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Sammanfattning 
 
Våra entreprenörskapsstudier, samt intresset från Handelshögskolan vid Umeå Universitet om 
forskning kring tidig marknadsavkänning för entreprenörer, har legat till grund för studiens 
inriktning. Företagsstarterna ökar i Sverige och intresset bland ungdomar att starta eget blir 
allt större. Det finns dock hinder vid företagsstarter, speciellt när det handlar om företag med 
nya innovativa produkter, och en stor del av de nystartade företagen går under inom ett par år. 
Detta har lett oss till studiens problem: hur ska ett litet företag göra för att i ett tidigt skede av 
produktutvecklingsprocessen ta reda på om det finns en marknad för en ny och innovativ 
produkt? 
 
Idag är marknadsundersökningar en allmänt vedertagen metod för att avläsa marknaden vid 
en produktutvecklingsprocess. En av fördelarna påstås vara att den insamlade informationen 
representerar kundernas gemensamma åsikter och man som företag på så sätt får ett större 
kundfokus i produktutvecklingen. Det finns dock forskare som är kritiska och menar att ett 
högt kundfokus hämmar kreativt och innovativt tänkande. De anser att 
marknadsundersökningar är ett opålitligt hjälpmedel för att känna av marknaden för 
innovativa produkter, bland annat eftersom kunderna inte alltid förstår produkten och dess 
nytta. 
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie bland sex olika små entreprenöriella företag som 
bygger på nya och innovativa produkter, för att ta reda på ifall de har undersökt marknaden 
under produktutvecklingen, och för att få en större förståelse för hur och varför de gjort det. 
Detta gör vi för att hitta lik- och olikheter mellan vår empiriska verklighet och de existerande 
teorierna, samt för att försöka bidra med ny information till forskningen inom området. 
 
Våra respondenters svar stämde till stor del överens med existerande teorier; hälften var 
positiva medan den andra hälften var negativa till marknadsundersökningar. Vi fann att de 
marknadsavkänningsmetoder som var lämpliga för de olika entreprenörerna var väldigt 
situationsberoende. Vissa allmänna påståenden och teorier kan anpassas till de olika fallen, 
men på grund av de olika situationernas komplexitet och eftersom det var så många faktorer 
påverkade, så var det svårt att dra generella slutsatser kring hur man bör göra för att 
undersöka en marknad. Vi fann även metoder och faktorer som vi inte sett eller som inte 
tagits upp i tillräcklig utsträckning i tidigare studier, bland annat användande av mässor för 
information om marknaden samt användande av antiexperter för att ta reda på hur komplex 
den nya innovationen uppfattas bland kunderna.  
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I UNDERSÖKNINGAR DET SENASTE ÅRET FRAMKOMMER ATT EN AV TRE UNGDOMAR HELLRE VILL BLI EGENFÖRETAGARE 

ÄN ANSTÄLLD. DETTA ÄR SIFFROR SOM TALAR FÖR ATT FÖRETAGANDE JUST NU ÄR MYCKET  POPULÄRT I SVERIGE. HELA 

73 PROCENT AV UNGA MÄNNISKOR MELLAN 18 OCH 30 ÅR KAN TÄNKA SIG ATT STARTA EGET (NUTEK, 

ENTREPRENÖRSKAPSBAROMETERN 2006, S.8). DET FINNS DOCK EN DEL PROBLEM OCH HINDER SOM 

ENTREPRENÖREN MÅSTE TA SIG FÖRBI FÖR ATT BLI FRAMGÅNGSRIK MED SITT FÖRETAGANDE, SPECIELLT NÄR DET 

GÄLLER FÖRETAG SOM BYGGER PÅ NYTÄNKANDE OCH INNOVATIONER. DETTA ÄR EN AV VÅRA UTGÅNGSPUNKTER FÖR 

DENNA STUDIE. 
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1. INLEDNING_ 
 
 
I DETTA INLEDANDE KAPITEL GES LÄSAREN EN PROBLEMBAKGRUND TILL DET OMRÅDE VI AVSER STUDERA, SAMT 

INFORMATION OM VARFÖR VI ANSER OMRÅDET VARA INTRESSANT. PROBLEMBAKGRUNDEN MYNNAR SEDAN UT I EN 

PROBLEMFORMULERING OCH ETT SYFTE, KRING VILKA DEN RESTERANDE DELEN AV VÅR STUDIE BYGGTS UPP. VI FÖRKLARAR 

ÄVEN DE AVGRÄNSNINGAR VI VALT ATT STÄLLA UPP, BEGREPP SOM ANVÄNDS I STUDIEN SAMT HUR VI VALT ATT DISPONERA 

VÅR UNDERSÖKNING.  
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1.1 Problembakgrund 
n starkt bidragande faktor för Sveriges tillväxt och välfärd är antalet befintliga och antalet 
nystarter av företag. Den nya regeringen har exempelvis gång efter annan påtalat vikten av 

att skapa gynnsamma förhållanden för nya företagsstarter i landet (HTTP://WWW.MODERAT.SE)1. 
Sverige vill öka antalet egenföretagare för att skapa mera jobb i samhället. Ekonomin påverkas 
positivt eftersom nyföretagande leder till ökad sysselsättning och produktivitet, vilket i sin tur 
leder till en bättre ekonomisk situation med mindre arbetslöshet (ANDERSSON, 2006, S. 9). 
 
Från en neråtgående trend i början av 80-talet har antalet starter av nya och små företag ökat 
under det senaste decenniet, och sett till invånarantalet är kvantiteten nystartade företag per år 
relativt hög i Sverige (ANDERSSON, 2006, S. 5). Enligt Statistiska centralbyrån, Sveriges officiella 
statistik, har antalet nystartade företag ökat från ca 36 000 nya företagsstarter år 1996, till över 40 
000 nystartade företag år 2004 (HTTP://WWW.SCB.SE)2. Trots en ökande tillväxt av nystartade företag 
släpar Sverige fortfarande efter vid jämförelse av entreprenörskapsaktivitet med många andra 
länder; bland dem de skandinaviska grannarna Finland och Norge (BOSMA & HARDING, 2006, S. 13).  
 
Även om företagsstarterna ökar är det många som stöter på problem vid stabiliserings- och 
etableringsprocessen. Det är idag allmänt känt att många företag inte lyckas uppfylla marknadens 
behov vid produktlanseringar och studier visar att ca 80 procent av de nya produkter som lanseras 
inte uppnår en stabil position på marknaden inom två år (TROTT, 2001 S. 119). Vi tycker att 80 
procent verkar vara en väldigt hög siffra i sammanhanget, och det finns även andra som menar att 
antalet bör vara något lägre. Problemet kvarstår dock: att starta företag och att utveckla nya 
produkter är en komplex process som ofta också innefattar svårigheter och problem. 
 
För att undvika misslyckanden är det viktigt för entreprenören att undersöka huruvida det finns 
ett faktiskt behov på marknaden för den nya produkten eller tjänsten, eftersom det är marknaden 
som i slutändan avgör om produkten blir framgångsrik (OTTOSSON, 1983, S. 136). Ett sätt att få 
information om marknaden är att  använda sig av informella eller formella 
marknadsundersökningar. Den informella undersökningen görs utan formella medel, så som 
exempelvis frågeformulär, medan den formella studien innebär att man gör en mera genomtänkt 
undersökning med hjälp av framtagna formulär eller dylika hjälpmedel (TOOTELIAN & GAEDEKE, 
1985, S. 190). Marknadsundersökningar baseras på en kvalitativ eller kvantitativ studie, eller en 
kombination av dessa, där metoder som intervjuer, enkätundersökningar, fokusgrupper, med 
flera, används för att samla in information (CHRISTENSEN ET.AL., 2001, S. 66-69; CHURCHILL & IACOBUCCI, 
2005, S. 74-77). I dagsläget är det allmänt vedertaget att marknadsundersökningar har många 
fördelar och mer eller mindre är ett måste när det gäller ny produktutveckling (TROTT, 2001, S. 119). 
 
Att undersöka marknaden för en produkt kan dock vara problematiskt när det gäller nya och 
innovativa produkter. Det förekommer ofta att marknadsundersökningar ger innovativa 
produktidéer ett negativt utfall, vilket i slutändan kan komma att vara helt missvisande. Ifall den 
potentiella kunden inte kan förstå eller hantera en ny produkt kan en marknadsundersökning 
bland dessa kunder endast generera negativa svar. Detta eftersom innovationen ofta riktar sig mot 

                                                
1http://www.moderat.se/(S(3ha2ay45mdtapo45k43cehy5))/micrositer/100timmar/Politik.aspx?menyid=2&omrade=8 
2http://www.scb.se/templates/tableOrChart____27185.asp 

E 
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en marknad som ännu inte finns (TROTT, 2001, S. 117-120), speciellt för banbrytande innovationer, 
kan marknadsundersökningar och -analyser ofta vara helt meningslösa, då det inte finns något 
behov att fråga efter (OTTOSON, 1983, S. 45). Trots att många studier visar att kunskap om kunden är 
starkt förknippat med lyckade produktlanseringar så har inte antalet framgångsrika 
produktlanseringar ökat de senaste 30 åren (OTTUM & MOORE, 1997, S. 259). Problemet med 
marknadsundersökningar för innovativa produkter kan beskrivas på följande sätt:  
 

"Consumer research can tell you what people did and thought at one point in time: it can´t 
tell you directly what they might do in a new set of circumstances." (KING, 1985 I TROTT, 
2001, S. 119) 

 
Idag förs diskussioner bland analytiker och konsulter om att fokuseringen mot 
marknadsundersökning och fokusgrupper har gått för långt. De menar att den traditionella 
produktutvecklingsprocessen bestående av marknadsundersökning, segmentering, 
konkurrensanalys och försök att förutspå marknaden leder till att nyutvecklade produkter ofta 
saknar en högre grad av innovation, eftersom den traditionella "allmängiltiga" 
produktutvecklingsprocessen hämmar ett innovativt och kreativt tänkande (TROTT, 2001, S. 117). 
 
Utifrån den litteratur vi har läst inom ämnet anser vi att det finns områden inom teorin som inte i 
tillräcklig grad studerats. Många av de befintliga teorierna i entreprenörskap, produktutveckling 
och marknadsundersökning riktar in sig mot stora företag med resurser som mindre företag eller 
privatpersoners ekonomiska situation inte kan mäta sig med. Vi vill därför att inrikta oss på 
mindre företag som med begränsade resurser ska ta sig an problemet med att undersöka om deras 
innovativa produkt har en marknad, för att om möjligt få fram information om vilka metoder som 
är lämpliga för dessa entreprenörer. Även om resurserna inte är den ensamt avgörande faktorn för 
området (stora företag med mycket resurser kan även stöta på problem med marknadsinformation 
och användande av information om marknaden för innovativa produkter) så vill vi rikta in oss på 
mindre företag som byggts upp kring en ny och innovativ produkt, eftersom denna process blir 
speciellt viktig för dem i och med att deras företag till fullo är beroende av den nya produktens 
framgång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna studie kommer att inrikta sig på ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen där 
osäkerhetsfaktorn för den nya produktens framgång är stor. Modellen ovan visar utvecklingen; 
skedet ”osäkerhet” representerar det område i produktutvecklingsprocessen som vi i denna 
undersökning fokuserar på. Vi vill få förståelse för hur entreprenören ska göra för att kunna 

 Koncept- 
 utveckling 

Innovativ 
Idé Prototyp Under- 

sökningar Lansering Försäljning OOSÄKERHETSÄKERHET   

Figur 1. Entreprenöriell produktutvecklingsprocess  
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minska graden av osäkerhet som infinner sig i det tidiga skedet av innovationen, utan att för den 
skull hindra det kreativa tänkande, vilket leder oss till följande frågeställning: 
 

1.2 Problemformulering 
Vilka metoder är lämpliga för små entreprenöriella företag när de, i ett tidigt skede av 
produktutvecklingsprocessen, vill undersöka om det finns en marknad för en ny och innovativ 
produkt? 
 

1.3 Syfte 
Ändamålet med vår studie är att skapa större förståelse för hur entreprenörer, som byggt sitt 
företag kring en ny produkt, i produktutvecklingens tidiga faser kan göra för att få tillgång till 
information om en eventuell marknad för den nya och innovativa produktidén. Vi vill även 
undersöka vilka marknadsavkänningsmetoder som är användbara för entreprenörerna i ett tidigt 
skede av produktutvecklingsprocessen.  
 

1.5 Avgränsningar  
Vi kommer som nämnt att rikta in oss på små företag som byggs/byggts upp kring en ny och 
innovativ produkt. Med små företag avser vi företag som under produktutvecklingsprocessen haft 
upp till tio anställda. Vi har valt att göra denna avgränsning främst eftersom vi anser det speciellt 
intressant med tanke på hur beroende dessa företag är av den nya produktens framgång. Till 
skillnad från stora företag med större resurser har de mindre företagen inte råd att misslyckas med 
lanseringen av den nya produkten. Företaget behöver dock inte vara nystartat vid intervjutillfället, 
men det ska ha startats med den innovativa idén som grund. 
 
Vi skiljer inte på varor och tjänster i vår studie eftersom vi inte anser att 
marknadsundersökningsprocessen till någon större grad skiljer sig mellan dessa. Istället menar vi 
att det är komplexiteten i de nya varorna och tjänsterna som avgör hur svårt det är att samla in 
och använda sig av information man får fram från undersökningar av marknaden. Tjänster nämns 
ofta som mera komplexa i företagsekonomisk litteratur, bland annat på grund av deras 
ickepåtaglighet, men vi anser att innovativa produkter som exempelvis bygger på nya teknologier 
kan vara minst lika svårförståeliga för kunderna. 
 
Vi skiljer heller inte på företag som riktar in sig på ”business-to-business”- eller ”business-to-
customer”-försäljning. Detta eftersom det oberoende av målgrupp fortfarande finns ett behov för 
företagen att känna till efterfrågan och behovet av en ny produkt på den slutliga marknaden. 
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1.6 Begreppsförklaringar 
Entreprenörskap, Entreprenören, Innovation och Entreprenöriella möjligheter 
Dessa begrepp anser vi är viktiga för läsaren att förstå, speciellt eftersom de tolkas på skilda sätt 
av olika forskare. Vi kommer att ta upp dessa och hur vi tolkar dem i ett inledande kapitel i 
studiens teoriavsnitt. 
 
Produkter: tjänster och varor 
Vi diskuterar och argumenterar ofta kring produkter och produktidéer i denna studie. Med det 
avser vi både påtagliga och ickepåtagliga produkter, d.v.s. både varor och tjänster. 
 
Ny produkt 
När vi nämner nya produkter avser vi de som är nya både för företaget och för marknaden. Det 
handlar inte nödvändigtvis om en ”new-to-the-world”-produkt, utan en produkt som är ny för 
marknaden som entreprenören avser lansera den på. 
 
Marknadsavkänning 
Vi använder oss av termen marknadsavkänning i studien som en ett begrepp som förklarar hur 
man ska känna av efterfrågan och behov för en produkt på marknaden. Formella och informella 
marknadsundersökningar kan exempelvis vara en del av marknadsavkänningen, men också den 
personliga intuitionen och magkänslan. 
 
Formella marknadsundersökningsmetoder 
När vi diskuterar formella marknadsundersökningsmetoder syftar vi ofta på de traditionella 
metoderna, t.ex. enkätundersökningar, när annat inte beskrivs. Vi använder således ofta 
benämningarna traditionell och formell undersökning synonymt. 
 

1.7 Disposition 
För att läsaren lättare ska förstå hur vi valt att disponera vår studie, samt för att ge 
undersökningen en bättre överblick, så går vi nedan kort genom  hur studien lagt upp. 
 
Efter detta inledande kapitel väljer vi att dela upp våra metodkapitel i ett teoretiskt och ett 
praktiskt kapitel, och mellan dem presenterar vi vårt teoretiska ramverk. Detta gör vi för att 
läsaren lättare ska kunna övergå från det teoretiska resonemanget till de faktiska teorierna, och 
sedan från de praktiska diskussionerna kunna övergå till vårt empiriska material. På detta sätt 
anser vi att studien får ett naturligt flöde och det är lättare för läsaren att följa med i 
resonemangen. Därefter fortsätter studien med en analysdel indelad i en fallanalys, där varje 
intervju analyseras för sig, och en jämförande analys, där vi jämför alla våra intervjuer. Detta 
gör vi för att på ett bättre sätt kunna analysera våra intervjuers specifika situationer, då de skiljde 
sig åt ganska mycket. Vi anser även att fallanalysen utgör en viktig grund för att kunna göra den 
jämförande analysen. Avslutningsvis kommer vi sedan in på diskussion och slutsatser, där vi 
presenterar vad vi under studiens gång kommit fram till, för att slutligen presentera vad vi anser 
om studiens sanningsenlighet. 
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2. TEORETISKT 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
 
I DETTA KAPITEL REDOGÖR VI FÖR VARFÖR VI HAR ETT STORT INTRESSE FÖR ENTREPRENÖRSKAP OCH HUR VI TROR DETTA 

INTRESSE OCH VÅR TIDIGARE KUNSKAP KAN HA PÅVERKAT STUDIEN. VI GÅR ÄVEN IGENOM VILKEN KUNSKAPSSYN OCH 

VILKET ANGREPPSSÄTT VI HAR UTGÅTT IFRÅN UNDER STUDIENS GÅNG SAMT HUR VI SÖKT OCH ANVÄNT DE PRIMÄRA OCH 

SEKUNDÄRA KÄLLOR SOM VI SENARE REDOVISAR.  
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2.1 Ämnesval 
n bidragande orsak till att vi tycker att entreprenörskapsområdet är intressant att undersöka 
är att våra respektive föräldrar har drivit egna verksamheter. Genom att observera våra 

föräldrar och deras arbetssituationer har vi förstått att livet som egenföretagare inte alltid är en 
dans på rosor, utan att problem och hinder är något som ständigt behöver åtanke. Att vi snart 
genomgått fyra års ekonomistudier och att vi båda inriktat oss mot entreprenörskap på 
magisternivå, har gett oss en djupare förståelse för vad som krävs av en egenföretagare och av 
dennes vardagliga arbetssituation.  
 
Genom djupare förståelse och det ökade intresset och inspirationen för egenföretagande, som vi 
fått i samband med entreprenörskapsutbildningen, har vi båda blivit intresserade av att starta ett 
eget företag. Vi har haft kontakt med Uminova Innovation, ett företag i Umeå som hjälper 
entreprenörer vid företagsstarter, där vi diskuterat en affärsidé och möjligheten att utveckla vår 
idé ytterligare. Vårt val att skriva en uppsats som vi själva kunde ha nytta av ligger till grund för 
den inriktning vi valt och att sedan Handelshögskolan vid Umeå Universitet, i samarbete med 
PEN-projektet (Plattform för entreprenörskap i norr), efterfrågade studier inom detta område 
bidrog också till valet av ämne för vår magisteruppsats.  
 

2.2 Förförståelse 
Förstahandsförförståelse (praktisk förförståelse) kan beskrivas som de erfarenheter en person 
upplevt och kan exempelvis vara en persons uppväxt. Andrahandsförförståelse (teoretisk 
förförståelse) syftar på den kunskap som en person införskaffat via läroböcker, rapporter och 
föreläsningar (JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 76). Vi har valt att redovisa vår förförståelse 
tillsammans i de områden som vi anser vår förförståelse vara väldigt lika, medan vi skiljer på 
förförståelsen författarna emellan där det behövs. Detta för att undvika upprepningar, men 
samtidigt skilja författarna åt eftersom vi naturligtvis har olika upplevelser och kunskaper i våra 
ryggsäckar, trots likheter i utbildningen. 
 
