvetna om att det var av vikt att förhålla sig neutral till de svar 

som den intervjuade lämnade, detta för att inte vinkla svaren så att de skulle passa författarnas 

egna synsätt.    

För att få veta så mycket som möjligt om den intervjuade och dennes företag hade författarna 

i förväg planerat en intervjuguide istället för att ha raka, konkreta frågor. Författarnas 

intervjuguide innehöll bland annat områden som företagande, innovationer, marknadsföring 

och nätverk/nätverkande. Inom området företagande ville författarna ha svar på frågor som 

mål, vision, planer och vem Tomas Lindberg är. Inom området innovationer få svar på frågor 

om produkt, produktutveckling, hur Lindberg kom in på innovationsspåret och vilken framtid 

han ser inom området. Kring området marknadsföring hade författarna en förhoppning om att 

få svar på vilka målgrupper Lindberg har idag, vilka målgrupper han vill till, hur marknaden 

ser ut idag, vilken marknad vill han tillhöra och hur marknadsföringen ser ut idag. När det 

gäller nätverkandet var författarna intresserade av att få veta vad Lindberg har för nätverk 

idag, hur han gjort för att få detta nätverk, i vilken grad han utnyttjar det och vilka han kan få 

hjälp av. 

Författarna diskuterade om huruvida de skulle använda sig av ett inspelningsverktyg eller inte 

under själva intervjun, då fördelarna var betydligt fler än nackdelarna beslutade de sig för att 

spela in intervjun. Då författarna inte hade tillgång till en diktafon använde de sig av en 

mobiltelefon som inspelningsverktyg, så att det skulle bli lättare för författarna att gå tillbaka 

och lyssna på det som sagts under intervjun. Det skulle även komma att underlätta vid 

kommande transkriberingsarbete. 

2.1.2. Intervjuguide  
En intervjuguide är en mall med de teman eller ämnen som ska kartläggas i en intervju och 

gör att personen som blir intervjuad får betydelsefulla frågor. Dessa behöver dock inte komma 

i någon specifik ordning utan det är upp till intervjuaren att se till att de ställs(Krag Jacobsen, 

1993 s.19). För att författarna skulle få reda på så mycket som möjligt utan att i förhand utgå 

från bestämda frågor, sammanställdes en genomtänkt intervjuguide med olika områden(Trost, 

2005 s.50). 

När en intervju ska göras kan det vara svårt att prata, lyssna och anteckna under en och 

samma gång(Krag Jacobsen, 1993 s.189), därför valde författarna att använda sig av en 

mobiltelefon för att spela in intervjun så att de lättare kunde sammanställa den efteråt. 

Inspelningen på mobiltelefonen gjorde att transkriberingen av intervjun gick smidigare då det 

var lätt att stanna upp eller gå tillbaka för att lyssna på specifika saker som sades eller om det 

var någonting som var otydligt. Att använda sig av ett inspelningsverktyg kan göra den 

intervjuade nervös(Krag Jacobsen, 1993 s. 189). Författarna var väl medvetna om att detta 

skulle kunna ske och att det kunde påverka resultatet, och det gjorde att de frågade den som 

skulle intervjuas om det gick bra att spela in intervjun, och han accepterade det. 

Det är under redigeringsprocessen som intervjun får en mer sammanhängande struktur, 

genom att då välja ut det som är viktigt och relevant för själva arbetet. Det som är viktigt att 
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tänka på under en redigering är att inte förvränga det som den intervjuade har sagt bara för att 

det ska låta bättre(Krag Jacobsen, 1993 s.198-199). Författarna tog tag i att renskriva 

intervjun omgående efter avslutat intervjumöte och det i enlighet med Hägers påstående om 

att renskriva en intervju så snabbt som möjligt då den är som fräschast i minnet, väntar man 

för länge är risken stor att anteckningarna blir obegripliga(Häger, 2007 s.142). 

2.1.3. Standard och struktur av intervjun 

Författarnas intervju präglades av att standard och struktur av intervjuområdena var av en mer 

fri karaktär, att de hade låg standardisering(Trost, 2005 s.19-21). Detta för att vi ville veta så 

mycket som möjligt och låta den intervjuade tala mer fritt. Författarna ansåg att detta kunde 

underlätta för den intervjuade att inte ”fastna” i sina tankebanor, som det annars är lätt att göra 

om det redan finns färdiga svarsalternativ. 

Att intervjua är aldrig lätt. Det krävs en hel del förberedelser för att en intervju ska bli så bra 

som möjligt, men det är svårt att göra för mycket förberedelser. Alla gånger går det inte att 

följa det som har förberetts utan det tillkommer lite improvisation. Det finns mycket att ta 

ställning till under förberedelserna och som bör tänkas på, som exempelvis att redan tidigt 

veta vilket ämne intervjun ska handla om, vem som ska ställa frågorna, när intervjun ska 

göras och vilken plats som passar bäst(Krag Jacobsen, 1993 s.175-176). Platsen för intervjun 

är känslig då störningar helst inte får ske, att inte bli avbruten av någon, ringande telefoner 

eller annat ”spring”(Häger, 2007 s.149).  

Då författarna båda är ovana intervjuare bestämdes det dock att båda skulle närvara vid 

intervjutillfället. Författarna var väl medvetna om att detta kunde kännas som ett maktövertag 

för den intervjuade då de var två och han ensam(Trost, 2005 s.46). Det är klart att de som 

oerfarna intervjuare kände oro över att det inte skulle gå bra. Personer som är ovana och 

osäkra intervjuare kan uppfatta att intervjuns bestämmelser är strikta och bakvända. En person 

som vanligtvis är framåt kan lätt bli blyg och tillbakadragen, detta kan göra att hela materialet 

som var tänkt att använda från intervjun blir obrukbart(Krag Jacobsen, 1993 s.12). Författarna 

ansåg dock att fördelarna övervägde då de kunde samla in en större mängd data än om de 

skulle varit själva. Det blev lättare att diskutera frågorna kring intervjun då de båda var 

närvarande vid den.  
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3. Teori 
Författarna har valt dessa teorier för att påvisa de olika faktorer som kan påverka en 

innovationsprocess. Stage-Gate modellen som kommer att presenteras i stycke 3.4 är en 

modell som ofta används av stora företag när en produkt ska gå från idé till lansering. Trots 

detta, anser författarna att en ensamföretagare kan ha nytta av denna modell då den konkret 

visar att processens väg till lansering kantas av många olika nivåer, där produktens många 

förutsättningar måste bedömas. 

3.1. Spridning av innovationer 
Innovationer består många gånger av en ny idé, process, en förbättring och i vissa fall radikala 

förändringar. Vissa går fort att acceptera medan andra tar lång tid på sig för att nå en 

acceptans. Detta är ett dilemma som många människor, företag och organisationer möter när 

det gäller att implementera en innovation(Rogers, 2003 s.1). Så vilka vägar finns det för att 

lyckas med spridningen av innovationer? Enligt författaren Everett M Rogers (2003) kan 

spridningen av innovationer delas in i fyra olika områden som alla på sitt sätt påverkar 

resultatet av spridningen. 

1) En innovation 

2) Kommunikation genom vissa givna kanaler 

3) Tid 

4) Människor i sociala system 

(Rogers, 2003 s.11) 

Följande fyra stycken bygger på det första kapitlet ur boken Diffusion of Innovations av 

Everett M. Rogers(2003). En innovation(1) anses som något nytt, och det värde som finns i 

detta ”nya” ligger hos den individuella människan. Om en individ uppfattar en innovation 

som ny, trots att den har funnits länge, är den trotsallt för individen en ny innovation. När det 

handlar om att sprida och att acceptera innovationer bör man tänka på att en innovation som 

kan verka perfekt för en viss individ eller grupp inte automatiskt betyder att den är gångbar 

för alla. När det kommer till acceptans kring innovationer skiljer sig individer och grupper åt 

genom att befinna sig i olika situationer vilket i sig påverkar utgången.  När det gäller graden 

av acceptans kring innovationer skiljer sig dessa åt genom vilken sorts innovation det gäller. 

Dessa delas in efter följande områden: 

1) Relativ fördel – med detta menas hur individen uppfattar innovationens 

konkurrenskraft jämfört med redan befintliga idéer. En innovation som har stark 

konkurrenskraft har oftare lättare att accepteras. 

2) Kompatibilitet – är när innovationen stämmer överrens med existerande värderingar, 

normer och principer i sociala system. Skulle en innovation strida mot detta kommer 

det att ta längre tid för den att nå acceptans. Detta skulle kunna vara exempelvis 

användning av preventivmedel i länder där religionen är av en annan åsikt.  

3) Komplexitet – handlar om hur pass komplex innovationen uppfattas att vara och hur 

användarvänlig den är. Enkelhet är något som människor har lättare för att anpassa sig 
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till, än när det krävs att individer måste skaffa sig nya kunskaper för att kunna 

tillgodogöra sig en innovation. 

4) Experimentering – en innovation kan vara lättare att acceptera genom att individen 

själv får experimentera med den. Genom att individen själv får uppleva resultat 

reduceras den osäkerhet som annars kan finnas kring innovationer, därmed kan 

acceptans nås fortare och till en bredare grupp. 

5) Observation – handlar om hur transparant en innovation är för andra. Det är lättare att 

nå acceptans kring innovationer där resultatet av densamma är synlig. Detta stimulerar 

andra att föra diskussioner kring innovationen som då sprids genom mun-till-mun 

metoden. 

Området kring kommunikation (2) handlar om hur innovationer kan kommuniceras ut till 

olika människor. Den allra enklaste formen av kommunikation är när det finns en sändare som 

ger information och en mottagare som tar emot information. När det gäller spridning av 

innovation är konsten att hitta ett sätt att knyta samman kanalerna av information på, då 

informationen i första hand gäller en ny idé. För att snabbt skapa uppmärksamhet kring en 

innovation är media en utmärkt kanal att använda sig av, där chansen att nå ut till en mängd 

potentiella användare. Internet är idag en stor arena där många människor befinner sig 

dagligen, vilket gör detta till en bra kanal att utnyttja. Sociala kanaler består av de personliga 

kontakterna mellan människor, i detta fall fler än två personer. Många gånger accepteras en 

innovation för att en annan individ redan har sett fördelen med den och tagit den till sig. 

Kommunikation av idéer sker oftast mellan homogena grupper av individer, då det är lättare 

att ta till sig en förändring desto mer lika individerna är. Heterogena grupper är motsatsen, 

vilket innebär att individer är mer olika varandra. Detta ger svårigheter kring spridning av 

innovationer, då det är konstaterat att homogena individer har ett mer givande utbyte mellan 

sig. Problemet ligger då i att det allt som oftast när det gäller spridning av innovationer 

handlar om väldigt heterogena aktörer, vilket gör att det till slut eventuellt inte förekommer 

någon spridning av innovationer alls eller en väldigt liten spridning av dem. 

Tiden (3) spelar roll i processen att sprida innovationer. Beslutsprocessen kring att acceptera 

eller avvisa en innovation består av fem olika steg . Modellen nedan ger en överblick över 

stegen samt dess betydelse för processen. 
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Figur 1. Egen bearbetad och 

fritt översatt modell(Rogers, 2003 s.20). 

Dessa fem steg är ett led i att eliminera en osäkerhet kring innovationer. I den första rutan 

(kunskap) kommer den beslutande individen/gruppen i kontakt med innovationen och gör sig 

en uppfattning om på vilket sätt den fungerar. Detta följs åt av den andra rutan (övertygelse) 

där individen/gruppen kommer till insikt över vilken inställning individen har till 

innovationen. Denna inställning är avgörande för om individen/gruppen kommer att acceptera 

eller förneka innovationen (beslut).  När individen/gruppen har accepterat innovationen är det 

dags att göra praktisk verklighet av den, innovationen ska börja fylla sin funktion 

(implementering). Vidare när beslutet blivit taget söker individen/gruppen stöd för sitt beslut 

(bekräftelse), detta beslut kan komma att hävas om det förekommer motstridiga påståenden 

om innovationen. Dessa steg kan ses som en tidsprocess, där det förekommer olika tider vid 

olika steg. Vissa individer/grupper tar längre tid på sig att förflytta sig mellan de olika stegen. 

Spridning av innovationer sker även i sociala system(4), ett annat ord för dessa system är 

grupper av människor som arbetar mot ett gemensamt mål. Dessa grupper kan vara både 

informella och formella, där spridningen av innovationer påverkas av gruppens struktur. Ett 

exempel på en form av struktur kan vara den hierarkiska, där individer längre ner måste ta 

order av individer högre upp i den hierarkiska ordningen. I en sådan struktur går det att 

kartlägga hur kommunikationen flödar mellan individer. Det som påverkar spridningen av 

innovationer i sociala system är att alla individer är aktörer inom olika nätverk där normer och 

värderingar råder. Spridningen av innovativa idéer påverkas av de sociala systemen och dess 

kommunikationsflöde. Det finns olika beslutsgångar som individer/grupper kan ta när det 

gäller innovationer, bland annat genom att ta ett individuellt beslut eller genom ett gemensamt 

beslut i gruppen.  