Elias gymnasiala utbildning är inriktad mot samhällsekonomi. Då dessa studier var avslutade 
påbörjade han en tiomånaders militärtjänstgöring i Boden och deltog i ett antal kurser inom 
ledarskap. Jakob gjorde sin gymnasieutbildning med allmän inriktning i Österbotten, Finland, och 
under hösten 2003 påbörjade vi båda en Service Management-utbildning på Umeå Universitet, 
där studierna i huvudsak var inriktade mot tjänsteföretag och marknadsföring på kandidatnivå. I 
detta skede, men även under magisteråret, har vi kommit i kontakt med denna studies område till 
viss del; marknadsundersökningar har varit en viktig del i flertalet kurser som lästs inom 
marknadsföring och produktutveckling. Vår pågående magisterutbildning är inom området 
Entrepreneurship and dynamic business settings, där vi båda påverkats och inspirerats av de 
teoretiska aspekterna men framförallt av att lyssna på entreprenörers historier om sina lyckade 
och misslyckade projekt. Inför denna studie har vi läst teorier inom entreprenörskap, 
marknadsundersökning och problem som uppstår vid start och etablering av nya företag.  
 
Elias praktiska förförståelse är främst grundat på den tid då denne hjälpt sin mor driva sitt egna 
företag som arbetade med att renovera och nyskapa äldre möbler. De arbetsuppgifter som 

E 
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utfördes är av ringa betydelse men genom att hjälpa till fick Elias en uppfattning om 
problematiken med att försöka driva ett företag i en liten ort med en smal kundgrupp. Mera 
aktuell  praktisk förförståelse är det påbörjade projektet att starta ett eget företag tillsammans med 
Jakob. Detta projekt är dock fortfarande i utvecklingsstadiet, men genom möten med bl.a. 
Uminova har vi fått insikt i hur man som entreprenör ska gå tillväga för att starta ett företag 
utifrån en innovativ idé. Jakob har under en femårsperiod till och från arbetat på faderns 
enmansföretag. Där har han bildat sig en uppfattning om och fått erfarenhet av hur det är att 
arbeta på ett litet företag mot stora kunder. Denna tid har bl.a. innehållit produktutveckling 
innefattande innovativa produkter som riktats mot utvecklingsländer. Detta, i samband med det 
ovannämnda projektet med Elias, samt det senaste årets entreprenörskapsstudier har skapat ett 
stort intresse av att driva ett eget företag, och detta har till stor del legat bakom ämnesvalet för 
magisteruppsatsen. 
 
Vi tror att vår utbildning och de böcker och vetenskapliga artiklar vi läst under de senaste 
månaderna har påverkat oss och givit oss en större förståelse för både för- och nackdelar med 
entreprenörskap och egenföretagande, men vi tror inte att detta påverkat studien i alltför stor 
bemärkelse, förutom att vår utbildning stärkt vår förmåga att analysera samt inspirerat oss inom 
området. De erfarenheter vi har anser vi, i den mån de har påverkat studien, enbart varit positiva, 
eftersom de gjort att vårt intresse för området växt. De yrkesmässiga erfarenheterna har dock inte 
till så stor del varit inom just det område vi valt att skriva om, vi har med andra ord ingen 
praktisk erfarenhet av just marknadsundersökning eller marknadsavkänning, varför vi inte tror att 
den praktiska delen av vår förförståelsen till någon större del påverkat undersökningsprocessen 
eller resultatet av vår studie. 
 

2.3 Kunskapssyn  
En viktig faktor inom kunskapsgenereringsprocessen är vilken syn forskaren har på sin 
förförståelse. Två vanliga begrepp som används för att beskriva kunskapssyn är positivismen och 
hermeneutiken (JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 76-77). Skillnaden mellan de två kan kort beskrivas 
med att säga att positivismen förespråkar avbildning medan hermeneutiken är förknippat med 
tolkning, och eftersom vi vill tolka entreprenörers verklighet så kommer vi utgå från en 
hermeneutisk kunskapssyn. Inom positivismen är det viktigt att forskaren försöker utesluta sin 
förförståelse, d.v.s. att forskaren använder ett objektivt synsätt. Hermeneutiken menar att det inte 
är möjligt att vara helt objektiv och vissa inom hermeneutiken hävdar att detta heller inte alltid är 
att eftersträva (JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 45). Hermeneutik är en tolkningslära som baseras på ett 
antal grundantaganden och det är dessa antaganden som sedan utgör stommen i 
analyseringsprocessen. Exempel på dessa grundantaganden är att all förståelse bygger på 
förförståelse, d.v.s. att forskarens tidigare referensram påverkar dennes syn på ett visst fenomen. 
Widerberg menar även att tolkning och förståelse är beroende av en helhet och att en forskarens 
tolkningar bygger på förutfattade meningar och förväntningar (WIDERBERG, 2002, S. 26). Utifrån vårt 
syfte och vår problemformulering, där vi ämnar öka förståelsen för det presenterade problemet, 
anser vi att vår kunskapssyn har starka samband med hermeneutiken, då dess syn är att tolka 
verkligheten. Vi instämmer även med ovanstående resonemang eftersom vår förförståelse, både i 
form av utbildning inom entreprenörskap samt det intresse vi skapat utifrån praktisk erfarenhet, 
kommer att påverka studien i viss mån, oavsett hur objektiva vi skulle försöka vara. Vi menar 
följaktligen att alla de val av inriktningar, teorier, med mera som vi gör i denna studie på ett eller 
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annat sätt grundar sig på vår förförståelse. På så sätt kommer även vårt val av respondenter 
påverkas eftersom vi ser på verkligheten utifrån vårt teoretiska ramverk och därefter söker efter 
lämpliga respondenter för studien efter uppsatta urvalskriterier. Vi tror även att det är de 
meningar, åsikter och förväntningar vi har inom detta kunskapsområde som ligger till grund för 
att vi tycker att entreprenörskap är intressant, vilket i sin tur, enligt ovanstående teoretiska 
resonemang, påverkar de tolkningar vi gör av verkligheten.   
 

2.4 Angreppssätt 
Utifrån vår problemformulering och vårt syfte vill vi klargöra för läsaren att vi anser oss ha  
inslag både av det induktiva och det deduktiva angreppssättet. Det induktiva synsättet är som 
regel är kopplat till den hermeneutiska kunskapssynen med dess subjektiva 
verklighetsuppfattning, medan den deduktiva är starkt kopplat till en objektiv verklighetssyn 
(JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 55). Ett induktivt angreppssätt tolkas som en process som går från 
empiri till teori, d.v.s. att forskaren via empiriska studier genererar ny teori (JOHANSSON LINDFORS, 
1993, S.57-59). Vi anser att ett deduktivt angreppssätt inte skulle uppfylla studiens syfte då detta 
angreppssätt ofta ses som induktionens motpol, d.v.s. att forskaren utgår från existerande teorier 
för att avbilda verkligheten (JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 55-57). Det deduktiva angreppssättet skulle 
innebära att vi som forskare blev låsta vid de existerande teorierna, vilket troligtvis inte gett oss 
större insikt i hur man kan lösa problematiken för entreprenörer med innovativa produkter och 
deras marknadsavkänning. Dock styrs en studies datainsamling, antingen medvetet eller 
omedvetet, utifrån ett teoretiskt perspektiv då det är svårt att möta den empiriska verkligheten 
utan någon tidigare förkunskap. Vi kan därför inte helt utesluta det ena synsättet från det andra då 
vi bland annat är tvungna att läsa in oss på teorier om tidig marknadsavkänning. Vi kan därför 
konstatera att vi kommer att ha en växelverkan mellan induktion och deduktion, även kallat den 
gyllene medelvägen. Detta innebär att vår studie tar utgångspunkt i teorin, för att sedan 
undersöka den empiriska verkligheten med målsättning att generera teori. Den teoretiska 
utgångspunkten används inte i syfte att testa teorierna, utan utgör en grund för att vi lättare ska 
kunna närma oss den empiriska verkligheten. Vi är dock medvetna om denna metods risker, 
exempelvis att man i för stor utsträckning påverkas av teorin, och försöker därför hålla oss öppna 
för avvikande empiriska iakttagelser (JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 59-60). 

2.5 Metodval 
Vi använder en kvalitativ metod då vi har för avsikt att skapa en större förståelse för hur 
entreprenörer i ett tidigt skede ska avläsa ett eventuellt behov på marknaden för en innovativ 
produkt. En kvalitativ studie är lämplig när forskaren vill skapa en djupare förståelse och då 
forskaren intresserar sig för det säregna, avvikande eller unika och ämnar tolka exempelvis 
sociala processer, sociala sammanhang eller motiv (HOLME & SOLVANG, 1997, S. 76-78). Vår 
undersökning syftar till att tolka hur entreprenörer agerar för att känna av en marknad, och 
eventuellt finna något säreget eller avvikande i deras sätt att arbeta till skillnad från de 
allmängiltiga marknadsundersökningsmetoderna som används idag. En ytterligare anledning till 
vårt metodval är att den kvalitativa metoden skapar en tydligare närkontakt mellan forskare och 
respondent, vilket ger en bättre grund för att skapa en större förståelse för respondentens situation 
(HOLME & SOLVANG, 1997, S. 79). Detta anser vi är viktigt i vår studie eftersom det ger oss en ökad 
möjlighet att tolka respondenternas beteende, exempelvis uttryck och kroppsrörelser, vilket i sin 
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tur gör det lättare att följa upp med följdfrågor om vi som intervjuare ser att respondenten har 
möjlighet att utveckla sina resonemang. Valet av en kvalitativ studie har vi även grundat på att 
denna undersökningsmetod anses som mer flexibel, jämfört med den kvantitativa metoden som 
präglas av struktur (HOLME & SOLVANG, 1997, S. 80). Flexibiliteten anser vi vara väldigt värdefull då 
vi undersöker ett komplext område. Vi tror att vi under studiens gång kommer bli mera insatta i 
ämnet och då är det till vår fördel om vi exempelvis har möjlighet att justera våra intervjufrågor. 
Den kvalitativa undersökningsmetoden rekommenderas också inom vårt forskningsområde på 
grund av områdets komplexitet; inom markandsinformationsområdet finns väldigt många 
oförutsebara och icke-påtagliga faktorer vilket resulterar i att ett kvalitativt tillvägagångssätt för 
studier inom området är att föredra (HART ET.AL., 1999, S. 31). 
 

2.6 Analysmetod 
En kvalitativ analys innebär att intervjuaren reflekterar och abstraherar kring det som blivit 
beskrivet i den genomförda studien, och den kvalitativa databearbetningen styrs av 
undersökningens frågeställning (LANTZ, 1993, S. 72-73). Vi har som ett första steg i analysprocessen 
efter insamlad information gjort en datareduktion där vi sorterat bort information som inte kan 
användas för att besvara vår frågeställning. Detta är nödvändigt då all insamlad information inte 
är användbar för en analys av det valda problemområdet (LANTZ, 1993, S. 79). Vi har dock under 
denna process fäst stor vikt vid att inte förlora helheten från intervjuerna, d.v.s. att genom en 
datareduktion ta bort information, vilket skulle resultera i en snedvridning av den information 
som respondenten uppgett vid intervjutillfället. Vid en analys av kvalitativ data är det fördelaktigt 
att dela in materialet i olika kategorier, då detta underlättar analysarbetet. Kvalitativ data kan ofta 
tillhöra flera olika kategorier, vilket kräver att en viss grad av flexibilitet vid hanterandet av data 
(RYEN, 2004, S. 107). Vi har valt att dela in vår insamlade information utifrån de områden som vi 
använt i vår intervjuguide. Denna har i sin tur baserats på strukturen på vårt teorikapitel. Detta 
medför att vi enklare kan jämföra våra svar både gentemot existerande teorier och mellan 
respondenterna, och det underlättar även för möjligheten att finna lik- och olikheter i 
entreprenörernas agerande. Vi har valt att använda det traditionella arbetssättet att analysera 
kvalitativ data, där vi som forskare tar ett kliv tillbaka för att betrakta, reflektera och analysera 
den insamlade informationen för att sedan dra slutsatser från densamma (RYEN, 2004, S. 107-108).  
 
Vi har valt att dela upp vårt analyskapitel i två delar; i den första delen jämför vi respondenterna, 
skilda från varandra, gentemot vårt teoretiska ramverk. Vårt syfte vid denna jämförelse är att 
finna skillnader och likheter i respondenternas agerande jämfört med de teorier vi presenterat. Vi  
tror att detta bidrar till en djupare analys då varje respondent analyseras var för sig och att det 
även förhindrar att viktig information faller bort. I vår andra analysdel jämför vi respondenterna 
mot varandra för att hitta eventuella mönster eller olikheter i deras ageranden.  
 

2.7 Sekundärkällor 
Vid utförandet av en studie är det viktigt att ha kännedom om källornas ursprung, d.v.s. om 
källan är en primär- eller sekundärkälla. Den avgörande faktorn för att fastställa en källas 
ursprung är närheten till den som utlämnat informationen (PATEL & DAVIDSSON, 2003, S. 65).  Ett 
exempel på en primärkälla, eller förstahandskälla, är när den som sprider information själv har 
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iakttagit en händelse. När denna händelse sedan återberättas av en annan person ses det som en 
sekundärkälla, eller andrahandskälla. Man bör alltid sträva efter att hänvisa till en primärkälla då 
det finns risk för förvanskningar vid användandet av sekundärkällor (JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 
88-89). Vi kommer att använda oss av ämnesrelevanta sekundärkällor som grund för vårt 
teoretiska avsnitt i denna studie, och vi använder oss av både böcker och vetenskapliga artiklar 
för att på så sätt skapa oss en grundläggande förståelse för området och en bild av tidigare 
studier. Vi har försökt skapa en bra balans mellan användandet av primär- och sekundärkällor i 
vår studie, och de sekundärkällor vi valt att använda anser vi vara ett bra komplement till våra 
primärkällor. 

2.7.1 Litteraturinsamling 
Vid insamlandet av våra sekundärkällor har vi använt oss av Umeå Universitetsbibliotek och dess 
databaser, samt ytterligare databaser utanför universitetet. Vi har utgått ifrån att använda oss av 
böcker och artiklar som är så aktuella som möjligt för att undvika gamla och icke-aktuella teorier. 
De vetenskapliga artiklarna har vi fått fram genom att söka i de ämnesrelevanta databaserna, bl.a. 
Emerald fulltext, Business Premier och Google Scholar. Vi har använt oss av sökord som "market 
research", "early market sensing", "new product development" med flera samt olika 
kombinationer av dessa. Vi har enbart använt oss av engelskspråkiga databaser eftersom det är 
där vi hittat mest artiklar inom ämnet, medan vi använt oss av både svensk- och engelskspråkiga 
böcker inom området. Även om vi anser att det område vi ämnar studera inte är fullständigt 
utforskat finns det ändå en hel del studier gjorda för avkänning av marknaden och kringliggande 
områden, och vi hade inga större problem att hitta artiklar och böcker att basera våra teorier på. 
Vi har läst många av de artiklar vi hittade och som vi ansåg vara intressanta för vår studie, men 
p.g.a. att vi med vissa sökord fick hundratals träffar har vi inte haft möjlighet att gå igenom alla. 
Vi kan således konstatera att det inte rådde mättnad på artiklar, utan våra val baserades på hur 
intressanta vi ansåg dem vara efter att ha läst artiklarnas sammanfattningar. Vi har inte hittat 
någon forskare som varit frekvent citerad eller hänvisad till i de artiklar som vi har läst. Dock 
används i de allmänna entreprenörskapsteorierna kända författares teorier, som bland andra 
Schumpeters och Kirzners, ganska ofta. Eftersom vi inte studerat detta specifika område tidigare 
anser vi att de sekundärkällor vi använt oss av i studien varit av stort värde för att ge oss den 
förståelse för området som vi behövt för att kunna bygga upp en teoretisk grund för studien. 
 

2.7.2 Teorival 
Val av teori för en studie är kopplat till det valda problemområdet, vilket ger en hänvisning till de 
teorier som kan ses som relevanta för studien. Det är viktigt att forskaren tar ställning till 
teoriernas ursprung, empiriska grund och aktualitet (JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 87-88). Med vår 
problemformulering i åtanke har vi valt ut teorier från de områden som vi ansett vara relevanta. I 
vårt val av teorier har vi försökt skapa en god täckning av aktuella områden för vår studie, utan 
att för den skull göra den allt för omfattande. Vi har i vårt teoriavsnitt försökt ge en bakgrund till 
entreprenörskapet som område för att ge läsaren en större förståelse för det område vi studerat. Vi 
har sedan valt att stegvis göra teorierna smalare för att ta upp mera ämnesspecifika och -relevanta 
teorier. På så sätt har vi försökt bygga upp en grund för analyseringen av det empiriska material 
vi får genom våra intervjuer. Vi har även försökt hitta teorier som motsätter sig varandra då vi 
anser att detta ger en god bild av den rådande diskussionen inom området.  
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2.7.3 Kritik mot sekundära källor 
Om man utgått från relevanta källor för en undersökning är ofta något man upptäcker vid analys 
och bearbetning av materialet (KYLÉN, 2004, S.152). Vi har försökt ha studiens syfte och 
frågeställning i åtanke under undersökningens gång för att undvika att komma in på sidospår eller 
ta upp irrelevanta teorier. Vi har även försökt hålla oss till så aktuella studier och uppdaterad 
litteratur som möjligt, men vi har även använt oss av några källor som är skrivna för ett par 
decennier sedan. Vi anser dock inte att detta varit något större problem, eftersom de äldre 
källorna vi använt fortfarande är aktuella i dagsläget. Att vi främst använt oss av engelskspråkiga 
vetenskapliga artiklar kan anses vara en nackdel för vår studie, eftersom dessa främst är baserade 
på studier gjorda i andra länder. Vi har ändå förlitat oss på dessa eftersom vi inte funnit några 
studier gjorda inom detta område i Sverige. Vi tror också att teorier om marknadsinformation bör 
vara användbara även om de är framtagna i andra länder, beroende på att situationen för 
entreprenörer och hur de ska gå tillväga för att få information om marknaden bör vara relativt 
likartad mellan olika länder. Vi anser även att dessa artiklar kan vara användbara i Sverige med 
tanke på att det finns många länder som kommit längre utvecklingen inom entreprenörskap och 
därför kan tillföra kunskap inom området i Sverige. En fara med att utgå från utländska artiklar är 
att risken för feltolkningar ökar och vi noterar även att de teorier vi använt oss av är inom ett 
område där begreppen ofta har skiftande innebörd för olika personer. Vi har analyserat texterna i 
de artiklar och böcker vi använt, men detta utesluter inte att vi uppfattat begreppen annorlunda 
jämfört med hur den ursprunglige forskaren tolkat dem.  
 