3.2. Vem anammar en innovation? 
Det finns olika typer av kategorier när det gäller att kunna identifiera målgrupper, vilka de är 

och hur de tar till sig en innovation. Den första gruppen är innovatörerna, vilka ofta i sig är 

väldigt djärva till naturen. Innovatörer är personer som måste kunna klara av att hantera 

innovationers osäkerhet, då det i början ofta är som allra högst osäkerhet kring en idé. Rollen 

Kunskap

Övertygelse

BeslutImplementering

Bekräftelse
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som innovatör är viktigt då det bidrar till att föra utvecklingen framåt, att låta människor få ta 

del av ny teknik och nya idéer. Efter innovatörerna följer de tidiga aktörerna, som fungerar 

som ett slags förebilder för de övriga individerna. De tidiga aktörerna är snabba med att 

anamma en idé och har information att ge till de som har frågor. De har även en förmåga att 

snabba på processen när det gäller att få folk att ta till sig en innovation. Den tidiga 

majoriteten består av aktörer som sällan tar besluten som leder till acceptans kring 

innovationer, utan de följer med en varsam medvetenhet hellre än leder. Sedan kommer den 

sena majoriteten som är mer skeptiska till innovationer och accepterar dem oftast inte förrän 

det förekommer ett allmänt godkännande från resten av de andra aktörerna. Den sista gruppen 

är eftersläntrarna, och som namnet antyder är individerna som hamnar i den här kategorin de 

sista att acceptera innovationerna. Bland dessa aktörer är det vanligt att traditionella 

värderingar förekommer och den grund som de baserar sina beslut på är oftast från det som 

redan har hänt utefter tidigare beslut. Eftersom eftersläntrarna kan vara misstänksamma mot 

innovationer vill de gärna att all form av osäkerhet ska vara eliminerad för att de ska kunna ge 

innovationen en chans(Rogers, 2003 s.282-285). 

3.3. Att förenkla innovationsprocessen  
I boken Innovation and entrepreneurship av Bessant och Tidd(2007) finns det en förenklad 

modell som visar processen kring att hitta de bästa förutsättningarna kring en idé eller en 

produkt. 

 

  Figur 2. Omarbetad modell från(Bessant, Tidd, 2007 s.30). 

Med Generate menas att man som entreprenör måste sondera terrängen för att hitta signaler 

om vilka potentiella innovationer som finns. När terrängen sonderas finns det flera aspekter 

att titta på, såsom marknad, kunder, målgrupper och hur pass bärande idén är och om det finns 

ett behov av den tänkta idén. När det finns tillräckligt med information om alla områden 

rörande produkten använder man sig av Select för att välja ut det som är väsentligt och 

oväsentligt gällande produkten. När valet är gjort är det dags att Implement produkten på 

marknaden, men att samtidigt ha vetskapen om att det kan uppstå hinder på vägen(Bessant, 

Tidd, 2007 s.16). 

För att få innovation att ske – från idé till framgångsrika produkter, tjänster eller processer, 

hänvisar Bessant och Tidd(2005) till utvecklingstratten som är utvecklad av Wheelwright och 

Clark. Det är en stegvis process för att reducera osäkerheten genom olika slags 

problemlösande steg, att flyttas genom de olika granskningsfaserna, att göra ett val och sedan 

komma till implementeringen. Till en början är allt möjligt, men ett ökat engagemang av 

resurser under projektets gång gör det allt svårare att byta riktning. Att leda innovationer är en 

bra balansakt mellan kostnaderna av att fortsätta med projekt som inte lyckas och faran med 

att stänga ner projektet för tidigt och att eliminera potentiella fruktbara möjligheter(Bessant, 

Tidd, 2007 s.16).  

Generate Select Implement
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Framgångsrika innovatörer tenderar att sköta någon slags strukturerad planerad process som 

bygger på ”stage-gates” som är utvecklad av Robert Cooper, som ett resultat från hans 

betydande studier av produkt innovationer. Det är genom den modellen som innovationerna 

ska passera för att se om de är klara/godkända för att lanseras på marknaden, det är bara om 

de passerar som ”grinden” öppnas, annars är det naturligt att avveckla projektet eller utveckla 

det vidare för att sedan göra ett nytt försök att få ut den på marknaden(Tidd, Bessant, Pavitt, 

2005 s.378-381). 

Stage-gate system känner igen att produktinnovationer är en process. Stage-gate system 

applicerar enkelt processhanteringen och dess metoder på innovationsprocessen. En bra 

motsvarighet till produktionsprocessen för tillverkning är en fysisk produkt. För att kunna 

förbättra processens output gäller det att fokusera på denne och att ta bort dess oenigheter. 

Stage-Gate modellen är uppdelad i olika numrerade steg eller arbetsstationer, och mellan varje 

station finns det en kvalitetskontroll eller en så kallad gate. Det är mellan dessa 

kontroller/gater produkten måste passera för att den ska kunna komma vidare till nästa steg. 

Det är i dessa steg som arbetet görs, kontrollen/gaten försäkrar att kvalitén är tillräckligt bra. 

Vanligtvis kan ett stage-gate system innehålla mellan fyra till sju stages och gates, beroende 

på företagets storlek(Cooper, 1990). 

En gate är bemannad av en överordnad direktör, som agerar som en ”gatekeeper” en 

grindvakt. Grindvakten har tillräckligt med kunskaper och auktoritet för att godkänna de 

resurser som behövs för projektet. Detta inkluderar: 

 Granska kvalitén på det som ska levereras 

 Utvärdera projektets kvalité ur ekonomisk och företagets synpunkt, vilket resulterar i 

att antingen fortsätter projektet eller så avslutas det 

 Ett godkännande av handlingsplanen för nästa steg och fördelningen mellan 

nödvändiga resurser 

(Cooper, 1990).  

3.4. Stage- Gate system 
Enligt professor Robert G. Cooper(1990) kan ett stage gate system vara uppbyggt enligt 

följande: 

Idé  

En ny produktprocess börjar med en ny idé, som kan kopplas till gate ett, Initial Screeen. 

Gate 1: Initial Screen 

Gate ett är en ”mjuk” kontroll, som uppgår till att utsätta projektet för några kriterier, som 

”måste möta” och ”borde möta”. Dessa kriterier hanterar saker som strategiska justeringar, 

projektets genomförbarhet, möjligheternas omfattning, differentiella fördelar, synergin med 

företagets kärnkompetenser och resurser samt marknadens dragningskraft.  
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Stage 1: Preliminary Assessment 

Detta första och billigaste steg har ett syfte att bestämma projektets tekniska och marknadens 

fördelar. En preliminär marknadsutvärdering är en aspekt av steg ett och det innefattar en 

variation av förhållandevis billiga aktiviteter, såsom en bibliotekssökning, kontakt med en 

huvudansvarig och även ett snabbt test på en handfull potentiella användare. Syftet med detta 

är att bestämma marknadens storlek, potential och acceptans. Samtidigt görs det en preliminär 

teknisk utvärdering som innefattar en värdering av föreslagen produkt. Ett ytterligare syfte är 

att utvärdera utvecklingen, tillverkningsmöjligheterna, eventuella kostnader och tiden att 

utföra allt. 

Gate 2: Second screen 

Denna gate är i grund och botten en repetering av gate ett. Projektet omvärderas med ny 

information som inhämtats från steg ett.  Om beslutet i det här stadiet är ”kör”, flyttas 

projektet till en tyngre utgiftsstege. I gate två finns det ytterligare ett kriterium till ”borde 

möta” att ta hänsyn till och det är att handskas med försäljningskraften och kundernas 

reaktioner på den föreslagna produkten, resultatet av ny information från steg ett. En 

checklista och protokoll underlättar beslutet i denna gate. Den finansiella återföringen 

värderas i gate två, men bara genom en snabb och enkel finansieringskalkylering som 

exempelvis genom payback perioden. 

Stage 2: Definition 

Detta är det sista steget före produktutvecklingen. Det är i det här steget som projektets 

dragningskraft måste verifieras före de stora utgifterna. Det är också i det här steget som 

projektet måste vara helt fastställt. Marknadsundersökningar har påbörjats för att bestämma 

vad kunderna behöver, vill ha och föredrar. Konkurrenskraftiga analyser är också en del i det 

här steget. I stage två görs en teknisk värdering på projektet för att fokusera på projektets 

egenskaper.  

Gate 3: Decision on Business Case   

Detta är den sista gaten före utvecklingssteget, den sista platsen där projektet kan bli ”dödat” 

innan alla stora utgifterna börjar komma. Har man väl passerat gate tre så är det finansiella 

engagemanget nödvändigt. Den kvalitativa sidan av den här uträkningen är att den innefattar 

en undersökning för varje aktivitet i stage två, kontrollera att aktiviteterna påbörjats, 

kvaliteten på framträdandet var grundligt utfört, och att resultatet blev positivt. I gate tre finns 

det några speciella saker att ta hänsyn till innan det är dags för projektet att fortsätta mot 

utvecklingssteget. Det inkluderar produktens koncept, en produkts positioneringsstrategi och 

skildrar produktens fördelar att bli levererad. 

Stage 3: Development 

Stage tre innehåller produktens utveckling och (samtidigt) detaljerade tester, marknadsföring 

och verksamhetsplanen. En uppdaterad finansiell analys är förberedd, lagliga patent och 

äganderätten är lösta. 

Gate 4: Post Development Review 

Att offentliggöra utvecklingens undersökning är en punkt i själva processen och för den 

fortsatta dragningskraften av produkten och processarbetet. Proverna eller bekräftelsen för 
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nästa steg är godkända för omedelbar implementering, och en detaljerad marknadsplan och en 

verksamhetsplan är granskad för framtida utföranden.  

Stage 4: Validation 

Detta steg provar projektets livsduglighet: själva produkten, produktionsprocessen, kundernas 

acceptans och ekonomin i projektet. Det finns olika aktiviteter som påbörjas i stage fyra, och 

dessa är: 

1. Egna produktionstester 

2. Konsument eller områdes undersökningar av produkten 

3. Försök eller förberedande produktion 

4. Förtest av marknaden, prova marknaden eller försöka att sälja 

5. Granska finansiella analyser 

Gate 5: Pre- Commercialization Decision 

Den här sista gaten öppnar upp dörren till fullständig kommersialisering. Det är den sista 

platsen på vilken projektet fortfarande kan bli slaktat/dödat. Denna gate fokuserar redan i 

bekräftelse steget på aktiviteternas kvalitet och dess resultat. Tillslut är verksamhets- och 

marknadsföringsplanen granskade och godkända för implementering i stage fem. 

Stage 5: Commercialization 

Detta slutsteg innefattar implementering för både marknadsföringens lanseringsplan och 

verksamhetsplanen.   

Stage- Gate Modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3. Egen bearbetad och fritt översatt modell(Bessant, Tidd, 2007 s.164). 
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I detta avseende beror framgångarna inte bara på en bra processplan, utan också på 

användarvänligheten, om produkten verkligen kommer att användas. Det beror inte bara på att 

säkerställa inköpen utav användarna, utan även på olika motiv som påverkar användarna till 

att vilja ha produkten. Användare vill ha analyser som påvisar om den är bra eller inte och att 

någon visar dem hur produkten används på rätt sätt(Tidd, Bessant, Pavitt, 2005 s.383). 

3.5. Innovation som drivkraft för företag  

För att företag/organisationer ska kunna behålla sin plats på marknaden som idag präglas av 

att konstant vara i ständig rörelse, måste företagen/organisationerna lägga fokus på att 

innovera.  En innovation kan skapas av en enskild individ eller ha sitt ursprung i en hel 

organisation. För vem en innovation har betydelse ligger i hur mottagaren ställer sig till 

innovationen. För att lyckas med innovationer så behöver de som är tilltänkta mottagare vara 

öppna för att acceptera den. För att kunna mäta betydelsen av innovation ställer sig författarna 

Jon-Arild Johannessen, Bjorn Olsen och G T Lumpkin(2001) tre frågor som lyder: ”Vad är 

nytt, hur nytt och nytt för vem?” En innovation sträcker sig oftast över alla dessa tre frågor i 

en sammanhängande helhet. Att ange i detalj vad som är nytt är grundläggande för att kunna 

frånskilja innovation från förändringar, för när det talas om innovation så utgår den från att en 

förändring kommer att ske vilket inte alltid är fallet med en förändring(Johannessen, et al, 

2001).  