I vårt sökande efter teorier har vi försökt skapa en bra balans av källor, men vissa författare har 
ändå fått mer utrymme än andra i vår studie. Trott (2001) och Hart et.al. (1999) är författare som 
vi använt  ganska frekvent i studien, och detta kan anses som negativt då deras åsikter och 
resonemang därmed har fått mer utrymme än andra forskares, vilket i sin tur kan påverka studien. 
Vi anser dock att både Hart et.al. och Trott haft en stor teoretisk bredd från många olika forskare 
i deras studier, vilket vi anser vara ett motargument till ovanstående resonemang. Orsaken till 
denna fördelning beror på att Hart et.al. och Trotts studier är starkt relaterade till vårt 
problemområde, och att vi inte hittat så många studier som varit lika nära kopplade till just detta 
specifika område. Eftersom det är viktigt att undersöka äktheten hos de källor en forskare 
använder (EJVEGÅRD, 2003, S. 62) har vi samlat in våra artiklar från kända databaser där artiklarna 
genomgått en granskning innan de publicerats. Trots detta är vi medvetna om att det är svårt att 
bevisa en källas äkthet, och vi har därför under studiens gång försökt granska våra källor kritiskt 
samt uppmärksamma påståenden som skulle kunna anses som opålitliga eller orealistiska. 
Ytterligare kritik mot våra sekundära källor är att de ofta baserats på redan befintliga företag och 
hur dessa ska gå tillväga. Detta kan vara ett problem eftersom situationerna kan skilja sig något 
beroende på om det handlar om ett nysstartat eller ett redan etablerat företag, främst med tanke på 
deras ekonomiska situationer, men även skillnader på erfarenhetsnivå hos entreprenörerna. Vi 
tror dock att både små och stora företag, oberoende av de resurser som företaget har, möter 
liknande problem vid en marknadsundersökning för en ny och innovativ produkt, och därmed 
borde detta inte vara någon avgörande faktor för vår undersökning. Vissa av de teorier som vi 
använt oss av fokuserar även på produkter som inte varit fullt så innovativa som de vi avser 
studera, eller på processer något senare i produktutvecklingen än de vi fokuserar på, men vi har 
enbart använt oss av sådana källor och teorier som vi ansett tillföra information för studien, och 
försökt att undvika alltför irrelevant teori. 
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3. TEORETISKT RAMVERK 
 
 
VI HAR UTFORMAT DETTA TEORETISKA KAPITEL FÖR ATT SENARE KUNNA ANALYSERA VÅRT EMPIRISKA MATERIAL MOT 

TIDIGARE GJORDA STUDIER OCH TEORIER. VI TAR FÖRST UPP ENTREPRENÖRSKAP SOM HELHET FÖR ATT SEDAN GÅ IN PÅ 

MERA OMRÅDESSPECIFIKA TEORIER ANGÅENDE METODER FÖR ENTREPRENÖREN ATT UNDERSÖKA MARKNADEN FÖR EN NY 

OCH INNOVATIV PRODUKT, SAMT FÖR- OCH NACKDELAR MED DESSA. EFTERSOM MARKNADSUNDERSÖKNINGAR ÄR DET SOM 

MEST FREKVENT DISKUTERAS INOM VÅRT UNDERSÖKNINGSOMRÅDE KRETSAR VÅRA TEORIER TILL STOR DEL KRING NYTTAN 

OCH PROBLEMATIKEN MED DESSA. 
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3.1 Entreprenöriell bakgrund 
ör att läsaren ska kunna analysera och förstå våra egna, samt våra respondenters, åsikter och 
ståndpunkter anser vi att det behövs viss grundläggande teoretisk diskussion om vad 

området entreprenörskap innefattar. Vi kommer därför att bena ut begreppen entreprenörskap, 
entreprenören som person, innovation och de möjligheter som entreprenören tar tillvara på i 
denna inledande teoridel. 
 

3.1.1 Entreprenörskap 
Begreppet entreprenörskap har av forskare tolkats på många olika sätt. Vi har valt att definiera 
entreprenörskap utifrån den definition som Shane (2003) lyfter fram i sin bok "A general theory 
of entrepreneruship" eftersom vi anser den ge en bra beskrivning av komplexiteten inom 
området: 
 

”Entreprenörskap är en aktivitet som innefattar upptäckt, utvärdering och utnyttjande 
av möjligheter för att introducera nya produkter eller tjänster, nya sätt att planera, nya 
marknader, nya processer eller nya råmaterial, genom att organisera insatser som 
tidigare ej existerat.” (SHANE, 2003 S. 4). 

 
Denna studie kommer främst att beakta utvärderingen och utnyttjandet av möjligheter, eftersom 
vi fokuserar på fasen efter att entreprenören gjort sin grundläggande upptäckt, d.v.s. när denne 
redan har en produktidé.  
 

3.1.2 Entreprenören 
För att uppnå entreprenörskap behövs en entreprenör. En entreprenör kan vara olika personer och 
inte bara en enskild sådan som startar upp ett företag. I själva verket behöver personer som driver 
företag, exempelvis ett ärvt företag, inte alls vara entreprenörer. Istället kan entreprenörer finnas i 
företag, i projektgrupper, eller vara en anställd person. Trots det är det vanliga dock att individen 
som kallas entreprenör är egenföretagare (LINDHOLM DAHLSTRAND, 2004, S. 27). 
 
Joseph Schumpeter (1883-1950) och Israel M. Kirzner (1930-) är två av forskarna som ofta 
nämns vid beskrivningar av entreprenörer. Enligt Schumpeter är entreprenören en innovatör som 
bryter ett tidigare mönster via introduktion av nya processer eller produkter. Kirzner å andra 
sidan har en annan syn på entreprenören; han menar att entreprenören är en person som hittar 
ojämvikter på marknaden och utnyttjar informationsgap i samhället för att generera vinst. På så 
sätt menar Kirzner, i motsats till Schumpeter, att entreprenören skapar ett nytt jämviktsläge 
istället för att bryta detsamma (LINDHOLM DAHLSTRAND, 2004, S. 27). Entreprenörskapslitteraturen 
beskriver ofta entreprenören som en person med särskilda egenskaper. Bland annat brukar 
entreprenören ofta nämnas som en kreativ och innovativ person med stort prestations- och 
kontrollbehov. Entreprenören sägs också ha stort självförtroende, hög initiativförmåga, visionärt 
tänkande, hög arbetsförmåga, för att nämna några egenskaper. Listan kan dock göras längre och 
en enskild entreprenör har sällan alla attribut. En egenskap som dock ofta nämns i samband med 
entreprenören är riskbenägenhet (LINDHOLM DAHLSTRAND, 2004, S. 30-33). Till skillnad från många 

F 
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andra forskare menar Drucker att entreprenören alls inte är mera riskbenägen än andra, utan 
istället satsar på entreprenöriella möjligheter som denne tror bli framgångsrika (DRUCKER, 1985 I 

LINDHOLM DAHLSTRAND 2004, S. 32). Vårt sett att se på entreprenören är mera relaterat till 
Schumpeters än Kirzner syn; vi anser att entreprenören är en innovatör som med hjälp av en ny 
idé bryter ett mönster eller jämviktsläge på marknaden. Vi fokuserar också på sådana 
entreprenörer som själva startat ett företag, och beaktar därmed inte de entreprenörer som finns 
inom större organisationer. 
 

3.1.3 Entreprenöriella möjligheter 
För att entreprenören ska komma fram med en innovation behövs att denne upptäcker en 
möjlighet. Shane definierar entreprenöriella möjligheter som en situation där en person 
kombinerar gamla resurser för att skapa nya strukturer av dessa, därav hitta en innovation som 
han/hon tror ska generera vinst (SHANE, 2003, S. 18). Kirzner menar att för att möjligheter ska 
uppkomma behövs bara ett annat sätt att använda existerande information medan Schumpeter 
anser att det behövs ny information för att hitta entreprenöriella möjligheter (SHANE 2003, S. 21). De 
entreprenöriella möjligheterna kan uppstå på olika sätt. Enligt Schumpeters definitioner behövs 
radikala förändringar i miljön, t.ex. teknologiska förändringar, politiska ändringar, regeländringar 
eller sociala och demografiska förändringar. Kirzners möjligheter uppstår istället från misstag 
och förbiseende av andra parter på marknaden (SHANE 2003, S. 22-23). Även här delar vi 
Schumpeters syn på entreprenöriella möjligheter, d.v.s. att man behöver ny information för att 
komma upp med en innovation. Vi menar dock att Kirzners syn på hur möjligheter uppstår ändå 
är relevant, d.v.s. att de kan uppstå från förbiseende av andra aktörer en marknad, och vi anser 
inte att den ena synen nödvändigtvis utesluter den andra. 
 

3.1.4 Innovation 
Begreppet innovation tenderar även det att uppfattas väldigt olika mellan forskare. Det är 
fortsättningsvis Schumpeter och Kirzner som ligger till grund för två olika definitioner som 
frekvent används inom entreprenörskap. I enlighet med sin beskrivning av entreprenören är 
Schumpeters definition av en innovation en idé som bryter ifrån existerande kunskap och därmed 
sätter den jämvikt som finns på en marknad i obalans. Dessa innovationer ses som mer sällsynta 
och förknippas med högt risktagande. Kirzner menar tvärtemot att innovationer uppkommer 
genom att entreprenören utnyttjar differentierad information för att finna nya kombinationer av 
faktorer, vilket leder till en ökad jämvikt på en marknad. Dessa innovationer förekommer i 
allmänhet oftare och innefattar inte lika högt risktagande (SHANE, 2003, S. 19-22). De innovationer 
som vi kommer att fokusera på är sådana som, i enlighet med Schumpeters definition, bryter från 
existerande kunskap och därmed kommer upp med något nytt. Vi anser att de entreprenörer som 
vi tar upp i vårt empiriska material kan sägas falla inom Schumpeters syn på innovationer, även 
om det, som så många andra begrepp inom entreprenörskap, till mångt och mycket är en 
tolkningsfråga. Att enbart förbättra en redan existerande innovation, d.v.s. att endast göra mindre 
ändringar på en befintlig vara eller tjänst, anser vi inte vara inom ramen för den del av 
entreprenörskapet som vi ämnar studera. 
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3.1.5 Olika typer av produktutveckling och innovationer 
För att kunna undersöka och analysera våra respondenters svar anser vi att det är viktigt att förstå 
vilken typ och hur innovativa deras produkter och idéer är. Veryzers resonemang kretsar kring 
termen produktinnovationer och hans innovationsmodell nedan använder sig av en 
produktdimension och en teknologisk dimension för att visa på de olika typerna av 
produktinnovationer. Produktdimensionen avser till vilken grad kundernas nytta och fördelar 
förbättrats och den teknologiska dimensionen avser hur mycket den nya produkten förbättrar 
funktionerna eller teknologin gentemot liknande produkter. De fyra olika rutorna i modellen visar 
således på fyra typer av innovationer. I ruta ett använder sig produkten av samma teknik och 
erbjuder samma nytta för kunden som tidigare produkter, och dessa produkter anses inte speciellt 
innovativa. I ruta två används fortfarande samma teknik, men kundernas uppfattade nytta är 
förbättrad. Samma teknologi används således på ett bättre sätt för att förbättra kundnyttan. Ruta 
tre avser produkter som använder ny teknologi men ändå inte anses vara speciellt nya eller 
erbjuda kunden förbättrad nytta, medan ruta fyra avser speciellt innovativa produkter som 
använder sig av en ny teknologi på ett sätt som är fördelaktigt för kundernas uppfattade nytta 
(VERYZER, 1998, S. 307). 
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3.2 Information och osäkerhet 
Entreprenörskap och innovationer innefattar oftast en hel del osäkerhet, och det är denna 
osäkerhetsfaktor som man försöker minska genom att samla in information. Osäkerhet kan 
definieras som skillnaden mellan den information  som redan finns i organisationen och den 
information som det krävs för att utföra en uppgift (HART ET.AL., 1999, S. 22). Osäkerheten kan delas 
in i fyra olika delar: kundosäkerhet, innebärande osäkerhet om kundernas behov, teknologisk 
osäkerhet, vilket relaterar till ignorerande av teknologiska lösningar, konkurrensosäkerhet, d.v.s. 
bristande kunskap om konkurrenter, och resursosäkerhet, som innefattar otillräcklig information 

Produktdimension 
  

Samma Förbättrad 

Figur 2. ”Types of product innovation” (VERYZER, 1998, 
S. 307) (vår översättning) 
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om de tillgängliga resurserna för att skapa en ny produkt (HART ET.AL., 1999, S. 22).  Även om man 
bör försöka minska alla dessa typer av osäkerhet anser Freeman att det är osäkerheten om 
marknaden som är den dominerande faktorn, d.v.s. att förstå kundernas behov på marknaden 
(FREEMAN, 1982, I HART ET.AL., 1999, S. 22). Det fundamentala i en produktutvecklingsprocess är därför 
att samla information om marknaden för att minska osäkerheten om densamma, och hur effektivt 
detta görs har stor betydelse för hur framgångsrik den nya produkten blir (HART ET.AL., 1999, S. 22). 
Med andra ord så spelar insamlingen och användandet av information en avgörande roll för att 
förutse om en ny produkt kommer att lyckas eller misslyckas på marknaden och ett flertal studier 
visar  att data på exempelvis kunders behov, marknadens storlek och segmentens egenskaper är 
av stor betydelse (OTTUM & MOORE, 1997, S. 258-260). 
 
Vid misslyckanden är fallet ofta att information om marknaden inte tagits fram över huvud taget 
eller att det gjorts på ett otillräckligt sätt. Ottum och Moores undersökning bland 51 företag visar 
att även om marknadsundersökning inte garanterar framgångsrika nya produkter så ökar det 
oddsen radikalt; 80 procent av företagen som lyckats hade en högre nivå av kunskap om 
marknaden än medeltalet, medan 75 procent  av de som hade misslyckats visste mindre än 
medeltalet om marknaden. Det skall dock nämnas att dessa företag främst hade utvecklat 
produkter som var mindre uppfinningar och inte produkter som var genombrott inom området 
(OTTUM & MOORE, 1997, S. 260-269). 
 

3.2.1 Kundinvolvering 
Det är viktigt att entreprenören undersöker marknaden för att undvika att inte förstå vad det är 
kunderna egentligen vill ha. Ofta misstar sig tillverkare och leverantörer på vad kunden värderar; 
de tror att kunden värdesätter samma faktorer som de själva gör. Man måste således förstå 
kundens förväntningar och värderingar för att uppnå en framgångsrik försäljning på marknaden 
(DRUCKER, 1985, S. 94). Detta utgör en grund för marknadsundersökningar; man måste som 
entreprenör och leverantör försöka förutse om det finns en potentiell marknad för ens produkt och 
om kunderna har ett behov av produkten. Även om marknadsundersökningar kan vara mycket 
nyttiga så kan de också ge negativ feedback för riktigt innovativa produkter som kan skapa en 
helt ny marknad (TROTT, 2001, S. 121). Detta kommer vi att fördjupa oss i något senare i kapitlet. 
 
Det finns dock inget samband mellan att involvera kunder i utvecklingen av nya produkter och 
produkternas potentiella framgång (BROCKHOFF, 2003, S. 465). Brockhoff menar ändå  förklarar han 
att producenter och leverantörer har kommit fram till att kundernas synpunkter kan vara väldigt 
nyttig information vid utvecklingen av en ny produkt. Det är också viktigt att rätt kunder tas med 
i undersökningen för att undvika överkonservativa kunder som kan göra undersökningen 
missvisande. Genom att identifiera ’lead users’, innebärande kunder som har förmågan att 
utvärdera och identifiera de produktegenskaperna som kan komma att vara viktiga för majoriteten 
av kunderna i framtiden, är av stort värde (BROCKHOFF, 2003, S. 473). Att hitta dessa kunder anses 
vara väldigt viktigt, speciellt för nya och innovativa produkter, eftersom kunder som bara 
representerar dagens kunskapsnivå och användningsområde på marknaden för existerande 
produkter sällan kan tillföra något för utveckling och undersökning av nya och innovativa 
produkter (BROCKHOFF, 2003, S. 474). Involvering av kunder kan vara en bidragande faktor till 
kommersiell framgång, speciellt vad gäller nya produkter med hög risk. Kunder som har kunskap 
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inom tekniken, om marknaden eller inom produktkategorin kan tillföra företaget viktig 
information som erhålls via marknadsundersökningar (SALOMO ET.AL, 2003, S. 457-458). 
 

3.2.2 Marknadsundersökningsmetoder 
Det som skiljer marknadsundersökningar från andra informationskällor är att informationen 
samlats in systematiskt med syfte att underlätta en analys och tolkande av ett speciellt problem på 
marknaden. En marknadsundersökning är ett försök att förstå marknaden och de aktörer som 
befinner sig på denna. Genom att skapa ökad förståelse för marknaden kan ett företag eller 
organisation anpassa sig efter de behov som finns på denna (CHRISTENSEN ET.AL, 2001, S. 9-10). I all 
enkelhet kan marknadsundersökningar beskrivas som att identifiera problemet och sedan samla 
och utvärdera information (MEGGINSON ET.AL., 2003, S. 168).  Marknadsundersökningar kan vara av 
intern (inne i företaget) och extern (utanför företaget) natur (NIJSSEN & FRAMBACH, 1998, S. 314) och 
litteraturen delar ofta även upp undersökningarna som informella eller formella.  
 
Informell marknadsundersökning 
Den informella delen innefattar diskussioner med personer beträffande den nya produkten. Det 
kan t.ex. handla om kunder, konkurrenter eller leverantörer, och den som gör undersökningen 
använder sig inte av formella former, så som exempelvis frågeformulär. Den informella 
marknadsundersökningsmetoden anses vara ett viktigt sätt att få information i tidiga skeden av en 
produktutvecklingsprocess (TOOTELIAN & GAEDEKE, 1985, S. 190). Att kunna hålla öppna diskussioner, 
oftast ansikte mot ansikte, där man får mera djupgående och förklarande information samtidigt 
som man kan följa upp oväntade svar, anses vara en viktig del av informationsinsamlingen 

(SALOMO ET.AL., 2003, S. 446). Informella undersökningar kan ofta ge svar på om problem enkelt kan 
lösas, och även om de informella metoderna ofta följs upp av formella marknadsundersökningar 
kan de visa sig ge tillräcklig information om problemet, så att formella metoder är överflödiga 
(TOOTELIAN & GAEDEKE, 1985, S. 190). 
 
Formell marknadsundersökning 
Ifall man med den informella undersökningen inte fått tillräckligt med information är det lämpligt 
att ta sig an en formell sådan. Den formella undersökningen är som namnet antyder en mera 
formell och förberedd metod. Data som samlas in av forskaren i detta skede kan delas upp i 
primärdata och sekundärdata, där primärdata innefattar material som forskaren själv samlat in 
medan sekundärdata syftar på information som redan blivit insamlad och som forskaren tar del av 
i efterhand. Ofta utnyttjas inte den sekundärdata som finns tillgänglig, utan företag har många 
gånger för bråttom ut på marknaden för att ta fram primärdata direkt från kunderna. Även om 
primärdata är att föredra i många situationer finns det även fördelar med sekundärdata, bland 
annat att den är jämförelsevis billig och direkttillgänglig (TOOTELIAN & GAEDEKE, 1985, S. 190). Den 
formella marknadsundersökningen kan ytterligare delas upp i tre övergripande områden beroende 
på dess syfte: en explorativ, en beskrivande eller en förklarande studie. Det ena alternativet 
utesluter dock inte ett annat vilket innebär att dessa olika metoder ofta integrerar med varandra 
(CHRISTENSEN ET.AL, 2001, S.54-55; MOSEY ET.AL., 2002, S. 181). 
 
Den explorativa metoden används oftast då företaget vill få fram nya idéer eller ökad insikt inom 
ett visst område. När problemet är diffust kan man med hjälp av en explorativ metod finna 
prioriteringar mellan potentiella lösningar på problemet (CHURCHILL & IACOBUCCI, 2005, S. 76). En 
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explorativ undersökning kan ofta användas som en förstudie, vilken sedan underlättar 
problematiken med att veta vilka frågor som man vill besvara (CHRISTENSEN ET.AL, 2001, S. 55-56). 
Kvalitativa undersökningsmetoder anses vara starkt kopplade till en explorativ ansats. Dessa 
används bland annat ofta vid lanseringar av nya produkter och undersökningar för produkter i ett 
tidigt skede av dess livscykel (CHURCHILL & IACOBUCCI, 2005, S. 77). En informationssökningsmetod 
som ofta används vid en explorativ studie är litteratursökning, där forskaren söker information 
bland existerande litteratur, exempelvis publicerad statistik; numera kan även Internet med fördel 
användas för informationssökning (MOSEY ET.AL., 2002, S. 181). Enkätundersökningar bland 
respondenter som har god kunskap inom det valda problemområdet är också ofta vanligt 
förekommande. Genom att analysera exempel (case) kan en forskare även finna relevant 
information. Detta kan exempelvis göras genom observationer, intervjuer, eller ”Best Practice”-
studier. Andra kvalitativa metoder som ofta används är fokusgrupper, intervjuer, projektiva 
tekniker, etnografi och observationstekniker (CHURCHILL & IACOBUCCI, 2005, S. 78-81). Utöver det kan 
entreprenörer även ta del av information på mässor där konkurrenters produkter av liknande slag 
visas upp (MOSEY ET.AL., 2002, 181). Ytterligare sätt att samla information om innovativa produkter 
är att samla innovatörer och s.k. "early adopters", eller pionjärer, för att få deras syn på 
produktidén. Problemet med detta är dock att man vill få information om hela befolkningen och 
deras åsikter och inte bara om den innovativa produkten. För att undersöka kundbehovet för en 
produkt kan man även använda sig av kvasiexperter. Dessa är kunder som har specifik kunskap 
om produkterna i fråga samt om det specifika sammanhanget. För att få information och 
förståelse för behovet kan man också ta hjälp av utomstående experter för att kommentera och 
föra vidare sina kommentarer till potentiella kunder och köpare (TROTT, 2001, S. 121-122). Att 
använda experter är fördelaktigt eftersom dessa, till skillnad från kunder med mindre kunskap, 
förstår betydelsen av vad de ser och därmed kan svara på frågor som kan vara av nytta vid 
marknadsundersökningar (SCHEMPP, 2006, S. 16).  
 
Den explorativa studien är den som främst är lämplig för radikala innovationer, d.v.s. produkter 
med hög innovationsnivå, eftersom dessa ofta är nya lösningar på befintliga behov, vilket skapar 
en osäkerhet och ett informationsbehov om hur marknaden ska reagera på den nya lösningen 
(HART ET.AL., 1999, S.  26). Den beskrivande studie är istället oftast lämplig att använda om man har 
en god kännedom och det aktuella problemet men saknar en tydlig och uppdaterad bild. Även om 
marknadsundersökningar kan ta olika former, så kan de ofta ha ett beskrivande syfte. (CHRISTENSEN 

ET.AL, 2001, S. 56-57). Den beskrivande undersökningen används då man ämnar beskriva olika 
karaktärsdrag för vissa grupper eller när man vill studera en viss grupps. Vid den vanligaste 
formen av en beskrivande studie mäter forskaren karaktärsdrag för den utvalda populationen vid 
ett tillfälle, medan ett annat alternativ är att använda sig av ett urval som studeras vid 
återkommande tillfällen under en längre period (CHURCHILL & IACOBUCCI, 2005, S. 107-108). Fördelen 
med att använda en studie som använder samma respondenter under en längre tidsperiod är 
möjligheten till djupare analyser då man som forskare har större tillgång till mer exakt 
information (CHURCHILL & IACOBUCCI, 2005, S.112). 
 
En förklarande studie bygger oftast på en explorativ och beskrivande studie då man många 
gånger måste redogöra för, samtidigt som man försöker besvara, varför ett visst fenomen 
inträffar. En metod som blivit allt populärare inom den förklarande studien är utförandet av 
experiment. Detta har främst blivit populärt att använda i marknadsundersökningssyfte, där 
företag börjat testa marknaderna genom att välja ut en mindre del av markanden med syfte att 
mäta försäljningsresultat eller efterfrågan för en ny produkt. Denna metod är dock ofta väldigt 
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kostsam, tidskrävande och ger även konkurrenter en möjlighet att agera inför den verkliga 
produktlanseringen (CHURCHILL & IACOBUCCI, 2005, S.144-145).  

3.2.3 Användande av informationen 
Ifall marknadsundersökningar inte görs på rätt sätt minskar nyttan av dem. De problem som 
uppstår vid marknadsundersökningar beror ofta på att för lite pengar har satsats, att marknaden 
inte var tillräckligt bra segmenterad, att fel kunder kontaktades, att rätt metoder inte användes 
eller att konkurrenters produkter inte beaktades, eller en kombination av någon av faktorerna 
(OTTUM & MOORE, 1997, S. 270). Det är dock inte enbart informationsinsamlingsmetoderna som är 
viktiga utan också att den insamlade informationen används på rätt sätt. Detta har visat sig vara 
ett problematiskt område för många företag (OTTUM & MOORE, 1997, S. 258-260). Data i sig självt ger 
ingen lösning på problem utan måste ställas upp och tolkas för att man ska kunna dra slutsatser 
av den. Statistiska analyser, personligt övervägande och intuition måste användas för att kunna 
tolka den data man fått fram (TOOTELIAN & GAEDEKE, 1985, S. 203). I en studie av Mosey et.al visade 
det sig att en del av de små företag som undersöktes gjorde marknadsundersökningar för att de 
kände att de borde göra det, och inte på grund av strategiska orsaker. De hade dock inte tillräcklig 
tro på sin insamlade data för att använda den eller så kände de att den var irrelevant. Detta menar 
författarna att inte behöver påverka dem i befintliga marknader, men kommer säkerligen att 
begränsa eventuella planer på expansion till nya marknader (MOSEY, ET.AL., 2002, S. 182). 
 

3.2.4 Marknadsundersökningens nytta vid innovativa produkter 
Utifrån de olika typerna av innovationer som vi listade tidigare i detta kapitel kan man vidare 
analysera hur väl marknadsundersökning passar olika kundsegment. Trott har tagit fram en 
modell som vi anser är en bra bas för att analysera om det är fruktbart för ett företag eller en 
entreprenör att använda sig av marknadsundersökning, eller om informationen man får av 
marknaden inte kan tillföra något för att förstå om det finns en marknad för produkten (TROTT, 
2001, S. 120). 

Kvadrat 1: 
Marknadsundersökning 

väldigt effektiv 

Kvadrat 2: 
Marknadsundersökning 

kan hindra den nya 
produktutvecklingen 

Kvadrat 3: 
Marknadsundersökning 

kan inte hjälpa 
utvecklingen 

Kvadrat 4: 
Marknadsundersökning 
kan varken ge något för 
utvecklingen eller varna 
för potentiella problem  

Hur djupt rotat är beteendet? 

Hur väl förstår 
kunden den nya 

produkten? 

Figur 3. ”Circumstances under which market research may hinder the development 
of innovative new products” (TROTT, 2001, S. 120) (vår översättning) 
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Modellens fyra kvadrater beskriver olika situationer beroende på hur djupt rotat ett visst beteende 
och användande är bland kunderna samt hur väl de förstår den nya produkten eller teknologin 
som entreprenören tagit fram.  
 
I kvadrat ett anser Trott att marknadsundersökningar kan vara väldigt bra eftersom kunderna kan 
tänka sig att byta sätt att agera, samt i och med de inte har några problem att förstå teknologin i 
fråga. Därför kan de bidra med värdefull information till den utvecklingen av den nya produkten. 
I den andra kvadraten anser han dock att marknadsundersökningar kan hindra utvecklingen av 
den nya produkten eftersom kunderna inte förstår teknologin i fråga och dess för- och nackdelar. 
Här bör man tänka på hur man ska få kunderna att förstå den nya produktens fördelar, och ett 
exempel på marknadsundersökning i detta sammanhang är att använda sig av s.k. kvasiexperter, 
d.v.s. kunder som redan har kunskap om liknande produkter och sammanhanget i fråga. I den 
tredje kvadraten har kunderna förståelse för teknologin, men det finns ett djupt rotat existerande 
beteende bland dem, vilket innebär att marknadsundersökningar troligtvis inte kommer att hjälpa 
utvecklingen av den nya produkten, eftersom steget för kunderna att byta beteende är stort. I 
denna situation kan användande av utomstående experter kan vara fördelaktigt. I den fjärde och 
sista kvadraten är kunskapen om teknologin låg bland kunderna samtidigt som steget också är 
stort för dem att ändra sitt befintliga beteende. Trott menar att marknadsundersökningar här inte 
kan ge något för produktutveckling och inte heller kan varna för potentiella problem med den nya 
produkten, eftersom kundernas informationsnivå är låg och det är svårt att övertyga dem att bryta 
sitt beteende. Användande av kvasiexperter kan även i denna situation vara fördelaktigt (TROTT, 
2001, S. 120-122). 
 

3.2.5 Komplexitet 
I enlighet med Trotts modell ovan spelar även komplexiteten en bidragande roll för hur väl 
kunderna förstår den nya produkten och därmed även hur trovärdig och sanningsenlig en 
marknadsundersökning kommer att vara. Vid en undersökning som berör komplexa produkter 
bör erfarna och kunniga kunder undersökas (BROCKHOFF, 2003, S. 474). Tjänster anses ofta mera 
komplexa än varor på grund av deras natur, d.v.s. att de t.ex. är icke-påtagbara och att de 
konsumeras samtidigt som de köps (KOTLER ET.AL., 2002, S. 537), men eftersom varors komplexitet 
även kan variera väldigt mycket anser vi inte att det är avgörande betydelse för 
undersökningsmetoden om det handlar om en tjänst eller en vara, utan att det avgörande istället är 
produktens komplexitet. Ju högre komplexitet i produkten desto längre tid tar det för kunderna att 
förstå den, vilket enligt Trotts modell skulle betyda att marknadsundersökningar inte tillför något 
i produktutvecklingsprocessen för komplexa produkter. 
 

3.2.6 Kritik mot marknadsundersökningar vid hög innovationsnivå 
Osäkerheten är speciellt hög när det handlar om produkter eller teknologier som är nya för 
företag, och därav behövs ännu mera information samlas in för att minska osäkerhetsnivån 
(OTTUM AND MOORE, 1997, S. 263). Teorier inom marknadsföring och produktutveckling domineras 
idag av ett marknadsdrivet synsätt, främst eftersom det är ett enkelt sätt att se på saken. 
Förespråkare för marknadsundersökningar menar att de gör företag kundorienterade för att de 
riktar sina nya produkter mot kunder och deras behov istället för att bara basera sig på nya 
teknologier. Företag använder sig av detta sätt för att minska osäkerheten och risken för att 
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misslyckas med sin produkt (TROTT, 2001, S 119). Anledningarna till att ha marknaden och kunderna 
i fokus har vi redan redogjort för i de föregående delarna i detta kapitel. Att den nya produkten är 
innovativ och exempelvis bygger på nya teknologier kan dock vara ett problem vid 
informationsinsamlingen. Kunderna utvärderar den nya informationen utifrån deras tidigare 
kunskap och erfarenheter (SNOWDEN, 2005, S. 49), därför är människor inte alltid pålitliga som 
informationskälla av deras långsiktiga/framtida köpbeteenden (TROTT, 2001, S. 117). Om kunder inte 
förstår hur de ska använda en produkt så kan marknadsundersökningar enbart visa negativa 
resultat. Kunder har ofta svårt att veta vad de egentligen vill ha och vilka behov de har (BROWN 

1991 I TROTT, 2001, S 119). Det är även problematiskt eftersom kunderna kanske inte förstår 
fördelarna med den nya produkten eller inte ens förstår att den nya produkten har fördelar över 
huvud taget, och tar ofta lång tid för människor att lära sig om nya produkter (TROTT, 2001, S. 119). 
Man kan även påpeka att vi lever i en tid av oberäknelighet där kunden aldrig varit mera 
oförutsägbar och därför kan marknadsundersökningar vara otillräckliga för beslutsfattare 
(THOMAS, 1997, S. 55-56).  
 
Att veta vad kunden tycker och tänker är dock fortfarande mycket viktigt, speciellt när det gäller 
mindre produktmodifieringar eller tilläggsprodukter/-tjänster, men det är stor skillnad på mindre 
förändringar och helt nya produkter. Vid nya produkter som bygger på radikala innovationer kan 
användandet och validiteten av marknadsundersökningar vara diskutabla. Detta är än mera fallet 
när det ännu inte finns någon marknad för produkten och när kunderna inte förstår den nya 
teknologin, och där kunderna kan se den nya teknologin som ett hot mot deras befintliga beteende 
och användande. Som en konsekvens av detta kan många av de vanliga 
marknadsundersökningsmetoderna visa felaktiga resultat (TROTT, 2001, S. 120). En undersökning 
från 1997 visade just detta; att företagen som lyssnade på sina kunder och utvecklade produkter 
som kunderna ville ha, bidrog till att några av de välfungerande företagen (IBM, Xerox, Apple 
m.fl.) på den amerikanska marknaden förlorade positionen som marknadsledare. (CHRISTENSEN, 
1997, S. 19-26). Innovationer som bryter mot existerande standarder är på grund av deras natur ofta 
svåra för kunderna att förstå eftersom de bryter mot den logiska produktutvecklingen. 
Information från kunder är dock värdefull, men nyttan av den är begränsad när det gäller nya 
innovativa produkter (VERYZER, 1998, S. 318). 
 
Ett tydligt exempel på en liknande situation är när Chrysler utvecklade sin mini-van i USA trots 
att undersökningar visade att folk tyckte att bilen hade ett konstigt utseende. Vid lanseringen 
hade bilen en revolutionerande design, men idag är dess design industristandard. Problemet vid 
marknadsundersökningar är följaktligen att bestämma om den feedback man får är överkomlig 
skepticism eller om marknaden inte kommer att godkänna och acceptera den nya produkten 
(TROTT, 2001, S. 121). Problemet vid innovativa produkter exemplifieras också i den tyska 
maskinindustrin där inte kunderna kunde avgöra om en produkt skulle bli framgångsrik eller inte, 
oberoende av kundernas nivå av innovativt tänkande och kunskap om produkterna (BROCKHOFF, 
2003, S. 473). På grund av att kunderna ibland är trångsynta, inte vet vad det vill ha eller behöver, 
eller är fast i ett gammalt mönster kan marknadsundersökningar och att skaffa information om 
marknaden, vilket mer eller mindre alla företag gör, även leda till mera ordinärt och ”vanligt” 
tänkande och hindra innovativt agerande och kreativitet. (TROTT, 2001, S. 117).  King (1985) 
sammanfattar problemet med marknadsundersökningar på följande sätt:  
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"Kundundersökningar kan visa vad folk gjorde och tänkte vid en viss tidpunkt: det kan 
inte direkt visa vad de kunde göra under nya förhållanden" (KING 1985, I TROTT, 2001, S. 
119). 
 

Den karismatiska Sony-chefen Akio Morita är inne på samma linje när han beskriver Sonys 
strategier vid utveckling av nya produkter: 
 

”Vår plan är att dirigera allmänheten med nya produkter istället för att fråga dem om 
vilka produkter de vill ha. Folket vet inte vad som är möjligt, men det gör vi” (HAMEL 

& PRAHAD, 1994, I TROTT, 2001, S. 119). 
 

Man kan därmed påstå att mindre, snarare än mera, marknadsundersökningar krävs när man har 
produkter med hög innovationsnivå (TROTT, 2001, S. 120) eftersom radikala innovationer ofta ses 
som en stökig process där tillfälligheter och slumpen spelar en stor roll vid utvecklingen av dessa 
produkter. Projekt med hög innovationsnivå passar inte in i strikta och formella 
undersökningsprocesser. Dock är inte dessa processer oviktiga, de är snarare inte lämpliga i ett 
tidigt skede av utvecklingsprocessen, eftersom det är svårt att få ut relevant information i det 
stadiet (VERYZER, 1998, S. 318-319). 
 
Vi kan således konstatera att det finns olika åsikter om huruvida marknadsundersökningar bör 
användas och hur stor nytta man har av dem i det tidiga skedet av en produktutveckling av 
innovativ natur. Det bör dock nämnas att det även finns forskare som är kritiska till kritiken mot 
marknadsundersökningar och kundinvolvering vid nya och innovativa produkter. I sin 
undersökning om huruvida kunder kan tillföra något vid utveckling av produkter med hög 
innovationsnivå kom Salomo et.al. fram till motsatsen i jämförelse med många av de 
marknadsundersökningskritiska författarna nämnda i detta kapitel. De fann att kunderna tillförde 
viktig information och att en hög nivå av innovation i en ny produkt krävde kundinvolvering och 
kundfokus vid marknadsundersökningar för att företaget ska nå bättre resultat med sin nya 
produkt (SALOMO ET.AL, 2003, S. 458). 
 

3.2.7 Små kontra stora företag 
En stor del av litteraturen inom produktutveckling och marknadsundersökning riktar sig mot 
större företag med relativt stora resurser. För små företag är marknadsundersökningar och 
information om marknaden ofta ett ganska okänt och oklart område (NIJSSEN & FRAMBACH, 1998, S. 
314). Bland små företag baseras därmed idéer ofta på intuition och personlig kunskap, istället för 
att som hos större företag, baseras på marknadsundersökningar och insamlad information om 
marknaden (TROTT, 2001, S. 118). Att arbeta med marknadsundersökningar och dylikt är ofta 
krävande och tungt för entreprenören eftersom han många gånger inte har de resurser han 
önskade (OTTOSON, 1983, S. 136). För att komma förbi resursproblemet kan nystartade och små 
företag ta hjälp av så kallade inkubatorer. Dessa är till för att starta och utveckla företag med 
innovativa idéer, samt att utgöra en möjlighet för mindre företag att expandera och även 
långsiktigt ha tillväxt.  Dessa kan även tillföra små företag mer kunskap om metoder för 
exempelvis marknadsundersökningar, vilket, som författarna ovan nämner, ofta kan vara 
problematiskt för dessa, eftersom de i många fall inte har tillräcklig kunskap inom området 
(LINDHOLM DAHLSTRAND, 2004, S. 143-159). 
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3.3 Teorisammanfattning 
Vi kan konstatera att den entreprenöriella litteraturen i stor utsträckning bygger på två forskares 
sätt att se på entreprenörskap och vårt sätt att se på entreprenörskap stämmer som nämnts främst 
överens med Schumpeters syn, eftersom vi anser att entreprenören är en innovatör som skapar 
något nytt, inte bara förbättrar en redan existerande innovation. De innovationer som 
entreprenören skapar kan vara av olika natur. Vi har nämnt några olika typer av 
produktutvecklingar och innovationsnivåer som forskare har tagit fram. Dessa är främst beroende 
på hur ny produkten är och hur ny kundgruppen den riktar sig mot är, samt om den använder ny 
teknologi och om den förbättrar kundnyttan. Kundosäkerheten, d.v.s. att förstå kundernas behov 
på en marknad, anses vara den viktigaste osäkerhetsfaktorn att reducera. Ett sätt att reducera 
denna osäkerhet är att samla in så mycket information som möjligt om marknaden man riktar in 
sig mot. Kundernas behov och den potentiella marknaden för en ny produkt undersöker man 
oftast med någon typ av marknadsundersökning och forskare har kommit fram till att den 
information man får ut av undersökningar kan komma att spela en viktig roll för den nya 
produktens framgång.  
 
En marknadsundersökning är ett försök att förstå marknaden och de aktörer som befinner sig på 
denna. Marknadsundersökningen kan göras inne i det egna företaget eller utanför detsamma och 
den kan vara informell eller formell. Den informella undersökningen är inte lika strukturerad som 
den formella och utförs ofta innan den formella undersökningen. Formell marknadsundersökning 
kan ytterligare delas in i tre delar: en explorativ, en beskrivande eller en förklarande studie, och 
det är den explorativa som oftast används i början av produktutvecklingsprocesser för att skapa 
större insikt inom området. Exempel på den explorativa metoden är bl.a. litteratursökning, 
enkätundersökningar, casestudier, fokusgrupper och intervjuer. Andra sätt som ofta nämns i 
sammanhanget, och som också de kan anses explorativa, är att använda sig av pionjärer inom 
området, kvasiexperter eller utomstående experter. En beskrivande studie är ofta lämplig att 
använda om man som forskare har en god kännedom om det aktuella problemet men saknar en 
tydlig och uppdaterad bild. En förklarande studie bygger oftast på en explorativ och beskrivande 
studie då man måste redogöra för, samtidigt som man försöker besvara, varför ett visst fenomen 
inträffar. En populär förklarande metod är användandet av experiment där företag testar 
marknaden genom att lansera en produkt i utvalda delar av marknaden. Man bör använda 
informationen från marknadsundersökningar på rätt sätt, men det har visat sig att många företag 
enbart samlar in information för samlandets skull och sedan inte använder datan i någon större 
utsträckning. 
 