Innovationer skiljer sig åt när det gäller stora företag och små företag. De stora företagen har 

många gånger speciella avdelningar som kan ägna sig åt produktutveckling och testa dessa 

produkter i systematiska steg. Stora företag har ofta möjligheten att utnyttja den omfattande 

kompetensen som finns bland de anställda, för att främja kreativitet. De små företagen har 

ofta ett underläge när det kommer till innovationer på grund av att de inte har tillräckligt stora 

resurser, detta kan leda till att små företag tar beslut baserade på känslor. Resultatet kan då 

många gånger bli att en idé inte utvärderas tillräckligt mycket som den ofta görs i större 

företag vilket i värsta fall kan leda till ett misslyckande. Att små företag inte heller har 

tillräckligt med personal som sitter på olika former av kompetenser är ett problem som de 

måste hantera. För att nå framgång med att produktutveckla finns det enlig författaren Dennis 

Pitta(2008) sju olika faktorer som påverkar resultatet. Företag/organisationer bör följa dessa 

för att inte öka risken att misslyckas. 

 De sju faktorerna är: 

1) Att vara påläst om sin produkt 

2) Lyssna in kunderna 

3) Produktfördelar 

4) Tidig och stabil produktdefinition 

5) En genomtänkt lansering 

6) Att kritiskt granska idéer 

7) Engagerade tvärfunktionella team 

(Pitta, 2008) 
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Dålig lansering är ett tydligt mönster av dåligt planerade marknadsföringsstrategier, som 

resulterar i ofullständiga produkterbjudanden, bristfälliga kanaler, dålig målinriktning, ingen 

fokus på att anstränga sig och bristande respons på produkterna(Di Benedetto, 1999). 

Nya produkter kan lätt förändra efterfrågan hos kunderna. En metod för att känna igen ett 

substitut är att inrätta ett köparperspektiv på sin produkt. Med detta menas att man ställer sig 

frågan: vilka problem den här produkten löser för kunden? Motfrågan för substitutet blir då: 

vilka andra produkter löser samma problem? Om det då finns alternativa produkter som kan 

befria dessa problem, finns det substitut som kan utgöra fara för den egna 

produkten(Landström, Löwegren, 2009 s148). En av de främsta framgångsfaktorerna är att 

leverera en produkt som skiljer sig från andra produkter med unika kundförmåner och ett 

bättre värde för användaren. Det är förvånansvärt få företag som kan peka på specifika 

aspekter på deras nya produktmetoder som lyfter fram en avgörande ingrediens till framgång. 

Ett framgångsrikt företag som driver nya och vinnande produktprocesser, följer slaviskt 

kundernas önskemål om vad de vill ha ut av produkterna. Nya produktprojekt som 

kännetecknar kvalificerade marknadshandlingar som marknadsundersökningar och kund 

tester är 70 % högre marknadsandelar än de projekten med dåliga marknadshandlingar. 

Sorgligt nog är det stor brist på stark marknadsinriktning och kundfokus hos många företag 

och deras projekt(Cooper, 1999). 

3.6. Lansera innovationen 
Köpbehovet är ett komplicerat ämne, men det finns många riktlinjer som kan uppstå för att 

hjälpa till att skapa marknadsutvecklingen för en ny produkt. Den första är den underliggande 

processen av införandet av någonting nytt, vanligtvis innefattar det en sekvens av 

uppmärksamhet, tester, utvärderingar och införandet. Genom att annonsera så blir människor 

mer uppmärksamma på att produkten existerar, men det räcker inte utan det är även viktigt att 

de vet hur själva processen och de olika stegen görs för att få fram en produkt. Att förvandla 

uppmärksamheten till intresse, menas att sammanfoga en länk mellan det nya 

produktkonceptet och ett personligt behov av en produkt(Tidd, Bessant, Pavitt, 2005 s.95). E-

handelns tillväxt har öppnat upp otaliga möjligheter för små företag, speciellt för att internet 

på många sätt kan hjälpa små företag att tävla mot större spelare. Detta i synnerhet i business 

– to businessegment på marknaden, där säljare och köpare på företag når ut över hela nätet för 

att skapa nya relationer/nätverk(Golodner, 2001).  

Parallellt med teknologiska aspekter för utvecklingen av en innovation, går även processen 

som identifierar, utforskar och förbereder marknaden för en lansering av nya produkter eller 

tjänster. Utmaningen här är att handskas med osäkerheten, för att även om det tekniskt sett är 

en bra produkt eller tjänst finns det inga garantier för att människor vill ta sig an den eller 

fortsätta att använda den. Det går att använda sig av olika strategier för att få användarna mer 

inblandade, och att bygga upp ett förtroende för innovationer som dyker upp på marknaden. 

Dessa rutiner är: 

 Kundtester, kunderna provar helt enkelt en prototyp för det som ska bli en produkt 

för att se om den skulle kunna vara någonting för dem att använda sig av. 
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 Erbjudanden, genom att använda sig av kuponger för att få tillgång till den nya 

produkten kan det vara lättare att få ut den på marknaden. 

 Utveckla en marknadsstrategi, göra en SWOT-analys för att se vilka styrkor, 

svagheter, hot och möjligheter som finns för denna produkt på marknaden. 

 Utforma en marknadsplanering, är en formell planering som täcker inriktningar, 

strategier och program som kan stödja produktlanseringen. 

 Nätverk, få stöd från andra organisationer eller företag gällande produkten, att andra 

använder sig av produkten för att föra vetskapen om den vidare ut bland andra 

tänkbara användare. 

 Förändring, lansera innovationer internt involverar ofta samma personer, vilket kan 

komma att behöva förändras för att lyckas bättre  

     (Tidd, Bessant, Pavitt, 2005 s.393-398) 

 

Enligt P. F Drucker(1986) är det avgörande för en innovation i vad den har för nytta för 

kunden/konsumenten. Vidare menar Drucker att en innovation är något som åstadkommer en 

förändring, den kan både vara en förbättring för den enskilda människan men också för ett 

helt samhälle. Eftersom det handlar om förbättring som ger högre värde och större 

tillfredställelse, är det viktigt att entreprenören är marknadsfokuserad, där Drucker påstår att 

går det att dra det så långt att denne bör vara marknadsstyrd(Drucker, 1986 s.334-335). 

Marknadsföring är av yttersta vikt för en nyföretagare, Drucker menar att det inom 

marknadsföring är ett måste att ställa sig frågan:” Vad är det egentligen som kunden köper?” 

Att ställa sig denna fråga behandlar områden som kundens värderingar, nytta, och kundens 

verklighet, och det är i mångt och mycket vad marknadsföring går ut på. Finns det kunskaper 

som gör att det går att använda marknadsföring som ett strategiskt val, är chanserna goda till 

att ta en ledarposition på en marknad(Drucker, 1986 s.332-334). 

När det gäller nyentreprenörer som har ett relativt nytt företag måste de se till att proaktivt 

arbeta för att säkerställa produktens/tjänstens nytta för kunden. En farlig fälla som en 

nyföretagare kan hamna i är när denne anser sig själv veta bättre än konsumenten i frågor som 

berör produktens värde, vilka användningsområden den har och hur den ska konsumeras. 

Denna fälla är det lätt att hamna i när perspektivet går förlorat och det i slutändan är kunden 

som definierar en produkt och inte producenten. För att företag ska undvika en sådan fälla kan 

entreprenören använda sig av den information som finns i dennes omgivning i form av kunder 

och säljare för att få ny information om produkten(Drucker, 1986 s.258-259).  

3.7. Positionering som strategiskt verktyg 
Positionering handlar om att ta en plats i kundens medvetande, för att göra detta måste 

kommunikationen fungera, att enbart ägna sig åt att tala för produktens fördelar anses som 

slöseri med tid. Det behövs en förståelse för människans medvetande och hur vi fungerar när 

vi ska ta till oss ny information. I medvetandet finns det tre olika nivåer av tolkningar: 

1. Selektiv exponering, vilket innebär att mottagaren själv gör ett aktivt val om vilken 

information man väljer att lyssna/titta på 
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2. Selektiv varseblivning, ger mottagaren frihet att tolka information utifrån egna 

intressen och värderingar 

3. Selektivt minne, innebär att mottagaren väljer att endast lagra en viss sorts information 

 

(Liljedahl, 2001 s.118-123). 

Positionering kan ses som en effektiv marknadsstrategi som har sin punkt i hur människor 

tänker och agerar som kunder. Därför anses den vara något bra att arbeta efter, för i slutändan 

är det människan som är marknaden där potentiella kunder finns(Liljedahl, 2001 s.146-147). 

Positionering är ett konkurrensmedel som företagare använder sig av inom sin 

marknadsföring. För företagare är målen med positionering att bli uppfattade på ett visst sätt 

och det gäller både produkten, företaget som helhet eller vissa delar av den, samt själva 

individen. För att kunna lyckas positionera sig bör företaget erbjuda bra och kvalitativa 

produkter i första hand. Dock bör företagaren ha i beaktning att andra externa faktorer 

påverkar såsom pris, hur produkten kommuniceras ut till kunderna och genom vilka kanaler 

som den går att köpa. Ett sätt att positionera sig kan vara genom att företagaren granskar de 

olika egenskaper som finns hos produkter inom samma produktgrupp, devisen ”Bättre än de 

flesta, billigare än de bästa” har sitt ursprung i ett sådant tillvägagångssätt. Som det har 

nämnts i föregående stycke hävdar även Axelsson och Agndal(2005) att när det gäller 

positionering är det viktigt att tänka på att det är kundernas medvetande som en företagare 

försöker bearbeta, vilket betyder att en produkt som sänder ut ”fel” signaler också får en 

felaktig positionering i kundens medvetande. Många gånger är det ett mycket tufft arbete att 

försöka förändra på en fel positionerad produkt(Axelsson, Agndal, 2005 s.150). 

Vidare menar Kotler(2003) att en produkt som inte identifieras på ett betydelsefullt sätt för 

kunden kan bli svår att positionera och för kunden svår att komma ihåg. Det första som 

kunden lägger på minnet är om produkterna är de första och de bästa som positioneras på 

marknaden. En produkts positionering måste helt enkelt bestämmas innan produkten formges. 

Positioneringen av produkter fungerar inte i all oändlighet, utan när kunden, konkurrenten, 

ekonomin och tekniken förändras bör företag ompröva positioneringen på sina varumärken 

och eventuellt positionera om dem. Detta måste göras på ett omsorgsfullt sätt för att inte 

företaget ska förlora några av deras redan befintliga och betydelsefulla kunder(Kotler, 2003 

sid129-132).  

3.8. Kunden 
För att kunna generera idéer måste en individ identifiera ett behov eller det Hamrefors(2009) 

kallar en ”pain”, ett behov som finns men som en individ inte specifikt kan forma. Det måste 

finnas ett behov, för en aktör kan ha svårt att övertyga en individ om ett behov som inte finns. 

Istället kan aktören försöka konkretisera ett behov, vilket kan öka chanserna att för aktören 

kunna gå från idé till handling. När en aktör har identifierat ett behov kan den se sig om efter 

andra individer som denne kan adressera behovet för och med detta närma sig en marknad. En 

pain är beroende av sin kontext och är väldigt omvärldskänslig. Under den tid det tar för en 

innovation att gå från idé till konkret handling kan omvärlden ha hunnit ändrats, vilket ändrar 

spelreglerna(Hamrefors, 2009 s.65-68). 
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Genom att intervjua eller lyssna på kunder hittar företag olika behov och efter det kan de 

komma fram med en lämplig lösning på dessa behov. Det kommer hela tiden att uppstå nya 

behov fast de gamla tillfredsställs. Vissa händelser och trender kan generera nya behov som 

gör att företag gör ett försök att förutse framtida behov. Ett behov kan lätt hamna i skymundan 

då företag har en för begränsad syn på dess kunder, exempelvis som att det endast är kvinnor 

som använder sig av bodylotion. Ett företag bör se kunden som ett ekonomiskt tillskott som 

behöver förvaltas på samma sätt som andra tillgångar, då en kund är företagets väsentligaste 

tillgång. Ett företags största utmaning är att behålla sina kunder längre än de behåller sina 

produkter. Tråkigt nog så lägger företag ner mycket energi på att hitta nya kunder och inte på 

att hålla kvar och öka affärerna från de kunder som redan finns(Kotler, 2003 sid 72-75).   