Vid innovativa produkter kan marknadsundersökningsprocessen vara problematisk och svår att få 
fram relevant fakta från. Vi använder oss av Trotts (2001) modell ”Circumstances under which 
market research may hinder the development of innovative new products” som vi anser förklara 
möjliga problem med en marknadsundersökning på att bra sätt. Hur komplex en ny produkt är 
påverkar också kundernas förståelse för innovationen och således också hur mycket nytta en 
marknadsundersökning kan göra för utvecklingen av idén och produkten. Vi har även tagit upp 
flertalet författare som talar i negativa ordalag om marknadsundersökningar vid innovativa 
produkter. De menar att kunder utvärderar nya produkter från tidigare erfarenheter och att det 
därmed finns en risk att deras åsikter och meningar inte är relevanta när det handlar om nya och 
innovativa produkter. De måste förstå den nya innovationen och dess fördelar, våga byta sitt 
befintliga beteende, samt förstå och kunna förutse sina framtida behov, för att 
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marknadsundersökningar ska kunna ge representativa svar. När det gäller innovativa produkter 
finns också möjligheten att skapa en helt ny marknad, vilket gör att marknadsundersökningar kan 
visa felaktiga resultat eftersom det ännu inte finns någon marknad att undersöka. Många forskare 
menar således att det inte alltid är fördelaktigt att lyssna på kundernas åsikter  när det gäller 
produkter vars fördelar och användning kan vara svåra för kunderna att förstå. Man måste 
följaktligen vid marknadsundersökningar bestämma om den feedback man får är överkomplig 
skepticism eller om marknaden verkligen inte kommer att acceptera den nya innovationen. 
Överlag är dock de flesta forskare överens om att marknadsundersökningar och kundinvolvering 
är av stort värde i vissa processer av en produktutveckling, men många menar på att dessa 
moment inte kan tillföra något i tidiga skeden av en innovativ produktutveckling och att man bör 
förlita sig till färre, snarare än flera, marknadsundersökningar ju högre innovationsnivån är på 
den nya produkten. Eftersom kunderna kan vara bakåtsträvande och i och med att de inte alltid 
förstår nya innovationers fördelar finns det således en risk att marknadsundersökningar leder till 
mera ”vanligt tänkande” och hämmar kreativitet och innovativt beteende.  
 
Utifrån studie problemområde, d.v.s. vilka metoder som entreprenörer ska använda sig av för att 
undersöka om det finns ett behov och en marknad för en ny och innovativ produkt, kan vi 
konstatera att det finns olika åsikter inom den teoretiska litteraturen. Många förespråkar 
användandet av marknadsundersökningar för att förstå kundernas behov, medan andra anser att 
dessa hämmar nya innovativa produktutvecklingar, och att man istället exempelvis bör förlita sig 
på experter eller på den egna intuitionen. De flesta är dock som nämnt överens om att 
marknadsundersökningar är viktiga i något skede, men många hävdar att de gör mera skada än 
nytta i de tidiga stadierna av produktutvecklingen. 
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4.1 Intervjuer 
om tidigare nämnt har vi valt att göra en kvalitativ undersökning eftersom denna metod är 
lämplig då vi vill skapa en djupare förståelse (HOLME & SOLVANG, 1997, S. 76-78) samt då vi vill 

identifiera bakomliggande orsakssamband för ett visst fenomen (CHRISTENSEN ET.AL, 2001, S. 166); i 
detta fall hur små entreprenöriella företag undersöker om det finns ett behov för deras produkt på 
en marknad. Vårt val att använda besöksintervjuer beror på att det är lättare för respondenten att 
besvara öppna frågor, samt att de vanligen kan delta i intervjuerna under en längre period. 
(DAHMSTRÖM, 2000, S. 70-75). Genom att använda en intervjumetod där intervjuare och respondent 
möts kan man även avläsa respondentens gester, ansiktsuttryck och rörelser för att tyda vad 
respondenten tycker (CHRISTENSEN ET.AL, 2001, S. 172). Detta anser vi vara av betydelse då dessa 
uttryck kan ge initiativ till oss som intervjuare att ställa följdfrågor för att förstå vad respondenten 
i själva verket menar.  
 

4.1.1 Typ av intervju  
Vi har valt att använda en semistrukturerad intervju där vi tar hjälp av en intervjuguide som 
beskriver de olika problemområden vi vill beröra under intervjun (CHRISTENSEN ET.AL, 2001, S. 164-
166). Vi tror att en ostrukturerad intervju kunde leda till att vissa problemområden får mer tid än 
andra, och att en viss strukturering i intervjun gör det lättare att jämföra den med de andra 
intervjuerna vi gör (RYEN, 2004, S. 44). En fördel med semistrukturerade intervjuer är att forskaren 
får en möjlighet att tydliggöra sina frågor, ställa följdfrågor samt att den som blir intervjuad får 
en möjlighet att utveckla och förtydliga sina svar (CHRISTENSEN ET.AL, 2001, S. 166-167). Dessa 
fördelar anser vi väga tungt i vår studie då området är komplext och vissa begrepp inom 
marknadsavkänningsområdet ofta kan ha skiftade betydelse; det är därför viktigt att vi ger våra 
respondenter en möjlighet att förklara vad de verkligen gjort.  
 

4.1.2 Intervjuguide 
Vid utformandet av en intervjuguide är det viktigt att vara medveten om vilken effekt 
struktureringen av frågorna har på slutresultatet. Risken med en för hög strukturering är att det 
kan motverka att forskaren ser verkligheten på rätt sätt och kan leda till att forskaren eventuellt 
missförstår det respondenterna säger. Om syftet med intervjun är att fånga respondentens 
perspektiv kan en för hög grad av strukturering motverka detta. Ovanstående resonemang har 
bidragit till vårt val att använda en intervjuguide, men vi har även grundat valet på att det finns en 
risk att viktiga frågor uteblir vid en allt för låg struktureringsnivå (RYEN, 2004, S. 44). Vi använder 
intervjuguiden för att kunna bearbeta de olika uppställda frågeområdena och för att minska risken 
att inte hinna ta upp alla områden under den utsatta tiden för våra intervjuer. Intervjuguiden 
underlättar för oss att få ett jämnt informationsflöde för våra olika frågeområden, samt att en viss 
grad av struktur underlättar möjligheten att se lik- och olikheter mellan våra respondenter (RYEN, 
2004, S. 44). Dock kommer vi att under intervjuernas gång ställa eventuella följdfrågor till våra 
respondenter med syfte att få djupare förståelse. En viss grad av strukturering vid utformandet av 
intervjuguiden kan också motverka att vi samlar på oss allt för mycket överflödig information, 
vilket i sin tur underlättar vårt analytiska arbete. Enligt ovanstående resonemang anser vi att en 
viss grad av strukturering kan vara fördelaktig eftersom vi arbetar inom en tidsram och inte kan 

S 
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hantera alltför stora mängder information. Vi tror även att vår studie kan användas på ett bättre 
sätt om den med hjälp av viss strukturering kan jämföras mot liknande studier inom området. 
Intervjuguiden finns redovisad som bilaga till vår studie3. 
 

4.1.3 Respondenter 
Vi har valt att göra sex besöksintervjuer och har utifrån ett antal urvalskriterier tagit kontakt med 
sex entreprenöriella företag som startats med en innovativ affärsidé som grund. Ett 
ickeslumpmässigt urval är ofta mindre i storlek och väljs ut av forskaren själv utifrån studiens 
fokus (RYEN, 2004, S. 77). Eftersom vi utför en kvalitativ studie har vi valt att använda ett 
ickeslumpmässigt urval, där vi själva kan välja respondenter som vi finner passande för vår 
studie. Vi ser detta urvalssätt mera lämpligt då den kvalitativa studiens syfte inte främst är att 
jämföra enheter, utan att få tillgång till händelser och handlingar sammankopplade med studiens 
syfte (RYEN. 2004, S. 77). För att finna intervjurespondenter till vår undersökning har vi utgått från 
ett antal urvalskriterier. Kriterierna var bland annat att det skulle vara ett litet företag, att de 
skulle ha en innovativ vara eller tjänst som de antingen planerat lansera, lanserar eller har 
lanserat, att det skulle vara relativt geografiskt närliggande på grund av den tidsrymd vi har att 
arbeta inom samt att de är villiga att dela med sig av hur de agerat och av den kunskap de fått 
genom utvecklandet och lanseringen av den nya produkten. Utifrån våra urvalskriterier har vi 
främst använt Internet för att hitta respondenter. Vi har använt olika inkubatorers hemsidor, 
exempelvis Uminova Innovation, Innovationsbron, Connect Norr och ALMI,  där vi genom deras 
medlemsregister funnit potentiella respondenter, vilka vi sedan kontaktat via e-post och telefon. 
 
Att bestämma storleken på det urval man planerar att använda är en bedömningsfråga där 
åsikterna rörande vilket antal som är lämpligt varierar. En studies mättnadspunkt av antalet 
respondenter varierar från fall till fall, men det är ofta inte antalet respondenter som gör att man 
når upp till denna mättnadspunkt, utan innehållet man får tillgång till av respondenterna. När man 
har ett stort urval återkommer ofta samma historier fast in olika skepnader (RYEN, 2004, S. 85-87). Vi 
har valt att utföra sex intervjuer, ett antal som vi tror lämpar sig väl för vår studie. Det valda 
antalet har dock begränsats av den utsatta tidsrymden, vilket även  begränsat vår möjlighet att 
resa i alltför vid utsträckning. Av våra sex intervjuer har vi hittat fyra via inkubatorers hemsidor 
och de två övriga från sökning på Internet. Våra respondenter arbetar dock självständigt i 
dagsläget och vi tror inte att våra intervjuer i någon större utsträckning påverkats av att 
respondenterna varit kopplade till inkubatorer. Vi tror att det är svårt att uppnå mättnad för vår 
studie med tanke på områdets komplexitet, och även om vi hade haft ett något större antal 
respondenter tror vi inte att vi hade uppnått mättnadskriteriet. 
 

4.1.4 Access 
Vi anser att alla intervjuer utförts på ett på ett avslappnat och bra sätt. Att våra intervjuer 
fokuserat på ett område som alla respondenter har ett stort intresse för tror vi har varit till studiens 
fördel. Detta har resulterat i att samtliga respondenter visat ett stort intresse och på ett väldigt 
aktivt och inlevelsefullt sätt deltagit i intervjuerna. När studier kräver mycket tid av respondenten 
är det som regel svårare att få tillträde till information (JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 135-137). 

                                                
3 Bilaga 1: Intervjuguide 
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Överlag har vi inte upplevt tillträde till information som ett problem då större delen av de 
personer vi kontaktat för intervjuer haft en positiv inställning till vår studie. Vi har tvärtom varit 
tvungna att meddela vissa respondenter att vi inte haft möjlighet att intervjua dem, då de flesta 
tillfrågade intresserat tackat ja till att delta i en intervju. Att många var villiga att delta i vår studie 
tror vi beror på att de är entreprenörer och brinner för sett företag, och därmed gärna delar med 
sig av sina erfarenheter.  
 
Överlag anser vi att våra intervjuer haft god access då respondenterna öppet delat med sig av 
informationen. Två fall kan dock skiljas från de övriga; vi glömde skicka ut information om vilka 
frågeområden intervjun ämnade beröra  och upplevde därav att intervjun med Betala.se till en 
början hade lite för stort fokus på företaget och tekniken bakom innovationen. Dock anser vi att 
den information vi fick från intervjun ändå var relevant, efter att vi som intervjuare styrt  
intervjuns fokus mot det område vi ville studera. I det andra fallet blev vi tvungna att avsluta 
intervjun med Rebtel tidigare än planerat eftersom Hjalmar hade väldigt mycket att just då. 
Intervjun fick därför snabbt fokus på marknadsundersökningsområdet då detta var av störst 
intresse. Detta resulterade i att vi inte fick tillräckligt information om Hjalmars bakgrund och vi 
valde därför att komplettera detta med information från Rebtels hemsida. Mindre störningar har 
förekommit under intervjuerna, då vi vid några tillfällen utförde dem på arbetsplatsens 
personalrum. Vi känner dock inte att detta påverkat intervjuerna eller medfört en sämre tillgång 
eller kvalitet på informationen. Under alla sex intervjuerna var vi noggranna med att inte 
överskrida den uppsatta intervjutiden, då vi förstått att många av våra respondenter hade mycket 
att göra. Intervjun med Leif på DeVillain Guitar Company var ett tydligt exempel på detta, när 
han direkt efter att vi avslutat intervjun fick ett samtal från en dagstidning som ville göra ett 
reportage om den innovativa gitarren. Tidspressen verkade dock inte störa någon av våra 
respondenter märkbart, utan alla tog sig tid att berätta tydligt och ingående, och vi fick även 
möjlighet att komplettera alla intervjuer vid behov.  
 

4.2 Genomförande 
Vårt första steg innan intervjuerna var att ta kontakt med respondenterna och ta reda på om det 
fanns intresse från deras sida att delta i vår studie. Detta gjordes per e-post och vi upplyste även 
respondenterna om vilka områden våra intervjufrågor skulle beröra. Efter vår intresseanmälan 
och respondenternas godkännande stämde vi träff med de sex personer och företag som vi ansåg 
vara intressanta för vår studie. För att inte påverka intervjuerna i för hög grad valde vi att inte 
skicka ut  hela intervjuguiden till respondenterna i förväg utan enbart vilka områden våra frågor 
skulle beröra. Ifall vi hade tillhandahållit dem hela intervjuguiden tror vi att det hade kunnat leda 
till alltför förberedda svar. Detta hade i sin tur kunnat påverkat tillgången av den viktiga 
informationen oförbereda svar kan generera (BELL, 2000, S. 120-123). Eftersom många av våra 
respondenter var väldigt upptagna anpassade vi oss efter deras behov och önskemål, och 
intervjuerna ägde därför rum på respondenternas arbetsplats. 
 
Vi valde att båda delta under intervjuerna eftersom vi tror att detta bidrar till en högre kvalitet. Vi 
får på detta sätt en möjlighet att gå djupare i intervjuerna eftersom vi är två som kan ställa 
följdfrågor samt att risken att glömma något område reduceras. En avvikelse från detta var 
intervjun med företaget Rebtel, där enbart en av oss hade möjlighet att intervjua Hjalmar 
Winbladh i Stockholm. Våra intervjuer utfördes alla på vardagar och under arbetstid. Innan 
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intervjuerna startade tog vi reda på om respondenterna godtog att vi spelade in intervjuerna, 
vilket ingen hade några invändningar mot. Inspelade intervjuer underlättar 
databearbetningsprocessen och ger en större möjlighet till mer detaljerade citat utav 
respondenterna (BELL, 2000, S. 124). Vi valde även att anteckna informationen som en 
säkerhetsåtgärd ifall vi skulle få tekniska problem. Vår planerade intervjutid var en timme och 
alla intervjusituationer hölls inom den tidsramen, dock blev intervjun med Rebtel aningen kortare 
på grund av respondentens tidsbrist. Intervjuerna inleddes med att vi som intervjuare ställde en 
öppen fråga där respondenten fick en möjlighet att presentera sig själv och sin innovativa 
produkt. Därefter bearbetade vi de i vår intervjuguide uppställda frågeområdena genom att 
fortsättningsvis inleda med öppna frågor för varje område. Efter att respondenterna gett sina svar 
på våra öppna frågor fortsatte vi med att ställa mera inriktade och kompletterande följdfrågor för 
områden som inte berörts. Avslutningsvis lät vi respondenterna få ordet fritt ifall de ville tillägga 
något. 
 

4.3 Kritik mot primära källor  
Även om vi är nöjda med vårt val av respondenter och den information vi fått från dem finns det 
vissa saker som vi i efterhand är lite kritiska mot. En nackdel för vår studie var att vissa företag 
hade kommit ganska långt från företagsstarten, vilket gjorde att dessa intervjuer blev lite för 
fokuserade på senare perioder i företagens existens. Det skulle ha varit till vår fördel om 
företagsstarten och skeden produktlanseringen hade varit närmare i tiden, i och med att vi då 
antagligen skulle ha fått mera detaljerad information. Det märktes en viss skillnad på hur 
detaljerade intervjuerna och beskrivningarna blev hos de företag som var relativt nystartade och 
hos företag som hade startats för flertalet år sedan.  
 
Även om vår intervju med Betala.se påverkades något negativt i och med att vi gjorde misstaget 
att inte meddela respondenten om vilka områden vi ville intervjua honom om, så försökte vi leda 
in respondenten så gott vi kunde, och vi fick även ut tillräcklig information från intervjun. Vi tror 
dock att den hade blivit ännu bättre ifall vi valt att redovisa våra intresseområden till den 
intervjuade innan intervjutillfället. Vid de övriga fem intervjuerna tillhandahöll vi respondenterna 
med denna information innan intervjun, vilket ledde till att de kunde förbereda sig på vilka 
områden vi ansåg mest intressanta. Det ska dock tilläggas att alla respondenter gärna talade om 
sitt företag och faktorer som inte hade att göra med marknadsavkänning, men detta är något som 
vi tror är svårt att komma ifrån eftersom alla entreprenörer känner en viss stolthet och gärna 
pratar om sitt företag, och vi hade heller inga problem att få ut bra information från de olika 
intervjuerna.  
 
Som vi påpekade utfördes intervjun med Rebtel endast av en av oss författare. Vi tror dock inte 
att detta i någon större utsträckning påverkat studien negativt, eftersom vi båda under 
intervjuprocessen blivit trygga i rollen som intervjuare. Vi valde även att utföra denna intervju 
sist i ordningen så att den som skulle intervjua hade tid att lära från de tidigare intervjuerna; vilka 
områden som måste täckas och vilka frågor som varit svårast att besvara för respondenterna. 
Dock påverkades tillgången till information av Hjalmars hårt planerade arbetsschema. Vi fick 
därför justera intervjun och prioritera de områden vi ansåg vara av störst betydelse för studien, 
exempelvis vilka områden som var svåra att komplettera.  
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I VÅRT EMPIRISKA KAPITEL KOMMER VI ATT GÅ IGENOM DE GENOMFÖRDA INTERVJUERNA VAR FÖR SIG. VI DELAR UPP 

INTERVJUERNA I LIKADANA KAPITEL FÖR ATT GÖRA DET SÅ ENKELT SOM MÖJLIGT FÖR LÄSAREN ATT FÖLJA MED OCH 

JÄMFÖRA DE OLIKA RESPONDENTERNAS SVAR. 
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❝  FOLK BASERAR DET DE SÄGER PÅ SIN TIDIGARE KUNSKAP  ❞ 
 

5.1 Intervju 1 – DeVillain Guitar Company 
eVillain Guitar Company är ett Skellefteåföretag som registrerades i oktober 2006. De två 
grundarna Fredrik Johansson och Leif Rehnström har i skrivande stund precis släppt sin och 

världens första vikbara gitarr. DeVillain är i dagsläget ännu ett litet företag, men Leif menar att 
med tanke på all uppståndelse som varit kring företaget sedan lanseringen lär företaget växa i 
ganska snabb takt. 
 

5.1.1 Entreprenörerna 
Mannen bakom idén till den vikbara gitarren heter Fredrik och är SAS-pilot till yrket; något som 
han nu gör parallellt med gitarrskapandet. Leif, personen som vi intervjuat, har varit professionell 
musiker under en längre period, men även tidigare drivit företag inom musikbranschen. Dessa två 
startade företaget, men idén föddes redan för ca tio år sedan, när Fredrik som pilot ville ha med 
sig en gitarr för att ha något att göra under tiden han var ute på flygningar. Han tyckte att det var 
besvärligt att ha med sig en stor gitarr och började därför fila på en vikbar sådan, enbart för eget 
bruk i detta skede. För ca två år sedan kom Leif med i bilden och ett tag senare kom de båda fram 
till att detta var ett projekt värt att satsa helhjärtat på. Leif beskriver att DeVillain i dagsläget 
befinner sig i en tredje fas. Fas ett menar han var att skriva affärsplan, ta fram strategier och 
finansiering med mera, fas två var att starta upp företaget och ta fram prototyper av produkten 
medan fas tre, den nuvarande fasen, är att få igång försäljningen och marknadsföring av gitarren. 
 
Fredrik förefaller, utifrån Leifs berättande, vara en initiativtagande person som helst gör saker 
och ting själv och som även är väldigt duktig på det han gör. Leif verkar även han njuta av att ha 
fått igång detta projekt och ser ut att ha ett entreprenöriellt tänkande och agerande. De båda har 
tagit stora risker då de satsat en stor andel pengar och tid på detta ganska oförutsägbara projektet. 
 