 

Enligt Drucker(1986) finns det fyra olika sätt som kan användas vid kartläggningen av en 

potentiell kund, dessa är: 

 Skapandet av en förbättring – denna del fokuserar på själva nyttan och preciserar en 

innovation samt på vilket sätt innovationen fyller kundens behov. 

 Prissättning – i denna strategi används värdet av det som säljs, det som kunden i 

slutändan köper och inte det som leverantören har producerat. Som ett exempel på 

detta är inköpet av en rakhyvel, värdet ligger inte i själva produkten utan i det faktum 

att du kan raka dig. 

 Hänsyn till kundens verklighet – en leverantör/producent måste ha i beaktande att det 

som kunden inhandlar måste passa i dennes verklighet, att anpassa priser efter de 

förutsättningar som olika målgrupper har. 

 Kundens värde – denna del kombinerar de ovanstående punkterna. För att en kund ska 

komma till skott med ett köp måste produkten ha ett värde, med ett pris som anses 

vara överkomligt samtidigt som produkten bör vara något som fyller ett syfte/behov 

för kunden. 

Dessa nämnda områden kan tyckas vara relativt enkla att följa när en kund ska identifieras, 

trots detta verkar flertalet leverantörer och producenter ha svårt att ha dessa i åtanke(Drucker, 

1986 s.323-332). 

 

Det sägs att den engelske ekonomen David Ricardo en gång påstått och författarna citerar: 

”Vinster görs inte på grund av olikheter i fyndighet, utan på grund av olikheter i dumhet” 

(Drucker, 1986 s.332). 

För att kunna kommunicera ut sin produkt på marknaden är det viktigt att minnas att i första 

hand se till att uppfylla kundens syfte och behov. Vidare bör det läggas ner engagemang i att 

förstå sina kunder och vad det är som driver dem i sitt köpbeteende. Människor har olika 

preferenser vid olika tillfällen och dessa preferenser är även föränderliga över tid 

(Mårtensson, 2009 s.134-135,167). Det finns tre viktiga områden att arbeta utefter när det 
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gäller att förstå sina kunder och de är det sociokulturella området: kultur, yrke, 

familjesammansättning, social status, personliga området: livsstil, åsikter, värderingar och 

det psykologiska området: attityder och motivation(Axelsson, Agndal, 2005 s.114-117). För 

att kunna identifiera sina kunders köpbeteende kan nedanstående modell som avser att 

identifiera själva beslutsprocessen/köpprocessen användas för ändamålet. 

 

Beslutsprocessen/köpprocessen  

 

Figur 4. Egen bearbetad modell(Axelsson, Agndal, 2005 s.108). 

För att det ska kunna ske en problemidentifiering behöver ett antal nivåer uppnås för att det 

ska uppstå ett behov. När en individ känner sig tillfreds och nöjd med sin tillvaro är dessa 

nivåer låga och tvärtom så ökar dessa nivåer när individen känner ett annat behov än det som 

den befinner sig i just för tillfället. Även författaren Rita Mårtensson(2009) identifierar detta 

behov med något hon kallar ”drive theory” som går ut på att kunden vill motverka 

bristtillstånd(Mårtensson, 2009 s.157). 

Kundens köpbehov kan gestalta sig på ett flertal olika sätt bland annat genom att vara 

problemundvikande vilket ofta innebär en omedelbar aktivitet för att stilla behovet, som att 

köpa mat för att stilla en hunger. Normal förbrukning är ett behov som de allra flesta av oss 

kommer i kontakt med, detta behov stillas av att individen ersätter den produkt som har tagit 

slut eller har gått sönder genom slitage. Det problemundanröjande behovet stillas genom att 

konsumenten köper något för att vara på den säkra sidan som att inhandla plåster om en 

mindre olycka skulle vara framme. Blandade känslor samt ofullständig nöjdhet kan betraktas 

som mellanlägen där konsumenten kan uppleva både välbefinnande och bristfällig 

tillfredställelse(Axelsson, Agndal, 2005 s.108-110). 

Konsumenter drivs av olika mål att tillfredställa, till detta använder de olika drivkrafter för att 

uppnå önskat resultat. Enligt Mårtensson(2009) finns det två olika sätt att använda sig av när 

individer ska uppnå sina mål och dessa är: 

 Närmandeansatsen – fokuserar på att lyckas 

 Undvikandeansatsen – att undvika misslyckanden 

Problemidentifiering

Sökande efter 
lösningar och 

leverantörer till 
behovet

Val av 
lösning/Produkt

Feedback
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Den relevanta informationen som människor behöver skiljer sig åt i den bemärkelsen att det 

en människa behöver för att få det bästa inte behöver vara densamma för den som behöver 

information för att inte göra fel val(Mårtensson, 2009 s.161). 

När sökprocessen inleds finns det olika kriterier som konsumenten använder sig av för att 

kunna hitta lösningar på det konstaterade behovet. Individen tar hjälp både internt från sig 

själv och tidigare upplevda erfarenheter samt externt exempelvis genom media och reklam. 

Kundens eget engagemang påverkar vad som blir köpresultatet där även mer personliga 

aspekter som kunskap, resurser och motivation vägs in tillsammans med kundens livsstil och 

rådande normer samt värderingar(Axelsson, Agndal, 2005 s.111).  

När det är dags att göra ett val, kommer konsumenten att göra en utvärdering av den 

information som hon eller han har fått fram. Det finns flera olika faktorer som påverkar vilken 

produkt som kommer att inhandlas. Ofta är det situationen som ger förutsättningarna för 

köpet, skulle valet stå mellan två liknande produkter kommer allt som oftast priset vara den 

avgörande orsaken. Är det däremot produkter som skiljer sig åt, kommer de olika 

produkternas säregna egenskaper vara det som avgör köpet(Axelsson, Agndal, 2005 s.111). 

Författaren Rita Mårtensson(2009) hävdar också, att när det gäller vilket slutresultat 

likvärdiga produkter har, så görs valet grundat på produktens egenskaper(Mårtensson, 2009 

s.158). När köpet är genomfört kommer konsumenten att använda produkten, viket leder till 

den slutgiltiga uppfattningen om kunden är nöjd med produkten eller om kunden har gjort ett 

felaktigt val som innebär att produkten inte kommer att brukas mer(Axelsson, Agndal, 2005 

s.112). När det kommer till erfarenhetsåterföringen kommer konsumenten att söka 

bekräftande information kring sin köpta produkt. Konsumenten vill stilla eventuella tankar 

som kan göra henne/honom osäker på om rätt beslut har tagits, ett så kallat 

dissonansreducerande, ju högre upplevd osäkerhet desto mer omfattande information kommer 

att sökas(Axelsson, Agndal, 2005 s.112). 

3.9. Entreprenören 
Kreativitet och innovation har båda en del i en persons bakgrund som exempelvis, utbildning, 

acceptans av utmaningar, ett behov av självständighet, självsäkerhet, risktagande och 

flexibilitet. Innovation beror på tillgängligheten av externt kapital, information, samarbete och 

kvalificerad personal. Innovativa företag är både mer orienterade inom- och kapabla till 

innovation. Styrkor och svagheter i små företag kan ibland stimulera fram innovationer men 

att även ibland dämpa dem. Enligt F J. Heunks(1998) beror innovation på en kombination av 

flexibilitet och kontroll, där kreativa personer tenderar att: 

 Vara medvetna om vad de är bra på, sina styrkor  

 Vara extra känsliga för problem och hög motivation 

 Vara självständiga, envisa, självsäkra, skeptiska och tolererar avskildhet 

 Tar risker, är öppna för nya idéer och tolererar mångtydighet 

 Är flexibla när det gäller att kombinera olika saker och information till en helhet 

(Heunks, 1998). 
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Som entreprenör är det viktigt att vara självständig, att ha egen kontroll över verksamheten. 

Detta gör att tillväxtviljan hos många företag begränsas och det leder till att många 

entreprenörer undviker extern finansiering. Om extern finansiering sker kan entreprenörens 

egen kontroll över företaget minska(Landström, Löwegren 2009 s.250). 

3.10. Analyser   
Följande fyra stycken om analyser och dess betydelser bygger på sidorna 75-92 i 

Professionell marknadsföring av Axelsson och Agndal(2005). Väl ute på marknaden är det 

viktigt att marknadsföra sig och sin produkt. I boken Professionell marknadsföring(2005) 

skiljer författarna mellan produktmarknadsföring och tjänstemarknadsföring, där de tar upp 

nulägesanalysen som ett verktyg för att få fram vilken ens egen position är på marknaden. 

Nulägesanalysen tar upp frågor som vad jag kan, vad jag vill göra, vilken kapacitet jag har 

och detta leder i slutändan till en grund för att kunna jobba vidare med ens styrkor och 

svagheter. 

I en nulägesanalys går det att analysera marknaden, konkurrensen, företagets resurser och 

förmågor. Då det görs en nulägesanalys går det att titta efter hur stor efterfrågan det är på 

företagets produkt, vad som kännetecknar de kunder som köper produkten, hur starka 

företagets konkurrenter är, hur regelsystemet ser ut på marknaden och hur det kan tänkas 

förändras i framtiden och vilka det egna företagets starka och svaga sidor är. 

Vid analys av marknaden går det att identifiera ett företags storlek och tillväxt hos varje 

segment, företagets mest och minst lönsamma segment, identifiera de företag som sätter sin 

prägel på kommande utvecklingar, att bedöma värdet av nuvarande erbjudande och att 

identifiera styrkor och svagheter där förbättringar skulle kunna påverka kundernas bild av 

företagets prestationer. 

I analysen av konkurrenterna bedöms deras styrkor och då genomförs en konkurrensanalys 

med hjälp av Porters fem krafter. I den går det att exempelvis identifiera nyetablerare i 

branschen. För att kunna mäta företagets resurser och förmågor kan det göras en SWOT – 

analys och vad som bedöms i den framgår av modellen nedan. 

SWOT- modell 

 Figur 5. Egen bearbetad och fritt översatt 

modell(Axelsson, Agndal, 2005 s.80-81). 

Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot
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3.11. Nätverk 
Relationer mellan företag idag är vanligt och det som brukar kallas för nätverk. Dessa 

relationer kan vara i flera led och sträcker sig mellan kundens kund till leverantörens 

leverantör. En relation påverkas av vad som händer i de andra relationerna som finns inom 

samma nätverk. De bindningar som finns mellan aktörerna är sociala bindningar – personer 

som känner varandra, tekniska bindningar – en teknisk lösning som binder samman olika 

aktörer samt juridiska bindningar – ägarförhållanden. Den enklaste formen som kan kallas för 

nätverk är en triad och innehåller som namnet antyder, tre aktörer. Dock finns det en del 

skillnader i hur dessa aktörer agerar gentemot varandra(Axelsson, Agndal, 2005 s299-306). 

Det finns olika slags nätverk, det affärsmässiga nätverket och det sociala nätverket. Med det 

affärsmässiga nätverket menar man samarbetet mellan företag. Är företaget litet kan det vara 

komplicerat att frambringa alla produkter själv, och det är med ganska hög sannolikhet inte 

lönsamt. Det sociala nätverket är de relationer som är baserade på förtroende och kunskapen 

vännerna har. Detta nätverk ska stödja entreprenören mentalt och med resurser, men det finns 

en baksida med detta, att personer bekräftar och håller med fastän det inte alls är bra då 

hamnar entreprenören i en utvecklingsfälla(Landström, Löwegren, 2009 s.232-236). 

Denna modell illustrerar det mest förekommande sättet, nämligen att agera i åtskilda led. 

Aktör A kan i detta fall vara leverantören, B är kunden och C är kundens kund(Axelsson, 

Agndal, 2005 s.307). 

En triad 

 

Figur 6. Egen bearbetad modell(Axelsson, Agndal, 2005 s.307). 

  

Denna modell visar hur beroenden kan skapas när exempelvis aktör C ”vinner” över aktör B i 

en upphandling som aktör A utlyser. Samtidigt kan aktör B och C finna fördelar om de måste 

samarbeta för att tillfredställa aktör A:s krav och behov(Axelsson, Agndal, 2005 s.307). 

 

 

 

 

 

 

 

Aktör A Aktör B Aktör C
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En triad. 

Figur 7. Egen bearbetad modell(Axelsson, Agndal, 2005 

s.307). 

Genom nätverk skapar vi kontakter som vi kan använda i olika strategiska syften. Den 

teknologiska revolution som vi befinner oss i idag har främjat till att det idag är betydligt 

lättare att hitta lösningar på problem där en företagare inte måste inneha all befintligt kunskap 

själv. Istället går det att förfoga över den gemensamt i så kallade värdenätverk(Hamrefors, 

2009 s.36). Omvärldsberoende idag är något som de allra flesta organisationer kommer i 

kontakt med. Enligt Hamrefors(2009) är detta organisationer som ser till att anpassa sig efter 

alla de olika möjligheter som finns i organisationens omvärld. Porters fem krafter beskriver 

hur ett företag kan upprätta en strategi för att kunna uppbringa en motståndskraft mot de olika 

faktorer som kan tänkas komma längs vägen(Hamrefors, 2009 s.23). 