5.1.2 Innovationen 
Idén till den framtagna produkten kom som nämnt från Fredriks behov av att konstant ha med sig 
en gitarr på sina resor. Det var således enbart det egna behovet som låg till grund för 
framtagningen av produkten i det första skedet. När Leif kom med i bilden var han först väldigt 
skeptisk till produkten, men efter att ha sett Fredriks tidiga prototyp såg även han potentialen i 
produkten, och tänkte att ”har jag ett behov har säkert många andra det också”. 
Marknaden som produkten lanseras på är inte särskilt rik på innovationer; de senaste 50 åren har 
inte mycket hänt inom gitarrbranschen, utan de två giganterna Gibson och Fender har dominerat, 
menar Leif. Med den utgångspunkten satsar nu Skellefteåbolaget på att göra något nytt, något 
innovativt. Denna radikala innovation som växt fram under en tioårsperiod är en så kallad ”new-
to-the-world”-produkt och det finns inga konkurrerande produkter som bygger på samma teknik. 
De resegitarrer som existerar saknar enligt Leif både design och funktion, och han menar att den 
nuvarande utformningen av dessa gitarrer inte håller en tillräckligt hög kvalitet.  Han tror dock att 

D 
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många företag kommer att göra liknande produkter ifall DeVillains succé fortsätter, men eftersom 
de har patent på sin produktidé så sitter de i en bra sits just nu. 
 
Företaget är i dagsläget fullt beroende av produktens framgång. Tanken är dock att de framöver 
även ska starta produktion av vanliga gitarrer, men för tillfället satsar de till 100 procent på den 
vikbara gitarren, eftersom denna radikala och banbrytande innovation ger dem mycket bra 
marknadsföring och PR. DeVillain satsar internationellt och kommer att sälja sin produkt både 
direkt till slutkund och till återförsäljare. Man vill vara gitarrbranschens Rolls Royce och därför 
väljer man att inte börja massproducera sin produkt, utan istället fortsätta hålla hög kvalitet med 
handbyggda gitarrer. 
 

5.1.3 Osäkerheten 
På grund av att gitarrbranschen inte haft överflöd av innovationer under de senaste decennierna 
har reaktionerna till en gitarr som går att vika på mitten av förståeliga skäl till största del varit 
negativa. Leif berättar att gitarrister har varit otroligt skeptiska när de hör om idén som sådan, 
men att så gott som ingen varit missnöjd efter att de testat produkten. Han menar att man måste 
visa för folk att det går att göra något nytt och att tänka annorlunda, men att det är svårt att 
övertyga folk i branschen om just detta. ”Osäkerheten har varit en daglig kamp” menar Leif och 
påstår också att de aldrig hade vågat starta och lansera en ny produkt om de vetat hur mycket 
jobb och hur mycket osäkerhet det finns i en sådan process. Den största osäkerheten menar han 
dock inte har varit hur kunderna ska ta emot innovationen, även om den biten också varit svår att 
förutse, utan mest problematiskt har produktionsprocessen och alla kostnader involverade i den 
varit. Leif menar dock att man måste hitta vägar runt problemen och att man får ”bryta ihop och 
börja på nytt”. Produktionsproblemen ledde till att slutkostnaden för gitarren i butik tredubblades 
från den initiella siffran på 10 000 kronor till runt 30 000 i dagsläget, men Leif och Fredrik har nu 
insett att priset inte är någon avgörande faktor i det här fallet. 
 

5.1.4 Marknadsavkänning 
Leif berättar att DeVillain har tagit hjälp av några olika typer undersökningar för att känna av 
marknaden. De har bland annat utnyttjat en hel del publicerad data och statistik för att få 
information om marknaden. De har även använt sig av Internet för att leta reda på information om 
konkurrenter och deras strategier, samt om marknaderna. Denna metod anser de vara väldigt 
viktigt för att få en bra bild av den totala markanden. Leif är dock skeptisk mot 
marknadsundersökningar när man har att göra med ”disruptive innovations”, som han beskriver 
deras gitarr. Han anser att det är väldigt svårt att lita på marknadsundersökningar när man har 
radikala innovationer och anser att ”folk baserar det de säger på sin tidigare kunskap” vilket gör 
att han anser att det är väldigt svårt att få bra svar från undersökningar. Istället menar Leif att det 
är viktigare att tro på sig själv och sin egen intuition för att avgöra om det kommer att finnas ett 
behov på marknaden. I tidigare skeden har de dock gjort några olika marknadsundersökningar, 
bland annat har de frågat kunniga personer inom området, både många vid ett enstaka tillfälle 
samt några kontinuerligt under utvecklingens gång. De har även gjort en enkätundersökning 
bland de målgrupper de ansåg intressanta. 
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5.1.5 Marknadsundersökning 
Eftersom prototyper till den vikbara gitarren gjordes på eget bevåg och för egen nytta av Fredrik 
för ett flertal år sen, och eftersom inget företag var planerat då, så gjordes således heller inga 
marknadsundersökningar innan prototypen kom till. När Leif kom med i bilden, men innan man 
hade några riktiga tankar på ett företag, gjordes en undersökning på Hultsfredsfestivalen. Leif 
som arbetade med ett annat projekt där tog med sig Fredrik och de gick runt bland musiker och 
frågade vad de tyckte om den vikbara gitarren. Leif säger genast att detta var ”den bästa 
markandsundersökningen” och att de fick bra synpunkter som hjälpt dem i utvecklingen. ”Vi fick 
både positiva och negativa synpunkter, men åsikterna var övervägande positiva”, förklarar Leif. 
Efter att man till och med fick ett par beställningar insåg man att detta kan vara ett projekt att 
satsa på. Bollen kom med andra ord i rullning av denna praktiska ”hands-on”-undersökning, som 
Leif benämner den. I ett något senare skede gjorde de båda grundarna även en traditionell 
marknadsundersökning där de delade ut enkäter till några personer i de målgrupper de ansåg 
intressanta. De lokaliserade tre grupper, gitarrsamlare, professionella musiker som ofta reser och 
ungdomar som inte kör bil, och delade ut 2-3 enkäter till varje målgrupp. De frågade bland annat 
om produkten var intressant och hur mycket de kunde tänka sig betala för den, men Leif menar 
att det var väldigt svårt att få bra information från denna undersökning. Han sticker ut hakan och 
säger att ”det är svårare att göra en bra marknadsundersökning än att ta fram en bra produkt”. 
 
Något som Leif dock tycker är av stor vikt att undersöka är marknaden som sådan och statistik 
kring den; i detta fall t.ex. hur stor den är, hur många gitarrer som säljs, med mera. Detta har de 
gjort sedan starten och det är något som Leif anser är viktigt att göra konstant, för att bland annat 
se hur andra företag framställer sig själva och hur namn och annat kring produkter ska se ut i 
branschen. Detta anser han vara av yttersta vikt om man ska in på en ny marknad, något som 
företaget tänkt sig inom en snar framtid. För att få information om specifika marknader har 
DeVillain arbetat tillsammans med exportrådet; något som de tycker varit väldigt bra. De har 
även fått en del hjälp av Skellefteåorganisationen B-Park, som fungerar som ett stödföretag för 
nystartade och växande företag, men Leif nämner inte detta som något avgörande inom just detta 
område. 
 
Några stora pengar har företaget dock inte satsat på marknadsundersökningar. Leif tror att man 
med större resurser antagligen hade undersökt marknaden mera, men att de i dagsläget känner att 
det är bra att de gjort de undersökningar som utförts själva och inte tagit hjälp av konsulter. ”En 
felaktig marknadsundersökning kan förstöra allt” säger han och tror att marknadsundersökningar 
gjorda av externa företag, vilka inte är lika insatta inom området, mycket väl kunde ha visat på att 
det inte kommer att vara lönsamt att börja producera vikbara gitarrer. Leif säger att han inte ångar 
hur de gått tillväga inom detta område, utan att man som entreprenör inte kan lita på vad folk 
tycker och tänker hela tiden om man har en radikal innovation; man måste lita på vad man själv 
tror på. Han menar att marknadsundersökningar är väldigt bra för vanliga produkter, men att det 
är väldigt svårt att göra bra marknadsundersökningar när man har en produkt som bygger på 
nytänkande. Leif nämner dock att de inte kände något stort behov av att veta vad folk tyckte, 
främst för att de själva trodde på idén, men även för att de haft med sig några personer som de 
litat på under resans gång gett konstruktiv feedback. Hade alla sagt att produkten var dålig och att 
ingen kommer att vilja ha den, så hade de inte fortsatt med utvecklingen, menar Leif. 
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Slumpen och tillfälligheter är också något som Leif nämner som faktorer som spelat stor roll 
under framtagandet av produkten. ”Strategier och planer är bra, men som litet företag är det bra 
att kunna svänga om på en kort tid”, menar han. De initiella planerna och strategierna utgick från 
vad alla andra tyckte och tänkte, men under året har DeVillains strategi utvecklats till vad Leif 
och Fredrik tycker och tror. ”Går inte, går inte, gör så och så, bla bla bla…” säger Leif om andras 
tankar kring deras produkt, men han menar att detta var helt fel eftersom det var andras sätt att se 
på saken, inte deras. Idag ser DeVillain helt annorlunda ut och Leif menar att deras strategi nu är 
mycket bättre än den var i början. ”Vi har lyssnat väldigt mycket till oss själva” säger Leif och 
menar att de inte litat till någon större grad på de marknadsundersökningar de gjort. 
Marknadsinformation har de dock varit väldigt noggranna med, men de har hela tiden varit säkra 
på att det finns ett behov, eftersom de själva hade detta behov. Leif menar att de ofta gått emot 
det som anses vara det naturliga sättet att göra saker, men att detta är något man inte får vara rädd 
för som entreprenör.  
 

5.1.6 Avgörande faktorer 
De avgörande faktorerna vid framtagningen av den vikbara gitarren har enligt intervjun med Leif 
varit deras egen tro på produkten och den personliga intuitionen de haft. De har inte litat så 
mycket på de marknadsundersökningar de gjort, men den initiella undersökningar på Hultsfred 
var den de haft mest nytta av, eftersom de där fick reaktioner och konkreta synpunkter. 
Information om marknaden anser dock Leif vara väldigt viktigt, och att ta reda på så mycket som 
möjligt om marknaden från publicerad data eller andra källor. Han anser också att det är av 
väldigt stor vikt att man brinner för uppgiften och att man tror på det man gör, oavsett vad andra 
tycker. Leif tar två gånger upp Sonys filosofi som ett bra exempel: marknadsundersökningar är 
bra för produkter som varit, men inte för produkter som släpps om ett halvår. Då ska man vara 
innovativ och lita på sin instinkt. 

 
 
 

❝ HADE MARKNADSUNDERSÖKNINGEN GETT ALLTFÖR NEGATIVT RESULTAT SÅ HADE VI INTE 
FORTSATT UTVECKLA TJÄNSTEN ❞ 

 

5.2 Intervju 2 – Betala.se 
Betala.se är ett mjukvaruföretag som bildades den 3 November 2005 i Umeå. Företagets affärsidé 
sattes i drift på ettårsdagen 2006 och företaget blev då även ett aktiebolag. Betala.se 
tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt att sköta transaktioner på Internet, till butiker, i 
automater eller mellan privatpersoner, via sin mobiltelefon. Idag har företaget ca 700 kunder och 
står inför fasen att lansera sin produkt på en nationell nivå. 
 

5.2.1 Entreprenörerna 
Personerna bakom idén är bröderna Anton och Frans Lundberg; den sistnämnda är företagets VD 
och vårt intervjuobjekt. Frans är till grunden civilingenjör i teknisk fysik och har tidigare 
erfarenhet av att driva ett eget företag där han arbetade som konsult inom 
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mjukvaruutvecklingsbranschen. Han har även arbetat inom forskning på totalförsvarets 
forskningsinstitut (FOI). Frans och brodern verkar vara företagsamma personer, något som bland 
annat detta projekt och projektet som deras idé kom från är bevis för. 
 

5.2.2 Innovationen 
Idén till den nya tjänsten uppkom några månader innan företaget startades. Bröderna arbetade då 
med ett projekt där de försökte skapa ett system för att ”dela ut” skrivare på Internet, för att 
kunna utnyttja skrivaren bättre mellan olika användare. Genom att dela ut skrivaren hade 
bröderna för avsikt att skapa ett system där det skulle vara möjligt att ta betalt av andra personer 
som vill använda den. Detta projekt bromsades dock upp när de upptäckte att dagens 
betalningssystem, främst kreditkortsbetalning och Internetbanker, inte lämpade sig för detta 
projekt. De betalningssystem som fanns på marknaden hade väldigt höga avgifter samtidigt som 
det var väldigt svårt för privatpersoner att betala och ta emot betalningar utan att behöva använda 
flera olika system. Exempelvis sker betalningar över Internet ofta med hjälp av kreditkort, något 
som inte är möjligt att använda vid transaktioner mellan privatpersoner, och ett betalningssätt 
som även är oacceptabelt dyrt i dagsläget, enligt Frans. Efter många försök att skapa ett effektivt 
betalningssystem passande för skrivarprojektet tog en ny idé form. Fokus flyttades då från att 
dela skrivare på Internet till ett försök att skapa ett betalningssystem på nätet. Projektet kom 
senare att byggas upp utifrån fyra olika grundstenar: enkelhet, säkerhet, öppenhet och låga 
avgifter. Utifrån dessa har Betala.se utvecklat ett betalningssystem där det är möjligt att via en 
mobiltelefon utföra transaktioner till företag, butiker och mellan privatpersoner på Internet. Att 
använda sig av mobiltelefoner för transaktionerna valde de eftersom mobiltelefonen så gott som 
alltid finns nära tillhands. Teknologin i sig är inte ny utan Frans beskriver att de bara använder 
den på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare. Han menar även att deras idé uppkom vid rätt 
tidpunkt eftersom tekniken i dagens mobiltelefoner uppnått en nivå som möjliggör dessa typer av 
tjänster, exempelvis har mobiltelefonerna idag stöd för Java-program, Bluetooth, GPRS, och 3G. 
Denna utveckling har de senaste åren tagit stora steg framåt och de teknologiska framstegen låg 
till grund för möjligheten att genomföra affärsidén. Frans menar att denna betalningstjänst inte 
hade varit fungerat för 5 år sedan. Betala.se är det första företaget i Europa och det andra i 
världen som tillverkat ett komplett betalningssystem där mobilen används som medel för 
transaktioner. Frans känner till två andra amerikanska bolag som lanserat ett liknande system, 
varav ett var före betala.se, men det är med stolthet han benämner sitt och broderns företag som 
det andra i världen med denna teknik. 
 

5.2.3 Osäkerheten 
Frans säger att det har varit två typer av osäkerhet som påverkat företaget mest. 
Resursosäkerheten är det område som haft störst påverkan på företaget och har mer eller mindre 
tvingat dem att fatta flera svåra beslut. Idag har företaget 2,5 miljoner kronor i riskkapital och ett 
lånelöfte på ytterligare 500 000 kr som ännu inte utnyttjats. Deras kapital har än så länge varit 
tillräckligt för att utveckla tjänsten och har därmed inte varit någon flaskhals för företaget. Frans 
beskriver dock att en nationell lansering av tjänsten kostar uppskattningsvis ytterligare 15 
miljoner kronor och att detta i dagsläget utgör det största problemet. Han beskriver detta som en 
stor osäkerhetsfaktor eftersom det kan vara svårt att övertyga eventuella finansiärer, då många 
bedömer detta som ett högriskprojekt. För att lyckas övertyga finansiärer behövs det ett större 
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antal kunder. Många av företagen som Betala.se haft kontakt med har överlag varit positiva, men 
utan konkreta kunder är projektet och betalningssystemet svårt att bygga vidare på, menar Frans. 
Resursosäkerheten i Betala.se har resulterat i att företaget har varit tvungna att tidigarelägga 
produktlanseringen, i hopp om att få med tillräckligt med kunder för att kunna övertyga 
investerare om projektets potential.  
 
Om några månader planerar Betala.se tillsammans med Apberget.se att göra en mindre lansering 
av betalsystemet som ett försök att nå ut till personer mellan 12-25 år, målgruppen som Frans 
menar är mest positiva till idén. Han har inte så stora förhoppningar på det ekonomiska resultatet 
av denna lansering, utan han menar att detta är ett försök att göra kunder intresserade och öppna 
folks ögon för den nya tekniken. De hade dock gärna väntat med produktlanseringen tills de haft 
tillräckligt med resurser för att lansera produkten nationellt. Risken med att göra en tidig 
lansering av detta slag menar han är att kunderna kan komma att skapa en negativ bild av 
tjänsten, i och med att den inte hunnit få så stort genomslag och så många användare ännu. 
Dessutom är det ännu ett tag till den nationella lanseringen, vilket också gör det svårare att 
övertyga folk om projektets seriositet och pålitlighet.  Om kunderna upplever att systemet inte 
används i någon större utsträckning kan det resultera i att de väljer att inte ta till sig den nya 
tekniken med att använda mobilen som betalningsmedel. Utöver detta problem menar Frans även 
att det alltid finns en risk att kunderna inte kommer att förstå den verkliga nyttan med tjänsten 
och att den bara kommer att uppfattas som en ny teknisk pryl som aldrig får ett riktigt genomslag.  
 
Själv tror Frans starkt på teknikens många fördelar. Han nämner säkerheten som ett av de 
starkaste argumenten och beskriver att man vid användning av kreditkort ger ut alltför mycket 
viktig information till mottagaren. Frans menar att detta i sig är en anledning till att använda en 
annan form av betalning, men att verkligheten är ofta mer komplicerad. Årligen sker 
uppskattningsvis en miljard transaktioner via kreditkort i Sverige, vilket innebär att en stor del av 
befolkningen använder sina kreditkort dagligen, och problematiken ligger således i huruvida det 
är möjligt att förändra ett så djuprotat och inarbetat beteende. Någon teknikmässig osäkerhet 
menar Frank inte att de upplevt, utan det mesta har fungerat som det ska. De känner att de har all 
nödvändig teknisk kunskap som krävs för att driva företaget och har så haft sedan företagsstarten. 
De har även under uppbyggnadsprocessen tagit emot studenter med examensarbeten, vilket 
bidragit i utvecklingsprocessen av systemet och tillfört viktig kunskap. I dagsläget anser de dock 
att de kommit så långt med projektet att  dessa inte tillför något längre. 
  

5.2.4 Marknadsavkänning 
Betala.se har använt sig av olika metoder för avläsa marknaden. De använder ofta tidigare 
publicerat material eftersom detta inte är lika resurskrävande som många andra metoder. Frans 
menar dock att detta sökande tar upp mycket tid, och att informationen inte alltid avspeglar 
verkligheten. Han ger som exempel att de vid olika tillfällen försökt skapa en uppfattning om 
utvecklingen bland deras konkurrenter i USA, men den information som finns tillgänglig är ofta 
kopplad till företagens hemsidor där materialet många gånger är vinklat till företagets fördel; 
nederlag och misslyckanden publiceras sällan på företagens hemsidor, menar Frans. Betala.se har 
utöver denna information försökt skapa sig en uppfattning om konkurrenssituationen baserat på 
de bidrag och satsade investeringar som placerats inom dessa företag. Frans anser inte att detta är 
särskilt mycket information men att de i alla fall får en viss uppfattning åt vilket håll utvecklingen 
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går. Utöver publicerad data har företaget även gjort två marknadsundersökningar, samtidigt som 
de examensarbeten företaget tagit hjälp av även kan ses som typer av marknadsundersökningar.    
 

5.2.5 Marknadsundersökning 
Redan innan Betala.se startades utfördes två olika typer av marknadsundersökningar. Den första 
gjordes av Frans och Anton, där de under en dag på stan intervjuade personer i olika åldrar för att 
avläsa attityderna till den nya idén. De valde slumpmässigt personer att delta i undersökningen 
och hade inte på förhand utsett ut några särskilda respondentgrupper. Sammanlagt undersöktes 
100-120 personer och resultatet var ungefär som de själva trodde. De blev dock förvånade över 
vilken roll åldersskillnaden spelade för uppfattningarna kring denna typ av tjänst. Resultatet var 
överlag positivt, men intresset för tjänsten avtog ju äldre de deltagande var. Frans menar att till 
och med personer kring 30-års ålder börjar bli för gamla och känner att de inte orkar med flera 
nya tekniska prylar, vilket blivit vanligt inom mobiltelefonmarknaden. Alla nya innovationen kan 
ses som ett hot för kunderna eftersom det påverkar deras beteenden och användande. Yngre 
personer, speciellt i 20-årsåldern och neråt, tyckte att det var ett häftigt sätt att betala och var 
väldigt positiva till det innovativa systemet. För att testa om deras tjänst är lättförståelig för äldre 
personer har Frans och Anton använt sig av sin mor; genom att se hur hon, som har kommit upp i 
åldern och knappt använt Internet tidigare, klarar av att använda sig av tjänsten har de fått en 
uppfattning om hur komplex och svåranvänd tjänsten är för äldre personer. 
 
I samband med den andra marknadsundersökningen anlitade Betala.se ett konsultföretag för att ta 
hand om analysen. Frans och Antons inblandning i denna undersökning var enbart att de 
bestämde vilken inriktning undersökningen skulle ha. Marknadsundersökningen riktades mot 
Internetföretag och deras syn mot denna typ av betalningstjänst, och utöver detta gav Betala.se 
konsulterna relativt fria händer att göra undersökningen. På frågan hur viktig informationen från 
marknadsundersökningarna var för företaget svarar Frans att de antagligen inte hade fortsatt 
utveckla tjänsten om undersökningen hade gett ett alltför negativt svar; informationen de fick 
spelade således en stor roll för utvecklingen.  
 
Efter företagsstarten har inte Betala.se utfört någon ytterligare marknadsundersökning. De har 
dock via studenters examensarbeten fått information och hjälp om vilka krav och behov affärerna 
har för olika betalningssystem. Informationen från dessa mindre undersökningar har Betala.se 
använt sig av vid utvecklandet av det mjukvaruprogram som skall fungera vid affärsistuationer 
där stora antal transaktioner görs. Frans menar även att de alltid försökt lyssna på den feedback 
de fått från kunder och bekanta, men han tror dock att denna information kommer att spela större 
roll i och med att företagets kundbas växer, och när kunderna blir mer insatta i hur tjänsten 
fungerar. 
 

5.2.6 Avgörande faktorer 
Sammanfattningsvis beskriver Frans informationen från marknadsundersökningarna som en 
avgörande faktor, eftersom de troligtvis inte hade fortsatt utveckla tjänsten om resultatet från 
dessa hade varit negativt. Han nämner också att tillfälligheter avgör mycket. Bland annat berättar 
han om en situation där en tidning gjort ett reportage om dem, vilket en person i ett annat företag 
läst, och som senare ledde fram till ett samarbete dem emellan. Frans menar dock att slumpen och 
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tur alltid är en faktor som tillkommer de flesta situationer, och att man med tiden skapar sin tur 
genom hårt arbete. Han nämner också att det är viktigt att tro på sin idé för att dagligen orka 
arbeta med den och att detta har varit en viktig faktor för produktens framgång. 
 
För den framtida utvecklingen av Betala.se anser Frans att det i dagsläget handlar om resurser 
och framförallt om kunder. Har man resurser kan man nå ut till kunderna samtidigt som det idag 
krävs kunder för att övertyga finansiärer för att få resurser. Frans menar att resurs- och 
kundosäkerheten är det man måste lösa för att företaget ska ha en möjlighet att gå en ljus framtid 
till mötes. Han tror att teknologin med att betala räkningar och annat direkt via mobilen kommer 
att slå stor i Sverige oavsett om det är Betala.se eller något annat företag som ligger i kölvattnet. 

 
 
 

❝  MARKNADSUNDERSÖKNINGAR FUNGERAR FÖR GLASS OCH CHOKLAD  ❞ 
 

5.3 Intervju 3 – SL Innovation 
SL Innovation AB registrerades som företag i Umeå 1985 av Svante Larsson. Svante har under 
dryga två decennier uppfunnit och sålt produkter och på senare tid har två avknoppningar av 
företaget tillkommit: företagen Plano System och Plano Maskin. 
 

5.3.1 Entreprenören 
Svante Larsson är utbildad lärare och arbetade som både mellanstadie- och gymnasielärare inom 
kemi och fysik i Umeå innan han startade sitt företag. Under företagets fem första år arbetade 
Svante Larsson fortfarande kvar som gymnasielärare innan han 1990 tog steget fullt ut för att 
satsa helhjärtat på SL Innovation. Svante var vid det laget redan 47 år fyllda och steget till 
egenföretagare ansåg han vara ganska riskfyllt, eftersom han tappade pensionspremier och dylikt 
när han slutade på sitt gamla jobb. Vid pensionsålder var det tänkt att Svante skulle sluta med sitt 
företagande och därför bildades två avknoppningar, Plano System och Plano Maskin, men vid 
snart fyllda 64 år brinner Svante fortfarande för sitt företag och för sina innovationer, och tvivlar 
inte på att han kommer att fortsätta tills han ligger på sin dödsbädd. Genom åren har Svante 
Larsson uppfunnit en rad olika innovativa produkter som alla varit mer eller mindre 
framgångsrika. Allt började med en limpress, vilket denna intervju fokuseras kring, men Svante 
har bland annat även uppfunnit ett förlängningsbord till geringssågar vid tavelramstillverkning, 
en speciell slipmaskinshylsa, en hopfällbar vinkelhake och nu senast ett skarvsystem för rör som 
används vid borrning för bergvärme. Det senaste projektet tror Svante har stor potential men är 
ännu i stadiet där inga patent tagits. 
 

5.3.2 Innovationen 
Vi fokuserar som nämnt på innovationen som allt startade med; limpressen Plano, som Svante 
utvecklat och använt i privat bruk ca tre år innan tankarna på att börja producera och sälja den 
startade. Svante uppfann denna limpress utifrån det egna behovet, främst för privat bruk men 
även för det lilla snickeri som han startade under 80-talet, men upptäckte sedan att det även fanns 
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ett större behov för denna limpress ute på marknaden, eftersom liknande produkter inte fanns 
tillgängliga. De existerande produkterna var så kallade limknektar, en typ av limpress som hade 
använts och som fortfarande används mycket, men som inte uppnår lika hög limningskvalitet som 
den framtagna limpressen Plano. På senare år har konkurrenter i den relativt innovativa 
branschen följt efter och flera liknande produkter har producerats. Två företag har även stoppats 
på grund av patentintrång. Med hjälp av denna radikala innovation som enligt Svante ledde till ett 
helt nytt sätt att limma har han och företaget SL Innovation kunnat leva ganska gott; limpressen 
har dragit in uppskattningsvis 200 miljoner svenska kronor och 1993 fick SL Innovation 
utmärkelsen ”Årets företag” i Umeå. Limpressen har sålts över hela världen, även om USA är 
den absolut största marknaden. Svante nämner att utvecklingen av den innovativa produkten gick 
fort och att han ett år efter den första prototypen hade en färdig produkt att sälja på marknaden. 
Efter lanseringen har inga större förändringar gjorts på produkten och de som köpt limpressen 
1985 kan fortfarande köpa delar till den som passar. När produkten togs fram riktade den sig mot 
en marknad som till stora delar inte längre finns idag. Svante nämner denna grupp som 
”halvprofessionella hemmasnickare”, personer som ofta köpte dyra slöjdprodukter för eget bruk. 
Produkten säljs dock numera både till privatpersoner och till företagskunder, och detta skiljer sig 
ganska mycket från land till land. Efter lanseringen tog det inte länge innan succén var ett 
faktum. SL Innovation visade upp produkten på Nolia-mässan varefter de under det kommande 
året besökte två stycken stora mässor i Tyskland och vid det läget hade de redan mera kunder än 
Svante hade önskat. 
 

5.3.3 Osäkerheten 
På grund av den höga innovationsnivån samt att produkten vid utveckling var helt ny var 
osäkerheten under utvecklingsstadiet mycket hög. ”Man svänger mellan absolut förtvivlan och 
hopp”, som Svante beskriver det. Värst tyckte han att den tekniska osäkerheten var, d.v.s. att man 
i sena skeden tvingas göra stora och kostsamma förändringar eftersom det är något som inte 
fungerar som det ska. Svante nämner dock också osäkerheten om marknaden som ett stort 
problem. Även om man själv som innovatör vet att produkten kommer att fungera så menar han 
att det är väldigt svårt att veta vad kunderna ska tycka om den. Eftersom produkten är 
nyskapande och revolutionerande ökar även osäkerheten i och med att man inte kan involvera så 
mycket folk i processen innan man har patent på innovationen. Detta är problematiskt eftersom 
man heller inte vill söka patent i ett för tidigt skede ifall den nya lösningen i slutändan inte går att 
genomföra. 
 

5.3.4 Marknadsavkänning 
SL Innovation har gjort en rad olika avkänningar av marknaden, både innan man lanserade 
produkten och kontinuerligt med försäljningen och marknadsföring av densamma. Den första, 
och även enda, formella marknadsundersökning som gjorts är en extern undersökning som 
dåvarande ALMI gjorde. Svante hade egentligen inget behov av och var negativt inställt till 
denna undersökning som gjordes på ALMI:s bevåg. SL Innovation har även rest på många 
mässor där man pratat öga mot öga med kunder, vilket enligt Svante varit ett väldigt bra sätt att se 
vad det är kunderna vill ha. Överlag är dock Svante väldigt skeptisk vad gäller formella metoder 
att försöka känna av en marknad om man har en innovativ produkt, och han menar istället att det 
bästa är att lita på den egna känslan. 
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5.3.5 Marknadsundersökning 
Den enda egentliga marknadsundersökning som SL Innovation tagit del av under dess livstid 
gjordes som nämnt av ALMI. Svantes negativa inställning visade sig vara korrekt i detta fall; 
ALMI:s undersökning visade att den nya produkten som SL Innovation tagit fram inte alls skulle 
gå att sälja och att ingen skulle vilja ha den. Svante trodde dock på sin innovation och fortsatte 
projektet på grund av den känsla han hade för produkten och eftersom han tyckte att den var 
bättre än existerande produkter på marknaden. Svante nämner gång på gång att han inte tror på 
marknadsundersökningar när man har produkter som ”tagit ett steg vidare” som han beskriver 
det, d.v.s. innovationer som är banbrytande. ”Marknadsundersökningar fungerar på glass och 
choklad, men hur ska det fungera på nya produkter som gått ett steg längre?”, säger Svante. Han 
menar att man i så fall måste identifiera exakt rätt användare, låta dem testa den nya produkten, 
men att detta ändå inte säger något om ifall de kommer att köpa den. Många säger att de vill ha 
produkten, men när det kommer till kritan är det ingen som verkligen köper dem. Detta har visat 
sig vara fallet vid utvecklingen av en av Svantes andra innovationer, där alla som testat varit 
väldigt positiva, men där försäljningen i dagsläget fortfarande inte tagit fart. 
 
”Jag är väldigt skeptisk till marknadsundersökningar när det gäller rena innovationer”, säger 
Svante, vars företag inte gjort några formella marknadsundersökningar sedan 1985. Att få 
information från kunderna när man har innovativa produkter tycker dock Svante är viktigt, men 
istället för formella marknadsundersökningar anser han att det är på mässor, där man kan prata 
ansikte mot ansikte med kunderna, som man kan få den bästa informationen i utvecklingsstadiet 
av en produkt. SL Innovation har under åren besökt många mässor där de fått värdefull 
information om sina produkter och Svante menar att dessa kunders åsikter varit väldigt 
betydelsefulla. Mässor anser han vara en bra informationskälla eftersom de kunder som besöker 
dem oftast är där för att se på nya produkter och därför är öppna mot innovationer. 
 
Ett annat sätt som SL Innovation använt sig av när de utvecklat nya produkter är att låta kunniga 
personer, i limpressfallet snickare och folk som arbetar med träprodukter, använda produkten och 
testa den för att se om det är något som de skulle vilja ändra på eller om de accepterar den nya 
produkten. Detta menar Svante ger projektet mera säkerhet och man får en grund för sina tankar. 
Man har även på senare tid börjat söka information om marknaden, konkurrenter och produkter 
på Internet, och Svante menar att Internet har underlättat detta väldigt mycket, eftersom man nu 
på ett enklare och snabbare sätt kan få fram information om marknaden. En sorts 
marknadsundersökning som Svante talar i positiva ordalag om är användandet av 
patentdatabaser. Svante menar att detta är en väldigt bra informationskälla i och med att man kan 
se hur produkterna utvecklats under de senaste 100 åren i dessa databaser. Han menar att det näst 
intill är ett måste att utforska patent eftersom man då ser vilka misstag tidigare patenterade 
innovationer haft som gjort att de inte lyckats på marknaden. 
 
SL Innovation har även använt sig av experimentförsäljning. I de allra tidigaste skedena av 
limpressens utveckling sålde Svante sina produkter på vanliga gatumarknader och han menar att 
detta var ett bra och billigt sätt att se om folk ville ha ens produkt. Svante beskriver sin förvåning 
över att det var möjligt att få en vinst på ca 50 000 kronor genom att sälja limpressen på en 
gatumarknad. På senare tid används dock mässor till detta, dit SL Innovation åkt för att både sälja 
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sina egna produkter och ta del av konkurrenters nya innovationer. Svante lägger stor vikt till 
informationen vid mässorna och säger att ”om en mässa misslyckats så skulle vi ge upp”. Ingen 
av mässorna har dock varit misslyckade, utan limpressens försäljning har varit bra. 
 

5.3.6 Avgörande faktorer 
Även om den egna intuitionen och magkänslan är väldigt viktig menar Svante även att 
tillfälligheter och slumpen spelar stor roll i de tidiga utvecklingsprocesserna för en ny produkt. 
Det viktigaste menar han dock är att man hittar ett problem och arbetar hårt för att hitta en 
lösning på problemet, och när man väl har funnit lösningen så måste man själv tro på det. Svante 
säger dock att ifall någon av SL Innovations innovationer hade krävt större resurser för 
utveckling och produktion så kanske man hade satsat mera på att undersöka vad kunderna tyckte 
och hur de resonerade innan man började satsa fullt ut på den nya produkten. Eftersom alla de 
nya innovationerna dock har varit relativt billiga att börja producera anser Svante att det är bättre 
att göra produkten klar och sedan försöka sälja den, istället för att lägga lika mycket pengar på 
marknadsundersökningar som på själva utvecklingen och produktionen. Svante menar att han inte 
tror att marknadsundersökningar kan ge verkliga svar, eftersom folk inte ställs inför ett verkligt 
köp utan enbart inför en fråga kring deras åsikt, och att svaret de ger inte alls behöver stämma 
ihop med verkligheten. 

 

 
 

❝ OM VI HADE FÅTT ANNAN INFORMATION SÅ HADE PRODUKTEN SETT ANNORLUNDA UT ❞ 
 

5.4 Intervju 4 – Toontrack 
Toontrack AB grundades 1999 med målsättning att producera ljud och mjukvara för 
dataspelsindustrin. I slutet av året blev Toontrack, i samarbete med dataspelstillverkaren 
Daydream, tvungna att skapa sitt egna ljudbibliotek med trummor eftersom de alternativ som 
fanns på marknaden vid denna tidpunkt inte levererade den kvalité som det dåvarande projektet 
krävde. Ljudbiblioteket utvecklades senare till företagets nya fokus och är orsaken bakom 
företagets snabba tillväxt; Toontrack har fördubblat sin inkomst vid fyra olika tillfällen sedan 
2003 och omsätter idag mellan elva och tolv miljoner per år. 
 

5.4.1 Entreprenörerna 
Grundarna bakom Toontrack heter Mattias Eklund och Henrik Kjellberg. De båda började arbeta 
med att skapa soundtrack för dataspelsindustrin, och ett år efter starten tillkom Andreas 
Sundgren, vår intervjurespondent, till företaget Toontrack. De har alla tre ett stort musikintresse 
och har tidigare varit musiker, musikproducenter och låtskrivare. Andreas beskriver att 
arbetsklimatet i företaget präglas av stort engagemang och många starka viljor inom företaget. 
Detta resulterar ofta i hårda diskussioner emellan de anställa vilket Andreas ser ur ett positivt 
perspektiv då han menar att beslut fattas på välargumenterade grunder. Idag har företaget tio 
heltidsanställda, och Andreas berättar att enbart en av dem har en formell universitetsexamen.  
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5.4.2 Innovationen 
Toontracks nya inriktning och fokus tog form efter att de skapat sitt eget ljudbibliotek genom att 
multisampla trumljud tillsammans med trummisen Tomas Haake från hårdrocksbandet 
Meshuggah. Det speciella med det framtagna ljudbiblioteket var att det innehöll kringliggande 
ljud från  rummet, vilket närmast kan liknas med ett liveframträdande. Efter att ljudbiblioteket 
använts i det dåvarande dataspelsprojektet beslutade sig Toontrack för att sälja musikbiblioteket 
på brända CD-skivor via deras hemsida, enbart som en sidoinkomst till den primära 
inkomstkällan. Ljudbiblioteket som internt kallades Drumkit from hell fick stor uppmärksamhet 
efter att musiktidningen Sound on Sounds recensent gett produkten högsta betyg. Sex månader 
senare hade Toontrack en världsomfattande distribution av produkten och använde inkomsterna 
för att skapa sin första riktiga samplingprodukt, Superior Drummer. Andreas berättar att 
produkten skapades för att täcka det egna behovet, eftersom de samplingprodukter som fanns på 
marknaden vid detta tillfälle inte levererade önskat ljud och kvalitet. Att detta sedan skulle skapa 
grund för ett ”nytt” företag hade ingen av dem tankar på, utan det var först när de insåg att 
produkten uppskattades av andra och fick ett genomslag i musikmagasinet Sound on Sound som 
de insåg potentialen i innovationen. Andreas beskriver inte deras produkt som en radikal 
innovation då han menar att trummor spelats in under en lång tid. Toontrack var dock först med 
att multisampla trummor, vilket senare har skapat en ny genre i branschen. Eftersom de alla var 
musiker så samplade de trumljudet på det sätt de ville ha det utan att tänka på att ingen 
multisamplat förr. De musikstilar som tidigare använt samplingar var främst hip-hop, house, 
electro m.m. och för dessa var samplingens naturliga ljud nästan en nackdel. Andreas beskriver 
att företaget hade en bra timing eftersom tekniken och tillgängligheten vid den tidpunkten precis 
uppnått den standard som krävdes för att multisampling skulle vara möjlig. Orsaken till varför 
tidigare samplingar varit stela och trista berodde främst på att datorerna inte hade klarat att driva 
mera avancerade samplingar.  
 
Toontrack inriktar sig mot en internationell marknad och idag är huvuddelen av deras inkomst 
baserad på exportförsäljning till stora kunder i Storbritannien, USA och Japan. Andreas säger att 
de har 3-4 stora direkta konkurrenter i världen varav ett är ett nystartat svenskt företag. Utöver 
dessa så menar han att det finns ett 40-tal plugintillverkare som är att räkna med. Toontrack 
arbetar främst mot distributörer eftersom direktförsäljning är rätt ovanligt i branschen. 
Kundbasen består av allt från professionella musikproducenter till vanliga privatpersoner. 
 

5.4.3 Osäkerheten 
Andreas beskriver osäkerheten som en del i vardagen och menar att Toontrack varje månad är 
tvungna att fatta svåra beslut som de inte kan förutse resultaten av. Han menar att det ofta handlar 
om stora risker i mjukvarubranschen och att man som företag och person måste vara villig att ta 
dessa risker för att ha möjlighet att slå igenom i segmentet. Branschen i sig skapar en viss 
kundosäkerhet då Andreas menar att vem som helst som har lite programmeringsbakgrund kan 
skapa en likvärdig produkt inom en månad. Det gäller då att skapa en kundlojalitet för att 
överbrygga detta problem. Andreas framhåller att Toontrack alltid har gett mycket tillbaka till 
kunden och de försöker vara väldigt kommunikativa mot dem för att minska osäkerheten. Genom 
att alltid lyssna på vad kunderna vill ha, d.v.s. att ha en öppen dialog med kundbasen, tror 
Andreas att en viss kundlojalitet skapas. Visst finns det information som man håller inne med i 
strategiskt syfte, menar han, men sett till det stora perspektivet så försöker de alltid vara öppna 
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mot kunden. Alla entreprenörer har ångest från månad till månad menar Andreas och säger att 
”den jagade aspekten hör den framgångsrike företagaren till”. Han menar även att den paranoia 
och stress som han ofta upplever kan vara till fördel om man kan analysera den rätt, och hänvisar 
till ett citat av Andrew S. Grove (på Intel): ”Only the paranoid survives”.  
 