Porters fem krafter. 

1. Aktuell konkurrens inom området. 

2. Kunders förmåga att kunna förhandla. 

3. Leverantörers förmåga att kunna förhandla. 

4. Vilka alternativa erbjudanden som finns(som konkurrerar med ens egna). 

5. Tänkbara nyetablerare inom området. 

(Axelsson, Agndal, 2005 s.81). 

Tanken med detta var att företag kunde använda den kunskap de hade om de kapaciteter som 

fanns i den kontext de befann sig i men även de inskränkningar som fanns, för att på så sätt 

kunna skapa sig sin egen värdekedja(Hamrefors, 2009 s.23). 

Värdekedja. 

 

Figur 8. Egen omarbetad modell(Hamrefors, 2009 s.37). 

 

 

 

Aktör A

Aktör 
C 

Aktör 
B

A B C Kund
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Värdenätverk. 

 

 

Figur 9. Egen omarbetad modell(Hamrefors, 2009 s.37). 

Skillnaden mellan dessa modeller visar att i produktionsledet är det i första hand kunden som 

är det tilltänkta slutresultatet, den som ska konsumera produkten. I ett värdenätverk är det 

vanligt att aktörer har samarbeten med varandra vilket gör att de även kan axla flera olika 

roller samtidigt. Det slutgiltiga resultatet här blir det gemensamma skapandet av värde, både 

för den enskilde aktören men även för kunden(Hamrefors, 2009 s.36-37). 

3.12. Vem är du i ditt nätverk? 
Inom nätverk är det viktigt att hitta en position som passar ens egna förutsättningar, detta görs 

genom att en aktör identifierar sig antingen som en ”first mover” eller som en ”second 

mover”. En first mover har fördelen med att vara först med något nytt, den som skapar 

affärstillfällen, dock så är det som författarna redan har nämnt i stycket om spridning av 

innovationer(se stycket 3.1), i början som en innovation möter som allra störst osäkerhet. 

Denna osäkerhet kommer en first mover att bli tvungen att hantera för att på så sätt höja 

värdet inom det område som är nytt. En second mover har den fördelen att det redan är någon 

annan som har varit först inom området och därmed redan minskat osäkerheten. Detta gör det 

lättare för aktören att skapa värde eftersom det redan finns existerande kunskap att 

tillgå(Hamrefors, 2009 s.38). Författarna Jon-Arild Johannessen, Bjorn Olsen och G T 

Lumpkin(2001) påstår att en innovatör skiljer sig från en imitatör i det avseendet att 

innovatörens chanser är sämre när det gäller att nå långsiktigt lönsamhet, än vad en imitatör 

har. 

Enligt Hamrefors(2009) är det viktigt att en first mover vet hur denne ska göra för att sätta 

sina kunskaper i nya och aktuella sammanhang, kan en first mover inte göra denna övergång 

kan det leda till stora bakslag. En second mover har därför större chans att lyckas eftersom 

den existerande kunskapen kan ge en fingervisning om vad som tidigare har gjorts och vad 

som har fungerat respektive inte fungerat. Inom nätverket kan en first mover position vara en 

maktfaktor då de egenskaper en first mover har är att kunna koppla samman innovation med 

affärstillfällen. En tursam first mover kan av de andra aktörerna ses som stor skapare av värde 

vilket ger en first mover en starkare position i nätverket, vilket betyder att den aktören inte 

blir utbytt i första taget(Hamrefors, 2009 s.39-40, 43).  

 

 

 

Kund

C
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4. Empiri  
Tomas Lindberg är snart fyrtio år, och bor i Fagersta med sin familj. Den utbildning Lindberg 

har är, grundskoleutbildning, tvåårig gymnasial styr-, regler- och mekanikerutbildning samt är 

utbildad massör. Efter studenten fick han arbete på Seco Tools i Fagersta, där arbetade han 

som reparatör men även med teknisk support på en avdelning. Lindberg säger sig vara en 

driven person med många bollar i luften samtidigt då han inom Västanfors bandy varit en 

aktiv spelare under många år och spelar fortfarande veteranbandy på fritiden, samtidigt som 

han tränar sin son i bandy, sin dotter i fotboll och ska driva företaget X-Innovations 

AB(Intervju T. Lindberg 2010-11-17).  

Arbetet på Seco Tools hade Tomas Lindberg fram till i somras 2010, då han sade upp sig för 

att bara kunna fokusera på sitt egna företag. Lindberg har inte gått någon utbildning för att 

starta eget företag, utan det enda han har gått är en kurs hos Skattemyndigheten för att veta 

hur han skulle gå tillväga för att få F-skattesedel. Lindberg hade FA-skattsedel sedan tidigare 

och för att kunna ta kostnaderna för patent på en firma startade han TL-Mix där han ägnade 

sig åt massage och fordonspolering. Nu är TL-Mix en enskild firma och som enbart riktar sig 

mot massage. Lindberg startade X-Innovations AB för att det inte såg bra ut att lansera 

produkter till Räddningstjänst och åkeri med en firma som hade en blandning av massage, 

fordonspolering och innovationsprodukter(Intervju T. Lindberg, 2010-11-17).  

Innovationsspåret kom Tomas Lindberg in på någon gång under år 1988 då han var med i en 

idéverksamhet på Seco Tools där han arbetade. Under alla dessa år har han ägnat sig åt 

innovationer av olika slag, varit med i idétävlingar som genererat några vinster som han har 

satsat i det egna företaget. Lindberg har många idéer i huvudet som han vill ta tag i men nu 

finns det inte tid till det utan då skrivs allt som han kommer på ner, så det går att ta tag i dem 

senare när det finns mera tid(Intervju T. Lindberg, 2010-11-17). 

Tanken till produkten Wind-X Medium kom till när Tomas Lindberg arbetade på Seco Tools i 

Fagersta. Han var med och hjälpte en åkare att rulla upp dennes spännband i kyla och 

snöslask, då Lindberg upplevde irritation över att behöva rulla upp dem för hand. Fastän de 

hade handskar blev händerna kalla och blöta. Det var då Lindberg kom på idén att det måste 

finnas ett enklare och snabbare sätt att rulla upp alla dessa spännband. Lindberg funderade då 

vidare på hur han skulle kunna göra en sådan produkt och kom på Wind-X 

Medium(informellt samtal med T. Lindberg, 2010-10-11). 

Produkten Wind-X Medium är ett tillbehör som används till en vanlig borrskruvdragare för att 

lättare och mer effektivt kunna rulla upp exempelvis ett spännband, än om det skulle göras för 

hand. Vid användandet av Wind-X Medium sätts den fast på borrskruvdragaren och den går 

då att använda på ett plant underlag men även fritt i luften, på så vis går det att undvika 

onödig nedsmutsning och obehaglig behandling av blöta band(Intervju T. Lindberg, 2010-11-

17).  
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Följande analyser förutom Porters fem krafter har gjorts av författarna tillsammans med 

Tomas Lindberg(Intervju T. Lindberg, 2010-11-17). Detta har författarna gjort för att bilda sig 

en uppfattning om företaget X-Innovations AB, men även för att kunna bilda sig en 

uppfattning om företagaren Tomas Lindberg. 

4.1. Nulägesanalys av X-Innovations AB: 

1. Hur stor efterfrågan är det på företagets produkter och då främst Wind-X 

Medium? – i dagsläget är efterfrågan inte så stor eftersom potentiella kunder inte vet 

om att den existerar.  

2. Vad kännetecknar de kunder som köper Wind-X Medium? – enligt Lindberg är de 

två främsta köparna idag inom brandbranschen samt åkeribranschen. De som arbetar 

inom brand är väldigt medvetna om säkerhetsaspekten och produkter som de använder 

bör vara väl genomtänkta och användbara. Arbetsmiljön är av stor vikt inom detta 

område, då det ofta handlar om stressade situationer med människor som behöver 

hjälp snabbt. Lindberg är av den åsikten att åkarna oftast arbetar mot klockan där tid är 

pengar, produkter som åkare använder bör med fördel vara av det slag att de tjänar in 

tid i det dagliga arbetet. Åkare är väldigt utsatta i sitt yrke för olika kroppsliga 

påfrestningar, där produkter som kan underlätta arbetsmiljön har en klar fördel. 

3. Hur starka är företagets konkurrenter och vad avser de göra i framtiden? – detta 

har ägaren Lindberg svårt att ge ett klart svar över. 

4. Hur ser regelverket ut på din marknad idag, och hur kan det tänkas förändras i 

framtiden? – Lindberg svarar att regelsystemet är mindre ”hårt” i Sverige än det är i 

exempelvis Tyskland. För produkten Wind-X Medium skulle det kunna betyda att det 

finns en större marknad i utlandet. Lindberg upplyser om att idag pratas det mycket 

om vilka arbetsförhållanden som får råda inom ett visst yrke, fler människor blir 

medvetna om vad som är bra och mindre bra. Detta kan leda till strängare reglering 

kring arbetsmiljön, vilket kan vara positivt för denna produkt. 

5. Vilka är det egna företagets starka respektive svaga sidor? – Lindberg anser att X-

Innovations AB har sin starka sida i att de sysslar med innovationer, och att det är han 

själv som utför dem. Tanken är att förbättra arbetsmiljön i mer fysiska arbeten. Den 

svaga sidan är att det finns för få anställda inom företaget, att idag bara vara två som 

driver arbetet framåt kan många gånger vara väldigt krävande. 

4.2. Nulägesanalys av marknaden 2010 
1. Värdera storlek och tillväxt hos varje segment – detta kan inte ägaren Lindberg ge 

svar på. 

2. Identifiera företagets mest och minst lönsamma segment – de mest lönsamma 

segmenten finns inom flyg, transport, tåg, fartyg och hästsport. Det mindre lönsamma 

segmentet finns inom gym, då de inte använder sig av så många lindor att det skulle 

löna sig att skaffa en produkt som rullar upp dem. 

3. Identifiera de företag som kommer att sätta sin prägel på den kommande 

utvecklingen – de företag som kan komma att påverka Wind-X Mediums framtid 

ligger nu i händerna på företagen Forankra och Swedol. Dessa är i dagsläget i ett 

stadium där de ska överväga att bli återförsäljare till denna produkt. 
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4. Bedöm värdet av nuvarande erbjudande – Wind-X Medium har sin starka sida i att 

kombinera egenskaper såsom tidsbesparing och ergonomiska förbättringar. 

5. Identifiera styrkor och svagheter där förbättringar skulle kunna påverka 

kundernas bild av företagets prestationer – Lindberg har svårigheter att ge konkreta 

svar på frågan, men hävdar istället att Wind-X Medium kommer vara en bestående 

produkt i företagets sortiment. 

4.3. SWOT–analys av X-Innovations AB: 

 S – Strenghts, styrkor 

 W – Weaknesses, svagheter 

 O – Opportunities, möjligheter 

 T – Threats, hot 

Författarna har valt att använda sig av de svenska översättningarna för att underlätta 

förståelsen av dess betydelse. Styrkor och svagheter lägger tonvikten på faktorer som är 

interna för företaget. Möjligheter och hot betonar faktorer som är av extern karaktär för 

företaget. 

 

 

Enligt Tomas Lindberg är de interna hoten inom företaget att ägaren själv inte har så mycket 

erfarenhet i att driva ett företag, men att han har en vilja till att utöka sin kunskap. Dock så 

finns det inga planer idag rent konkret på hur han ska täcka denna kunskapslucka. Ett annat 

hot mot produkten anser Lindberg vara det faktum att det krävs en skruvdragare för att få 

denna produkt att fungera. Möjligheterna ligger enligt Lindberg att Wind-X Medium är en bra 

produkt som gynnar hela marknaden. Lindberg ser stora marknadsmöjligheter i exempelvis 
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åkeribranschen, då vederbörande har räknat på hur många lastbilar det uppskattningsvis finns 

i Sverige idag.  

4.4. Nulägesanalys enligt Porters fem krafter: 
1. Konkurrensen inom branschen – det finns ett flertal produkter som har samma mål, 

att rulla upp band så smidigt som möjligt. Författarna har undersökt vilka 

konkurrerande produkter det finns ute på marknaden. Det finns en stor variation 

mellan produkterna, allt från små och nätta till stora och klumpiga. Författarna 

uppskattar att produkterna ”Spännbandsupprullare” och ”Rollex” ligger närmast 

Wind-X Medium. Spännbandsupprullaren är av plast och manuell där användaren tar 

hjälp av en vev för att rulla upp bandet.  Författarna upplever att produkten ger intryck 

av att vara lätthanterad och att dess pris är överkomligt(www.esska-teknik.se). Av 

produkten Rollex får författarna intrycket av att den är mer svårhanterlig. Den är 

automatisk, dess vikt ligger på runt tre kilo, vilket är betydligt mer än Wind-X 

Medium och Spännbandsupprullaren. På hemsidan kunde författarna inte hitta någon 

information om produktens pris(www.mxn.se).   

2. Kunders förhandlingsstyrka – kunderna har i detta fall ett stort övertag, då det i 

slutändan är de som bestämmer sig för om de vill ha produkten eller inte. Eftersom det 

idag inte finns något fast pris för produkten Wind-X Medium, så finns det utrymme 

för kunderna att ge en riktlinje om var priset bör hamna. Kostnaden för Wind-X 

Medium ligger i skrivandets stund mellan 300-400 kronor ut till kunderna. Den 

respons som Lindberg har fått från Räddningstjänsten i Gävle är att produkten gärna 

kunde kosta lite mer, medan en företagare i Finland tyckte att priset var alldeles för 

dyrt. 

3. Leverantörers förhandlingsstyrka – då det idag inte finns några aktiva återförsäljare 

för produkten Wind-X Medium, finns det även här utrymme för de potentiella 

leverantörerna att kunna förhandla om priset. 

4. Alternativa erbjudanden som kan ersätta företagets erbjudanden – som vi 

tidigare nämnt finns det liknande produkter som konkurrerar med Wind-X Medium 

inom samma produktgrupp, vilket kan resultera i att de tävlar om samma kunder. 

5. Potentiella nyetablerare i branschen – i dagsläget ser inte författarna om det finns 

några nyetablerare som är på väg in i samma bransch som Lindberg, där produkten 

även kan mäta sig med Wind-X Mediums egenskaper. 

4.5. Marknadsplanering: 

 Vad har Tomas Lindberg gjort hittills med sin Wind-X Medium? – denna produkt 

har utvecklats så att den ska tåla salt vilket ger en starkare yta. Materialet i övrigt är 

densamma och priset är fortfarande individuellt anpassat. Lindberg har varit på flera 

olika mässor som Lastbils- och Räddningsmässan Elmia i Jönköping, Skydd i Älvsjö, 

Interschutz i Leipzig och Lastbil 2010. Det har även skrivits artiklar om Lindberg och 

hans produkter i olika tidskrifter som exempelvis i Svensk Åkeri 

Tidning(www.akeri.se), Brandmännens Riksförbund tidning 

(www.brandmannensriksforbund.se) och på Tillväxtgruppens hemsida 

(www.tillvaxtgruppen.com).  
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 Var tillverkas Wind-X Medium? – tillverkningskedjan ligger utspridd i olika städer i 

Sverige. Produkten går först från Fagersta till Katrineholm för anodisering. 

Anodisering är en behandling som görs på produkten för att förstärka aluminiumet så 

att det blir ett mer skyddande och smutsavvisande skikt . Det gör att ytan på produkten 

behåller sitt fina utseende, känns bra att hålla i och att en färgning av produkten blir 

finare i nyansen och mer användbar att använda utomhus. Efter att ha varit på 

anodiseringen förs produkten vidare till Fårbo Mekaniska för svarvning och borrning 

av gängar, sedan vidare till Forsheda för tillverkning av pinnarna som görs i rostfritt 

stål. Efter detta förs produkten tillbaka till Fagersta Stainless för material tillverkning, 

sedan till Tools Momentum för tillverkning av skruvarna även de görs i rostfritt 

material. När produkten har gått igenom alla dessa steg är den klar att monteras ihop 

och det momentet gör Lindberg för tillfället själv men har kontaktat ett annat företag 

som eventuellt kan tänka sig att göra detta. Efter monteringen ska produkten 

paketeras, vilket också görs av entreprenören själv genom att han plastar in produkten 

och sedan värmer på den så att den blir försluten. 

 Vilka marknader och segment vill Tomas Lindberg nå ut till? – Lindberg har som 

mål att nå ut långt med denna produkt, helst utanför Sveriges gränser och gärna hela 

EU som en potentiell marknad. En vision han har är att även nå marknaden i USA. De 

segment som Tomas Lindberg vill nå ut mest till är de inom Åkeribranschen men även 

till andra potentiella målgrupper som snickeribranschen/hantverkare. Lindberg 

poängterar även att alla andra som dagligen har ett behov av Wind-X Medium ses som 

en potentiell kund.  

 Hur ska Tomas Lindberg göra för att nå sina mål? – nästa steg för Lindberg blir att 

satsa på telefonmarknadsföring, genom ett företag som sitter och ringer runt till olika 

potentiella kunder för att fråga dem om de skulle vara intresserade av produkten 

Wind-X Medium. Tiden som kommer läggas ner på detta är beräknat till cirka 200 

timmar. Efter denna satsning finns planer på att ge ut en regional TV-reklam, där även 

reklam i radiokanaler kan vara av intresse för att kommunicera ut sin produkt. Det 

Lindberg saknar idag är den ekonomiska biten för att nå ut längre med sin produkt. 

Det finns även tankar enligt Lindberg att låta anställda på Samhall att plocka ihop 

produkten av den anledningen att produkten är så pass enkel till sin karaktär. 
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4.6. Undersökning av produkten Wind-X Medium: 
Författarna till denna studie valde att göra en mindre undersökning hos slumpvis utvalda 

personer för att höra vad de ansåg om produkten, och hur mycket de skulle vara villiga att 

betala för produkten. Undersökningen gjordes på femton personer. 

Vad anser du vara positivt respektive negativt om produkten? 

Positivt: 

Liten, behändig, smart 

Tar liten plats om man vill ha med den i bilen 

Enkel att använda 

Det går snabbt att rulla upp banden(då man får prova några gånger) 

Negativt: 

Att man måste ha en skruvdragare 

Att man måste se till att batteriet är laddat hela tiden 

Lite för dyr 

Krångligt för en kvinna om denne aldrig använt en skruvdragare förut 

Hur mycket skulle du vara beredd att betala för produkten? 

Mellan 150-300 kronor var de beredda att betala för produkten. 
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5. Analys/Diskussion 
Författarnas syfte med detta examensarbete var att komma med olika förslag på hur en 

ensamföretagare ska kunna få större acceptans kring företaget och produkterna för att sedan 

kunna gå vidare med sitt företag. För att kunna komma fram med dessa förslag var det viktigt 

för oss att bland annat veta, hur företagaren hade gått tillväga sedan starten? Om han hade 

kunskaper i att driva företag? Hur han har gått tillväga för att positionera sig på marknaden? 

Vad är det då som är viktigt att man som företagare skaffar sig kunskaper om?  

Författarna har valt att göra en egen SWOT-analys över företaget samt Lindberg, detta för att 

kunna se om det finns några skillnader i svaren som har getts av Lindberg själv. Det är 

intressant att jämföra de två olika SWOT-analyserna och då kunna se att Lindberg anger fler 

externa faktorer, som skulle kunna ha olika påverkansgrad för Lindberg själv och för själva 

företaget. Författarna ser fler personliga faktorer som påverkar företaget. Dessa kan 

exempelvis vara att Lindberg inte vet hur han ska marknadsföra sitt företag, sin produkt eller 

att han inte har full koll på vilka hans konkurrenter är. 

Modellen nedan har för avsikt att på ett överskådligt sätt visa författarnas analys över Tomas 

Lindberg och företaget X-Innovations AB.  

 

 

 

             

Styrkor: Lindberg är 
driven, har många nya 

idéer, och vill utvecklas. 
Identifierat ett behov.

Svagheter: Lindberg har 
vissa kunskapsluckor, FÖR 
många bollar i luften, ser ej 
att driva företag som mål. 

Ej klar över vilka 
marknader han ska satsa 

på, bristfällig 
marknadsföring. Har svårt 

att priortera och 
avväga.Nätverk.Hemsidan.

Möjligheter: Lindberg har 
goda chanser att kunna 
produktutveckla, ökad 

försäljning genom bättre 
marknadsföring samt 

införa en köpfunktion på 
sin hemsida.Finansiär.

Hot: hårdare konkurrens, 
att inte kunna inse 

personliga begränsningar, 
hamna i konkurs samt att 
inse att alla inte kommer 

tycka Wind- X Medium är 
fantastisk
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Analys/diskussion som följer är uppbyggd efter SWOT-modellens fyra områden(se modell på 

föregående sida). 

5.1. Styrkor  

5.1.1. Tomas Lindberg 

Enligt Heunks(1998) visar kreativa personer på egenskaper såsom självständighet, 

självsäkerhet, öppenhet, kan kombinera olika saker och är medvetna om sina styrkor. 

Detta kan ses hos Tomas Lindberg då han uppfattas vara en öppen, nyfiken person 

med många bollar i luften. Enligt Lindberg själv vill han utvecklas, och försöker hela 

tiden blicka framåt. 

Var går gränsen mellan att vara en uppfinnare jämfört med att vara en innovatör? 

Enligt författarna skulle skillnaden kunna vara att en uppfinnare är en person som 

kanske inte ser till behov, kunder och eftermarknad utan uppfinner nya produkter 

oavsett situation. Medan en innovatör är en person som ofta hanterar en högre grad av 

osäkerhet kring en produkt/tjänst, vilket gör att personen blir mer medveten om den 

kontext denne befinner sig i. Tomas Lindberg är en man som har verkstadsbakgrund 

och själv anser han sig vara en kreativ person som ofta klurar på nya innovationer. 

Lindberg har ett flertal gånger deltagit i tävlingar där han har kommit på nya idéer, 

och vissa av dessa tävlingar har genererat i vinster, vilka han har investerat i sitt 

företag. 

Med Wind-X Medium kan författarna påstå att Linberg har identifierat ett behov, eller 

en pain som Hamrefors(2009)kallar det för. Enligt författarna går det att diskutera 

kring huruvida stor en pain måste vara för att senare lyckas på en marknad? Är det 

fortfarande en pain om den tillfredställer behovet hos 50 personer? Eller måste det 

vara minst 500 personer för att det ska vara en pain? 

5.2. Svagheter  

5.2.1. Brister och begränsningar 

Det som framgår klart för författarna är att Lindberg inte verkar se sina egna 

begränsningar och i vilken omfattning de påverkar företaget. Eftersom Lindberg har 

svårt att bestämma sig för vilken marknad han ska satsa på, slutar det med att han 

spretar åt alla möjliga tänkbara kunder. Då företaget enligt Lindberg har små resurser 

verkar Lindberg har svårt att prioritera och avväga olika val mot varandra. Lindberg 

talar även om att han i huvudsak vill syssla med uppfinningar och helst ha någon 

annan till att driva själva företaget. Detta kan göra att Lindberg har för många bollar i 

luften samtidigt, det vill säga han klurar redan på nästa uppfinning utan att riktigt ha 

fått fart på försäljningen av dem han redan har, vilket kan leda till att han inte satsar 

helhjärtat på någon av sina produkter. En stor nackdel produkten Wind-X Medium har 

är att dess potentiella kunder inte vet om att den finns. 

Enligt författarna finns det idag en klar brist över produktens marknadsföring, vilket 

också Lindberg erkänner och hävdar att det kan vara anledningen till att den i 

dagsläget inte säljer enligt hans förhoppningar.  
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För att lansera en innovation krävs det kunskaper om dess tilltänkta kunder, till detta 

arbete finns det olika analyser som kan vara till god hjälp. Lindberg har visat att de två 

största kundgrupperna Räddningstjänsten och åkeribranschen, har vissa speciella 

egenskaper som Lindberg kan tilltala med Wind-X Medium. Dessa borde Lindberg 

lyfta och göra mer synliga. Detta sker naturligtvis genom marknadsföring. 

Marknadsföring måste få kosta och det gäller för Lindberg att göra noga genomtänkta 

val och inte kasta pengarna i sjön genom att satsa på fel sorts marknadsföring.  

Det går att diskutera huruvida Lindbergs framtida planer om radio och lokal TV-

reklam är de bästa kanalerna att använda sig av. Författarna kan se att dessa kanaler är 

lätta att använda sig av och att som entreprenör tilltalas av det. En annan möjlighet är 

att få Wind-X Medium produktplacerad istället. Idag finns det ett flertal byggprogram 

där en strategisk produktplacering eventuellt kan bidra till en ökad försäljning. 

Lindberg avser att satsa på telefonmarknadsföring för Wind-X Medium, dock anser 

författarna att reklam där produkten går att se är att föredra framför radio och 

telefonmarknadsföring, då en kund kan få svårt att bilda sig en uppfattning om hur 

produkten ser ut och hur den används via radio och telefon. 

5.2.2. Lindbergs hemsida 
En egen hemsida är något som författarna anser vara mer eller mindre självklart att ha 

som företagare, vidare bör det finnas en köpfunktion på hemsidan. Att e-handel är en 

stor marknad där ett litet företag kan konkurrera med större företag på lika 

villkor(Golodner, 2001). Att kunna ge kunderna olika former av erbjudanden och 

rabatter via hemsidan kan underlätta försäljningen av en produkt(Tidd, Bessant, Pavitt, 

2005 s.393-398). Produkterna på hemsidan måste vara lättillgängliga men även 

lättåtkomliga. Skulle man som potentiell kund komma in på ett företags hemsida, vars 

produkter man är intresserad av att köpa, är det en fördel om det går att beställa direkt 

från hemsidan. 

Kan man inte det utan istället blir hänvisad till ett telefonnummer eller en mejladress 

för vidarekontakt, tror författarna att det kan påverka köpprocessen negativt. Som 

författarna tidigare nämnt ska det vara lätt att få tag på det som man önskar köpa. De 

flesta företagare såväl som privata kunder är i dagens samhälle stressade, och alla 

jagar vi mer eller mindre efter den så dyrbara tiden, vilket också påverkar när man 

möts av en hemsida där produkterna är svårtillgängliga. 

Det hela blir mer komplicerat och man tappar helt enkelt lite av intresset av att gå 

vidare med kontaktinformationen när tiden inte finns. 

5.2.3. Koll på läget 
En av styrkorna anser Lindberg vara att han är nischad, men författarna frågar sig hur 

nischad man kan vara när Lindbergs konkurrenter även dem vänder sig till samma 

kundgrupper som han själv gör? Enligt nulägesanalysen har inte Lindberg kunskap om 

hur stora hans segment är eller hur tillväxten skulle kunna tänkas se ut i de segmenten. 

Detta anser författarna vara en stor nackdel, det krävs av en företagare att undersöka 

vilka segment man ska rikta in sig på. Därför anser författarna att det kommer att 
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krävas en större insats i denna fråga från Lindbergs sida, han bör därför lägga ner mer 

engagemang i att göra ett större researcharbete. 

Lindberg är inte heller medveten om hur starka hans konkurrenter är, vilket författarna 

anser vara märkligt. Att Lindberg endast ger svar på att det finns liknande produkter 

men att ingen är i samma klass som hans, känns enligt författarna vara att hoppa över 

ett stort område i själva implementeringsstadiet. 

Författarna har tidigare nämnt att ett dåligt utfört grundarbete kan få konsekvenser i en 

kommande lansering. Att veta vad konkurrenterna har att komma med är av yttersta 

vikt för att som företagare ha en chans att lyckas på en marknad. Genom att ha koll på 

konkurrenterna och ligga steget före, ger en företagare möjlighet att stärka sin position 

på marknaden. 

5.2.4. Nätverk 
Enligt författarna är nätverk idag av betydelsefull vikt för företagare, men nätverk bör 

vara något som ger ett utbyte och något som går att använda för olika sorters 

informationsutbyten. Författarna tror att företagare som inte utnyttjar eller rent av har 

fel sorts nätverk kan ha svårigheter med att komma vidare med sitt företag. Att ha ett 

bra nätverk är viktigt för att fler ska kunna sprida vidare information till andra 

potentiella användare(Tidd Bessant Pavitt s.393-398). 

Företagaren, i detta fall ägaren av X-Innovations AB kan med säkerhet tala om den 

närmsta kretsen av personer som ingår i dennes egna nätverk. Författarna tycker dock 

att det är lika viktigt att tänka ett steg längre, som att hur ser nätverkets nätverk ut? 

Och hur kan de antingen bidra till eller påverka ens egna företag? Författarna tror att 

denna form av ”tänk” inte är så vanligt förekommande idag, men inte desto mindre 

viktigt för det. Lindbergs nätverk går att diskutera kring och då huruvida det går att 

använda ur en mer professionell synvinkel. 

Idag får författarna den uppfattningen att nätverket Lindberg har är mer personliga, 

med fler sociala kontakter är rena ”yrkeskontakter”. Författarna anser att Lindberg 

torde försöka bredda sitt nätverk i en mer professionell anda och nätverka mer med 

andra företagare, både ensamföretagare som de som är större. Detta för att i kunna 

etablera fler företagskontakter som i framtiden kan leda till nya affärsmöjligheter. 

5.2.5. Vilken position har Lindberg? 
Tidigare har författarna skrivit om dilemmat om att som företagare vara en first mover 

eller en second mover, båda har sina fördelar och nackdelar. Författarna anser att den 

uppfattning de fått av Lindberg är att han tror sig vara en first mover, att han är först 

med något bättre, dock är Lindberg egentligen en second mover som utnyttjar redan 

befintlig kunskap som han sedan använder och utvecklar till sina egna produkter. 

Författarna ställer sig frågandes till vad utgången och den framtida utvecklingen kan 

bli av en sådan uppfattning som Lindberg har? 
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5.3. Möjligheter  

5.3.1. Marknadsföring  

Det är viktigt att förstå hur människor tycker och tänker gällande innovationer, det för 

att kunna ha en chans som företagare att etablera sig på marknaden. Innovationer 

sprids idag genom många olika sorters kanaler, där internet och olika sociala medier 

har större betydelse idag än innan internet slog igenom. Som företagare har man en 

större arena att marknadsföra sig genom och där informationen dessutom är 

lättillgänglig. 

Mun till mun metoden var nog vanligare förr, för spridning av innovationer, det blev 

med denna metod enklare att tala för fördelarna med en innovation. Men är dagens 

internet ett hot mot företagande? Författarna anser att det idag kan vara ett klimat där 

det som företagare är lättare att förbli mer anonym än vad som var tänkt från början. 

Fördelen med internet idag är dess stora publik, men som företagare måste man sticka 

ut och märkas för att synas av potentiella kunder.  

Då de allra flesta företag idag befinner sig inom denna arena gäller det att sticka ut 

från mängden för att företaget ska kunna få uppmärksamhet från tilltänka kunder. 

Författarna tror att det därför kan vara mycket tuffare idag att komma in på en 

marknad, och eftersom internet är en stor arena för marknadsföring av produkter idag, 

så gäller det att synas där. 

Ett av de större sociala medier vi har idag är Facebook. Där har många företag en egen 

sida, som de marknadsför sig genom. Detta tillåter även kunderna att interagera med 

företaget då man kan komma med kommentarer och kunna ge feedback lätt. 

Att som företagare positionera sig för att utmärka sig i mängden av företag är viktigt, 

dock kanske inte alltid lika lätt att lyckas med. Positionering handlar om att 

manipulera kundens medvetande(Axelsson, Agndal, 2005 s.150, Liljedahl, 2001 

s.146-147), vilket för en företagare in på den psykologiska aspekten av 

marknadsföring. Denna aspekt tror författarna att en del företagare kan missa att lägga 

ner engagemang och tid på. 

När det gäller marknadsföring är det lättare att marknadsföra produktens pris, fördelar, 

kvalité och material än vad det är att tänka sig in i hur kunden skulle kunna uppleva 

produkten, vilket mervärde kunden får av just denna produkt. Att det förhåller sig på 

detta viset skulle kunna förklaras med att pris, fördelar, kvalité och material är mer 

konkreta faktorer som man har lättare att kunna värdera, kundens medvetande är mer 

av en abstrakt karaktär som är svårare att placera på en värdeskala. 

5.4. Hot  

5.4.1. Att vaska fram guldkornen 

Författarna har presenterat en modell av Tidd och Bessant kallad 

Generate/Select/Implement. Denna modell ger en förenklad bild av processen kring 

idé till färdig produkt. En produkt som det har gjorts noga utvärderingar kring torde ha 

större chans att lyckas på en marknad. Som ett led att öka denna chans kan en 

entreprenör/företagare använda sig av Coopers Stage-Gate modell, vilken kan visa på 
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olika moment av osäkerhet längs processen och om produkten i de lägena håller måttet 

eller inte. Stage-Gate modellen tillsammans med Generate/Select/Implement modellen 

är enligt författarna mer fokuserade på själva processen kring idé till färdig produkt. 

Rogers(2003) fyra områden kring spridningen av innovationer som författarna tidigare 

har beskrivit fokuserar mer på själva komplexiteten kring en innovation. Modellen 

Generate/Select/Implement är mer av det slag att den fungerar för de flesta blivande 

entreprenörer/företagare, medan Stage-Gate modellen är mer riktad mot större företag 

som har mer resurser för att kunna åstadkomma alla nivåer av Stages och Gates. Det 

finns inga egentliga hinder för att en ensamföretagare inte kan använda sig av den. 

Författarna menar på att en ensamföretagare gott och väl kan använda sig av 

Generate/Select/Implement modellen som ett första steg, men även väva in de fyra 

områden Rogers(2003) talar om för att kunna inkludera mer komplexa faktorer i sin 

produkt. Stage-Gate modellen talar utförligt om alla de olika steg som en produkt bör 

klara av innan den lanseras. För en ensamföretagare kan säkerligen denna modell 

kännas överväldigande, då det är en hel del att tänka på och ta beslut kring innan 

produkten når marknaden. Det är inte säkert att alla dessa beslut känns bekväma att ta. 

Stage-Gate modellen är även ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper inom ett flertal 

olika områden som kommer att beröra ens egna företag. Det praktiska med modellen 

är att den visar att en företagare inte kan vara känslomässigt bunden till sina produkter. 

Produkter som inte har ett kommersiellt värde kommer inte heller att nå några 

försäljningssuccéer på marknaden. Dessa produkter eller ”skötebarn” kan med andra 

ord vara kloka att lägga upp på hyllan, att våga avbryta projektet. Samtidigt kan en 

företagare ha Stage-Gate modellen som ett komplement till annan information, för att 

bli påmind om den snåriga vägen en produkt måste vandra innan den ska lanseras. Det 

kan säkerligen vara frestande för en ensamföretagare att hoppa över vissa moment i 

processen, vad följderna blir av ett sådant agerade beror naturligtvis vilket moment i 

processen som har ignorerats. Men vad viktigare är att som företagare fråga sig varför 

man väljer att hoppa över vissa moment. Att inte kunna se sitt företag och sina 

produkter som en helhet som ska väga upp varandra, kan vara hämmande för både 

försäljning som utveckling. 

5.4.2. Entreprenörens egen uppfattning 
Att det idag finns en sviktande försäljning av Wind-X Medium kan bero på att 

Lindberg inte har gjort ett tillräckligt förarbete kring produkten. Detta kan bero på 

bristande resurser, men även att Lindberg tror mer på sin produkt än vad hans kunder 

gör. En annan sida av den sviktande försäljningen kan vara att Lindberg inte har 

lyckats med att positionera produkten tillräckligt väl, detta till trots anser Lindberg att 

denna produkt är något alla mer eller mindre behöver. Detta kan vara den farliga 

vägen som P F Drucker talar om, att inte kunna klargöra nyttan med 

innovationen(Drucker, 1986 s.332-334).  

Att inte kunna väga in eller ta till sig vad kundernas uppfattning är och speciellt om 

det talas i mindre bra ordalag om Wind-X Medium, gör att Lindberg tror sig veta 

bättre än kunden.  
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För att ha chansen att lyckas beskriver Pitta(2008) sju olika sorters faktorer som en 

företagare bör ta hänsyn till. Enligt författarna faller Linberg på fyra av de punkterna, 

genom att Lindberg inte verkar lyssna in sina kunder i vad de tycker om Wind-X 

Medium, att inte riktigt lyckas nå ut med de produktfördelar Lindberg anser att Wind- 

X Medium har, att inte har gjort en genomtänkt lansering i och med att 

marknadsföringen har brustit samt att inte kritiskt har granskat sina idéer.  

Lindberg är övertygad om att Wind-X Medium kommer att finnas i var mans hem, 

vilket kan göra att det kritiska tänkandet kring Wind-X Medium åsidosätts. Detta gör 

att Lindberg befinner sig inom sin egen bubbla där externa faktorer blir svåra att ta in 

och anpassa sig efter. Vilka blir konsekvenserna av en sådan bubbla? Lindberg anser 

sig vara en uppfinnare som sysslar med innovationer, men som helst inte vill driva ett 

företag. Wind-X Medium är så bra enligt honom, men samtidigt marknadsför han den 

inte rätt, och funderar på varför den inte säljer bättre. Bubblan gör att Lindberg inte ser 

den kunskapsbrist han har gällande vissa aspekter av att driva företag. Den identitet 

han har genom att kalla sig uppfinnare istället för att identifiera sig som 

företagare/entreprenör kan mycket väl spegla av sig på företaget som helhet. Lindberg 

ser det som en möjlighet att lansera nya, bra och bestående produkter. Han lägger även 

in en värderingsaspekt i att produkterna är bra, men vem är det som säger att de är 

bra? Detta förutsätter författarna vara Lindbergs egen tolkning av de produkter som 

han tillhandahåller, och de han kommer att tillhandahålla i framtiden.   

5.4.3. Det uppskattade värdet hos en innovation 
Innovationer definieras många gånger som att vara en förbättring, att vara nyskapande, 

skapa ett mervärde för brukaren, samtidigt som människan tenderar att vara skeptisk 

till förändringar. Det är lättare att hålla fast vid gamla rutiner då de är välbekanta, 

invanda och trygga, istället för att ta till sig en innovation som exempelvis skulle 

kunna innebära en arbetseffektivisering, men det kan vara någonting som man 

motsätter sig för att det är någonting nytt att lära sig. 

Som författarna tidigare har nämnt så har människan oftast ett kritiskt synsätt till 

förändringar. Innovationslitteraturen hävdar ofta att det är viktigt att klargöra vad 

nyttan av en innovation har(Drucker, 1986 s.332-334, Johannessen, Olsen, Lumpkin, 

2001). 

Problemet anser författarna då ligga i hur man kan mäta ett ”uppskattat värde” hos en 

produkt. Vad är ett värde och för vem? Eftersom det finns flera sätt att se på en 

produkt, så kommer produkten säkerligen att kunna skapa flera olika värden beroende 

på vem som konsumerar den. Vissa tycker pris kan vara ett värde medan andra ser till 

helheten och materialval, det svåra för en företagare kan vara att veta vilka värden 

man ska satsa på. 

Att som företagare tro på sina produkter är givet, för om man inte tror på dem själv, 

vem ska då kunna göra det? Problemet kan då istället bli att man som företagare tror 

så hårt på sina produkter att denne inte ser eller är mottaglig för de mer kritiska 

tungorna och de sämre fördelarna som kan finnas, vilket mycket väl skulle kunna vara 

anledningar till att potentiella kunder drar sig för att köpa produkten. Företagaren kan 

då hamna i en sorts tunnelseende där han endast fokuserar på fördelarna utan att väga i 
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nackdelarna och kan därmed eventuellt uppleva svårigheter med att gå vidare och 

utveckla sitt företag framåt. 

5.5. Övriga aspekter 
Andra aspekter kring Wind-X Medium är exempelvis dess tillverkningskedja, idag är 

den utspridd på flera ställen i Sverige. Det vore eventuellt av intresse för Lindberg att 

se över den, då resultatet kan bli minskade produktionskostnader. Som företagare 

gäller det att kunna effektivisera i alla led som går att påverka.  

Vidare anser Lindberg att Sveriges säkerhetsreglering inte är lika hård som i andra EU 

länder. Kan det tänkas att Wind-X Medium har en större marknad utomlands? I 

Sverige tar det oftast lång tid att få till en regeländring, och då tänker författarna om 

det skulle gå att påverka arbetsmiljölagstiftningen på så vis att Wind-X Medium skulle 

bli en standardutrustning på alla lastbilar, brandbilar, båtar etc. I utlandet där 

regleringen enligt Lindberg redan är hårdare skulle det kunna vara lättare att acceptera 

en produkt som anses vara tidsbesparande och en ergonomisk förbättring. För att nå 

utanför Sveriges gränser skulle Lindberg försöka få en finansiär och möjligtvis även 

en mentor som kan ha kontakter utanför Sveriges gränser, detta för att få 

betydelsefulla kontakter som kan leda X-Innovations framåt. 

Genom den undersökning författarna gjort gällande produkten Wind-X Medium fick 

de intrycket av att den riktar sig mer mot yrkesverksamma som använder sig av 

spännband dagligen, än privatpersoner som anser att det går lika bra att rulla upp 

spännbandet för hand. De personer som ingått i undersökningen indikerar på att priset 

som finns idag(300-400 kronor)är för högt för en privatperson.  
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6. Slutsatser  
Genom denna studie har författarna kommit fram till att det finns flera viktiga faktorer som 

kan vara avgörande för om ett företag lyckas på en marknad eller inte. En viktig faktor som 

kanske är den allra viktigaste, är kunskap. Kunskap om kunder, konkurrenter, marknaden och 

de egna förmågorna som företagare, alla dessa samspelar till en helhet som utgör grunden till 

entreprenörskap. Kunskap är att vara påläst och veta vad det är för något en företagare ger sig 

in i. Som företagare går det inte att endast förlita sig på vad som verkar vara en bra produkt 

och tro att den kommer att sälja sig av sig självt. Det gäller även att ha kunskap om olika 

försäljningskanaler och att kunna utnyttja de som passar ens egna företag. Att det i dagsläget 

inte går att beställa produkter på X – Innovations hemsida anser författarna vara en stor 

nackdel för Tomas Lindberg. Lindberg bör arbeta aktivt för att kartlägga sin tilltänkta 

kundgrupp/er, och identifiera de olika egenskaper som utmärker dem. Beroende på produkt 

och målgrupp går det att anpassa marknadsföringen utefter det. Som författarna nämnt går det 

inte att endast tycka att produkten är bra, produktens egenskaper måste kunna kommuniceras 

ut till kunderna för att det ska kunna väckas ett intresse kring den. Därför är det vikigt att ägna 

tid åt lära ”känna” sina kunder vilket även underlättar vid marknadsföringsarbetet. 

En annan viktig aspekt som författarna har kommit i kontakt med under studiens gång, är det 

faktum hur de personliga värderingarna och ens egna förhållningssätt påverkar hur en 

företagare agerar både indirekt men även mer konkret i det vardagliga drivandet av 

verksamheten. De företagare som egentligen inte vill driva företag utan ägna sig åt någon 

annan syssla i företaget anser författarna påverkar företaget indirekt genom att det kan leda till 

att företagare gör fel prioriteringar. I Lindbergs fall kan hans vilja att helst vilja ägna sig åt att 

uppfinna göra att han inte ser till helheten om hans marknad, kund och produkter vilket kan 

vara en bidragande orsak till en sviktande försäljning bland produkter och då Wind – X 

Medium. En företagare som inte ser till helheten kan därmed göra flera dåliga beslut i 

samband med lanseringsprocessen. 

Nätverk är ett viktigt verktyg idag, dels för att knyta nya kontakter men även för 

informationsspridning. Har en företagare som mål att kunna utveckla sitt företag och bredda 

sitt försäljningsområde till att inbegripa hela EU, kan det bli svårt om nätverket till stor del 

bestå av sociala kontakter som kanske inte är värdefulla ur ett affärsmässigt perspektiv. 

Lindberg bör därför satsa på att bredda sitt nätverk med att knyta kontakter med andra 

företagare, detta kan öppna upp för nya och kanske oväntade möjligheter för honom. 

Författarna av denna studie har använt sig av ett flertal modeller för att dels förklara vad som 

krävs för att lyckas med en produktlansering, men har även gjort ett antal analyser på 

företaget X- Innovations AB samt dess ägare Tomas Lindberg. Dessa analyser hävdar 

författarna vara väldigt grundläggande att använda sig av när ett företag ska rulla igång, men 

de är även väldigt användbara att använda sig av för att ”stämma av” och se hur ens egen 

situation och rådande förhållanden kan ha ändrat sig. Att en företagare inte kan ge svar på 

centrala frågor som är viktiga för företagets utveckling anser författarna vara kritiskt. Det i sin 

tur kan bero på ren okunskap eller kanske till och med lathet, orsakerna kan vara många. Men 

att det kommer att påverka företaget på något sätt är författarna överrens om.  
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7. Författarnas förslag 
 Införa en köpfunktion på hemsidan – detta underlättar och förenklar försäljningen. 

 Satsa på marknadsföring – lägger en företagare ingen tid på marknadsföring blir det 

svårare att sälja sina produkter. Företagare måste satsa på rätt slags marknadsföring 

som exempelvis att kombinera produktmarknadsföring med relationsmarknadsföring. 

 Bestämma sig för vilken kund Lindberg vill rikta Wind-X Medium mot – detta 

gör det lättare att kunna anpassa marknadsföringen utefter vilka kunder en företagare 

är ute efter. 

 Identifiera de tilltänkta kundernas egenskaper, hur ser kunden ut som köper 

produkten? – viktigt att ha kunskaper om att alla kunder är olika individer med 

varierande behov som konsumerar på olika sätt. 

 Utnyttja sociala medier – detta ger större åtkomst till produkterna och som företagare 

blir det lättare att nå ut med olika rabatter och erbjudanden till kunder. 

 

Nedan presenteras författarnas förslag vars bakgrund inte har behandlats i studien. 

7.1. Övriga alternativ  
 Beakta att ta in finansiärer i företaget – finansiärer kan ge företaget skjuts framåt 

genom kapitaltillskott men även nya kontakter. 

 Överväga att endast sälja licenser. 

 Knacka på direkt hos företagen, lämna exemplar på prov och återkom inom ett 

par veckor – detta är en väldigt direkt form av marknadsföring som inte behöver kosta 

mycket pengar, men det krävs att en företagare lägger ner tid och engagemang. 

 Kontakta olika Science Parks eller liknande för att bredda nätverket – det kan 

vara en fördel att skaffa sig kontakter med andra företagare, vilket kan innebära nya 

affärsmöjligheter. 

 Delta i projekt som exempelvis Open Innovation – genom ett sådant deltagande kan 

Lindberg gå från att finnas i en värdekedja till att vara inom ett värdenätverk, där det 

sker ett gemensamt värdeskapande både för en själv men även för kunden. 
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8. Kritik  

8.1. Metodkritik  

Författarnas slutsatser/förslag som presenteras i denna studie kommer Lindberg inte att ta del 

av innan arbetet är seminariebehandlat. Författarna är medvetna om att detta val kan leda till 

slutsatser/förslag som Lindberg kan anse vara mindre relevanta för X-Innovations AB:s 

fortsatta utveckling. Att tidigare ha lämnat ett utkast på slutsatserna/förslagen skulle kunna ha 

bidragit till mer feedback för författarna som på så vis hade kunnat göra en revidering av 

slutsatserna/förslagen. Detta i sin tur kan ha lett till att författarna kunnat komma med mer 

specifika slutsatser/förslag för X-Innovations AB. Vidare har författarnas undersökning av 

vad potentiella kunder anser om produkten Wind-X Medium kunnat förbättras genom att 

istället för slumpvis valda personer skulle författarna ha vänt sig till de företag som finns 

inom åkeribranschen och organisationer inom Räddningstjänsten. Genom detta hade 

författarna eventuellt kunna få en mer rättvis bild av produkten Wind-X Medium. 

8.2. Källkritik  
Författarna är medvetna om att studien inte är uppbyggd på övervägande vetenskapliga 

artiklar, utan merparten av studiens teoretiska referensram bygger på sekundära källor i form 

av böcker. Författarna är medvetna om att den information som har använts eventuellt kan ha 

blivit vinklad(Björklund, Paulsson, 2003 s.67), och författarna har därmed granskat 

informationen för att se om den passar studiens syfte och valt utefter det. 

8.3. Kritik och fortsatt forskning 
I denna studie har det gjorts en förhållandevis liten undersökning gällande produkten Wind-X 

Medium. Författarna anser att en större och mer omfattande undersökning kan underlätta vid 

arbetet att identifiera kundgrupper. När man väl identifierat kundgrupperna blir det lättare att 

anpassa marknadsföringen, vilken kan bli mer effektiv. 
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Företagande 

 Mål 

 Visioner 

 Planer 

 Vilka ser T. Lindberg som sina konkurrenter? 

 Bakgrund om företagaren 

Innovationer 

 Produkt 

 Produktutveckling 

 Hur komma in på innovationsspåret? 

 Hur ser T. Linberg på framtiden inom innovation? 

Marknadsföring 

 Vilka målgrupper finns idag? 

 Vilka målgrupper vill T. Lindberg till? 

 Hur ser marknaden ut i dag? 

 Vilken marknad vill T. Lindberg vara en aktör inom? 

 Hur ser marknadsföringen ut idag av Wind-X medium? 

Nätverk 

 Vilket nätverk har T. Lindberg idag? 

 Hur har T. Lindberg gjort för att få detta nätverk? 

 Hur mycket utnyttjar T. Lindberg sitt nätverk och i vilket syfte? 

 Vilka kan T. Lindberg få hjälp av? 

 

  

 