Beträffande resursosäkerhetens påverkan på företaget menar Andreas att det har haft en 
betydande roll för utvecklingen. Alla grundarna har tagit väldigt stora finansiella risker då alla 
har satt sina hus som säkerhet och lagt ned otroligt mycket tid och arbete för att få allt att fungera. 
Andreas beskriver vissa perioder som mera påfrestande än andra och nämner ett exempel då de 
vid ett tillfälle hade totalt 4000 kronor kvar av en checkkredit på 400 000. Den största 
osäkerheten som Toontrack upplevt är då de varit tvungna att ansöka om nya lån. 
Kommunikationen med bankerna har varit väldigt komplicerad eftersom de inte förstått sig på 
produkten. Andreas menar att de ofta får höra frågor som: ”Så ni har tänkt sälja trumljud? Ja, men 
musikerna då?”. Han menar att finansiärerna inte förstår att allt ljud som musikproducenter 
använder idag kommer från samplingar och att detta kan vara svårt att förklara för en person som 
inte är insatt.  
 
Inkubatorn Connect Norr har spelat en viktig roll för att minska både resurs- och 
kundosäkerheten för Toontrack. Genom samarbete med dem har Toontrack fått hälften av sina 
externa kostnader betalda av organisationer som Nutek och ALMI. Detta har halverat företagets 
utvecklingstid och på så sätt varit väldigt värdefull. Connect Norr har även gett bra rådgivning 
och bidragit med ett stort kontaktnät, vilket har medfört att Toontrack har fått inspiration och råd 
från erfarna personer från Umeås näringsliv. Andreas nämner också att det har tagit lång tid att 
lära känna branschen och att det har varit väldigt svårt att veta vilka personer man kan lita på, och 
att detta ibland har gett negativa följder.  

5.4.4 Marknadsavkänning 
Toontrack gjorde inget försök att känna av marknaden innan ljudbiblioteket skapades eftersom 
produkten utformades för det egna behovet. De utvecklade produkten som de själva ville ha den, 
men upptäckte senare att det även var andra som behövde denna typ av produkt. Den första 
gången de fick känslan av att detta var en produkt som markanden ville ha var när företaget 
började sälja produkten via hemsidan, vilket efter ett tag resulterade i ett stort genomslag. Efter 
att produkten fått högsta betyg i en recension förändrades företagets fokus mot multisampling i 
musikbranschen. Andreas beskriver försäljningen över hemsidan som en testförsäljning och nu i 
efterhand menar han att detta varit väldigt viktigt för företagets utveckling och framgång. Han 
säger även att deras intresse för musik har fungerat som en viss marknadsavkänning då de haft 
hjälp av branschkunskap från sina tidigare erfarenheter. När Andreas jämför sig med de 
konkurrenter som Toontrack har idag så ser han denna kunskap som en stor fördel och som något 
de andra saknar.  
 

5.4.5 Marknadsundersökning 
Toontrack utförde som nämnt ingen formell marknadsundersökning under företagets 
uppbyggnadsfas. De har dock på senare tid utfört en enkätundersökning på sin hemsida, i 
samband med ett gratisprogram som de skapat. Frågeformuläret är där obligatoriskt för att få 
ladda hem programmet. Andreas menar att denna information är viktig, men att den samtidigt är 
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lite missvisande eftersom det främst är den egna kundbasen som laddar hem produkten. Han 
berättar att huvudsyftet är att analysera den informationen som kommer från kunder utifrån, d.v.s. 
kunder som använder andra samplingprogram. Enkäten har bland annat resulterat i att Toontrack 
upptäckt ett segment som de i dagsläget inte täcker, och en produkt för att försöka ta 
marknadsandelar i detta segment ska därför inkluderas in nästa release.  
 
Formella undersökningsmetoder har förutom det nämnda exemplet inte förekommit, utan 
Andreas menar att de har använt sig av väldigt mycket informella metoder, i jämförelse med 
många andra företag. Han menar även att den bransch som de befinner sig i medför vissa 
komplikationer då den är väldigt snabbföränderlig. Offentligt publicerad statistik har inte används 
i någon större utsträckning och Andreas berättar att det enbart finns ett företag som publicerar 
statistik från branschen. Denna information är väldigt kostsam och Andreas frågar sig varför man 
ska betala höga undersökningskostnader när det finns möjlighet att istället tjäna pengar på andra 
saker. Han menar dock att detta kommer att vara ett alternativ i framtiden, då information om 
marknaden kan vara användbar i vissa situationer. Ett exempel på publicerad data som Toontrack 
tagit del av och som varit viktig för företaget är statistik om den amerikanska marknaden. Att 
denna växte med ca 25% under det sista kvartalet år 2006 menar Andreas har gett upphov till 
lansering av ytterligare ljudformat, vilket man troligtvis kommer att inkludera i den kommande 
produkten. Andreas berättar även att de fått information från egna källor som åkt runt bland olika 
distributörer och undersökt vilka produkter det är som säljer bäst, samt haft samtal med kunderna. 
Denna information har gett så gott som samma resultat som den publicerade datan, en jämförelse 
som de kunnat göra efter att ha lånat publicerad data vid ett tillfälle. Andreas menar även att de 
på sätt och vis skapar sin egen statistik utifrån företagshemsidan och kundbasen på 30 000 
användare. Exempelvis berättar han att de under 8-9 dagar har fått över 10 000 nedladdningar av 
ett program de nyligen släppt, vilket givit dem bra information om efterfrågan på den specifika 
produkten. 
 
Toontrack medverkar årligen vid tre stora mässor och har olika säljturnéer runt om i världen, 
bland annat flera i Storbritannien och en i Skandinavien. Detta menar Andreas är ett väldigt bra 
sätt att visa upp sig eftersom mässorna drar till sig kunder från hela världen. Toontrack säljer inte 
själv sina produkter på mässorna, utan reser ofta med egna distributörer och vill därför inte störa 
deras försäljning. Huvudsyftet med mässorna och säljturnéerna är att ha möten med press och 
kunder och förhoppningsvis knyta nya kontakter och finna potentiella kunder.  
 
Andreas berättar även att de haft kontakt med många kunniga personer inom affärsvärlden och 
musikbranschen och erhållit mycket bra feedback av dem. Att företaget ändrade inriktning och 
idag verkar i musikbranschen beror till stor del på ett möte som de hade med nordiska återsäljare. 
Efter detta möte skapades företagets första produkt inom detta område, Ez Drummer, utifrån den 
feedback Andreas fick. Han säger att produkten hade sett annorlunda ut om han fått annan 
information från återsäljarna, vilket visar på betydelsen av denna information i det tidiga skedet 
av produktutvecklingen. Idag har Ez Drummer blivit väldigt populär och sålt över 14 000 
exemplar. Detta menar Andreas är en stor bidragande orsak till varför företagets kundbas uppnått 
den kritiska massa som krävs för att produkten mer eller mindre marknadsför sig själv.  
 
Den personliga känslan menar Andreas har spelat en stor roll för företaget och produkternas 
utveckling. Han menar att den ligger bakom en stor del av framgången för Ez Drummer men att 
denna känsla kombinerats med information från marknaden. En viktig del av Toontracks 
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informella informationssamlande är det forum de har på sin hemsidan. Genom att föra en öppen 
dialog med användarna på forumet menar Andreas att de får väldigt mycket bra feedback och tips 
på förbättringar av kunderna. Han nämner även att de ofta granskar andra forum för att få 
information om hur kunderna uppfattar deras produkter jämfört med konkurrenternas. 
Feedbacken från kunderna resulterar ofta i hårda diskussioner inom företaget om vilka 
förbättringar och vägval de skall göra, vilket enligt Andreas stärker företaget.  
 

5.4.6 Avgörande faktorer 
En avgörande faktor för företagets framgång menar Andreas var det finansiella stöd som 
Toontrack fick i uppbyggnadsprocessen, vilket möjliggjorde det snabba genomslaget. Förutom de 
finansiella faktorerna lyfter han även fram den kommunikativa relationen som de har med sin 
kundbas och återförsäljare. Utifrån detta samarbete har Toontrack fått väldigt mycket värdefull 
information som gett deras tankar ett beslutsunderlag vid fattande av svåra beslut, både inom 
produktutveckling och vilken riktning företaget bör sträva mot. Andreas nämner den information 
som de samlar in från mässor och säljturnéer som väldigt värdefull. Även om de i framtiden 
antagligen kommer använda sig av mera formella marknadsundersökningsmetoder tror Andreas 
att den nuvarande metoden kommer vara svårslagen, eftersom mässor och säljturnéer har en stor 
täckning samt fungerar som kombinerad marknandsföring och marknadsundersökning. Den 
information som företaget fått från diskussioner med återförsäljare och kunniga inom området har 
bevisligen också spelat en stor roll, eftersom produkten till stor del utformats från den feedback 
de fick i det tidiga skedet av produktutvecklingen. Avslutningsvis menar Andreas att företaget 
inte hade funnits till om de inte vågat ta de risker som de gjort, och att deras timing inte hade 
kunnat vara bättre. 

 
 

 
❝  VISAR MARKNADSUNDERSÖKNINGEN ATT DET INTE FINNS NÅGOT BEHOV SÅ ÄR DET BARA 

ATT STRUNTA I PRODUKTEN  ❞ 
 

5.5 Intervju 5 – Ergominde 
Ergominde grundades 2003 av Johan Vestberg med stor hjälp av Uminova Innovation. Idag hyr 
företaget kontor i Uminovas lokaler i Umeå och har för tillfället två produkter: en uppfinning som 
avlastar vid sänglyftande för städerskor och en innovativ träskruv. 
 

5.5.1 Entreprenören 
Johan Vestberg, 28 år, startade 2003 företaget Ergominde som ett resultat av en idé från ett 
grupparbete på Umeå Universitetet 2001. Johan är numera utbildad ergonom och arbetar deltid 
med företaget Ergominde och deltid på Venture Cup. Företaget startade Johan redan under sin tid 
på universitetet och han har sedan dess arbetat deltid med Ergominde, tidigare kombinerat med 
studierna och nu med annat arbete. Han säger sig vara en produktutvecklare och brinna för 
området; att sälja produkterna skulle Johan gärna överlåta till andra. 
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5.5.2 Innovationen 
Produkten som vi i denna intervju fokuserar på är den som företaget Ergominde startades kring 
och som är dess största produkt i dagsläget. Johan säger sig ha lagt ihop olika produkter som 
sedan tidigare finns och gjort en ny uppfinning av dem. Denna radikala och innovativa produkt 
inom en relativt trög och mogen bransch hjälper städerskor på hotell att flytta sängar vid 
städning, och dess syfte är att göra detta arbete mera avlastande för ryggen och därmed minska 
antalet arbetsskador bland hotellpersonalen. Produkten säljs i dagsläget enbart till hotell och 
Ergominde har kontrakt med bland andra Scandic Hotell. 
 
Idén till denna innovativa produkt fick Johan när han och en skolkamrat på universitetet gjorde 
ett arbete på en kurs i arbetsvetenskap. De begav sig till det närliggande hotell Björken och 
upptäckte att det fanns ett problem när de städande skulle flytta sängarna i hotellrummen. I det 
läget hade Johan inga som helst tankar på att idén skulle ligga till grund för ett företag, men efter 
samspråk med Uminova Innovation förstod han att det fanns en möjlighet att tjäna pengar på 
idén. Problemlösarna var i början både Johan och klasskamraten, men produktutvecklingen och 
företagsstarten har Johan helt skött på egen hand. Idag riktar Ergominde in sig på den 
Skandinaviska marknaden och Johan berättar att det egentligen inte finns några direkta 
konkurrenter just nu. Det som Ergominde konkurrerar med är istället andra sätt att flytta sängarna 
och främst då det gamla, där städerskorna helt enkelt lyfter eller knuffar undan sängarna för hand. 
Det har även tagits fram en säng som är självlyftande, men den säger Johan är alldeles för dyr för 
att ses som ett verkligt hot. 
 
Företaget hade inte startats om inte Uminova Innovation kommit med i bilden. Johan hade hört 
talas om dem och gjorde ett besök för att se hur de skulle reagera. Idag säger han att det inte hade 
blivit något företag om Uminova inte hade funnits, vilket således betyder att deras del av 
företaget Ergominde och den innovativa idéns verklighet varit väldigt stor. 
 
Innovationen och idén i sig menar Johan är väldigt enkel och således inte alls tekniskt radikal, 
men han använder sig av uttrycket ”radikal ur enkel synvinkel” för att beskriva produkten. Även 
om det inte var något stort tekniskt steg anser han ändå att den kan ses som en radikal innovation 
i branschen, eftersom det inte finns några liknande produkter och eftersom idén idag är 
patenterad. Även om produkten är väldigt enkel i sig så menar Johan att den kan vara väldigt svår 
för kunden att använda rätt. Eftersom hotellrummen ser så olika ut är det också svårt för Johan att 
veta om kunderna verkligen använder produkten rätt, och om de således är nöjda med den. 
 

5.5.3 Osäkerheten 
Osäkerhet är något som Johan under Ergomindes existens sett mycket av. Den största 
osäkerheten anser han vara resursosäkerheten och då främst under företagets första period. Han 
menar att det är väldigt svårt att tjäna pengar i början och att ekonomidelarna således var det mest 
problematiska i det inledande skedet. Att inte veta vad kunderna skulle tycka om produkten var 
även ett område i vilket det rådde stor osäkerhet. ”Ja herregud”, säger Johan, men menar att han 
haft stort stöd av en person i Scandic som tyckte att produkten var väldigt bra, och som även har 
arbetat hårt för projektet. Han menar även att hotellbranschen är väldigt trögrörlig och att det är 
svårt att komma med nya produkter. ”Man får nästan buga åt hotelldirektörerna”, som Johan 
uttrycker det. Han nämner även att det var väldigt svårt att förstå hur vilka faktorer som påverkar 
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potentialen i en marknad. Nu i efterhand har han insett att det är stora klyftor mellan olika länder 
och hur de arbetar med arbetsmiljön. De skandinaviska länderna är överlag bättre att arbeta för 
dessa frågor. Johan tror att detta beror på att arbetsgivare i dessa länder har större ekonomiskt 
ansvar för personalens rehabilitering. 
 

5.5.4 Marknadsavkänning 
För att överkomma problemet med kännedom om marknaden och att veta vad kunderna ska tycka 
om produkten har Ergominde gjort ett antal marknadsundersökningar av olika slag. Man har både 
teoretiskt, med hjälp av informationssökning om marknaden, och praktiskt, med hjälp av 
undersökningar ute på marknaden, försökt ta fram fakta om kunderna och marknaden. Ergominde 
gjorde även en testförsäljning till Scandic i början av produktens utveckling. Allt detta säger 
Johan varit oerhört värdefullt, men han menar även att den egna känslan var det som drev 
företaget framåt den första tiden och att det även varit viktigt för projektet. 
 

5.5.5 Marknadsundersökning 
Den första typen av markandsundersökning som Ergominde gjorde vara att kartlägga 
hotellbranschen och den Skandinaviska marknaden. Detta gjordes tillsammans med Uminova och 
utfördes genom att använda Internet och där leta reda på alla hotellkedjor som fanns på 
marknaden, och sedan med hjälp av multiplikation ta fram hur många hotellrum som beräknades 
finnas på denna markand. ”Webben är jäkligt bra”, säger Johan, och påpekar att man inte 
använde sig av några andra källor för information, förutom till viss del Hotell- och 
Restaurangfackets tidning. 
 
Inga undersökningar gjordes innan en prototyp tagits fram, men i tidiga skeden av 
produktutvecklingen undersökte Ergominde marknaden praktiskt, genom att låta städerskor 
använda den framtagna produkten. Till en början fick tio städerskor på Scandic hotell i Umeå 
testa produkten samt fylla i en enkät om vad de tyckte om den. Efter denna undersökning gjorde 
Johan vissa förbättringar på produkten varefter en liknande undersökning utfördes i Stockholm. 
På två Scandic-hotell i huvudstaden fick 40 städerskor prova produkten samt fylla i enkäten. 
Därefter gjordes ytterligare några förändringar på produkten, och Johan säger att resultatet av 
dessa undersökningar var oerhört viktigt. Han menar att det är viktigt att ha nära samarbete med 
kunden så att de känner sig delaktiga. Innan försäljning gjordes även en testförsäljning till några 
av Scandics hotell. Alla dessa undersökningar gjordes således innan en färdig produkt var 
framtagen, och Johan säger att resultaten från marknadsundersökningarna var positivare än han 
hade räknat med. Ytterligare undersökningar som gjorts är en resa till Irland där Johan försökte ta 
reda på om produkten skulle ha en marknad, men det var svårare att göra undersökningar där än 
det hade varit i Sverige och Johan fick inte tillgång till den fakta han hade velat. Han säger sig tro 
att detta beror på att det finns en hel del svartjobb på Irland och att de därför inte ville visa upp 
sina städare, och heller inte brydde sig om en produkt som skulle avlasta för personalen. 
 
Efter att ha varit med om en företagsstart menar Johan i dagsläget att den information som han 
fick från marknadsundersökningar varit väldigt viktig. ”Man måste ju se om någon vill köpa 
produkten för att rättfärdiga satsningen”, säger han. Han menar att Ergominde satsat ganska 
mycket av sina resurser på just marknadsundersökningar, både på praktiska och teoretiska delar, 
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och att speciellt den praktiska varit väldigt bra för produktutvecklingsprocessen. Johan menar att 
marknadsundersökningarna har varit det viktigaste under produktens utveckling och att det inte 
går att fortsätta om man får negativa resultat från undersökningar. Även om 
markandsundersökningarna varit mera positiva än han hade trott så har försäljningen inte 
motsvarat resultatet från undersökningarna. Detta tror Johan beror på att hotellbranschen är trög 
och att annat har prioriterats i hotellkedjorna. 
 
Även om företaget haft begränsade resurser tror Johan inte att de hade gjort mera 
marknadsundersökningar ifall resurserna hade varit större. ”Jag tycker att det räcker med att man 
ser ett behov på marknaden och skaffar en kund – sen kör man”, säger han och påpekar att man 
kanske inte behöver veta allt om marknaden och kunderna i början, och att det är onödigt att 
lägga alltför mycket tid på det i det tidiga skedet. Han menar dock inte att undersökningarna inte 
skulle vara viktiga, tvärtom säger han att ifall de inte visar positiva resultat kan man lika gärna 
strunta i produkten, men att man inte ska ödsla för mycket tid på att försöka få fram all 
information om marknaden i början. 
 

5.5.6 Avgörande faktorer 
Även om Johan säger att magkänslan var det som drev projektet i de allra tidigaste faserna så 
menar han att marknadsinformation och marknadsundersökningarna varit det absolut viktigaste 
för framtagningen av produkten. Ifall de gjorda marknadsundersökningarna inte hade gett 
positiva svar så hade Ergomindes produkt inte funnits till i dagsläget. Uminova Innovation, och 
även andra inkubatorer i Umeå, har varit av oerhört stor nytta för Ergominde och företaget skulle 
enligt Johan knappast finnas till idag om det inte vore för dessa inkubatorer. Bland annat har 
Johan fått konsulthjälp vid marknadsundersökningar och affärsplansframtagning, samt råd och 
stöd i olika situationer. Han nämner dock även att tillfälligheter varit av stor vikt och bland annat 
kom hela affärsidén just från en tillfällighet; Johan och hans klasskamrat kunde lika gärna gått 
någon annanstans med sitt grupparbete och därmed aldrig kommit i kontakt med städproblemet 
på hotellen. 
 
Framtiden ser ljus ut för Ergominde och Johan hoppas att företaget om fem år ser relativt likadant 
ut som det gör i dagsläget. Han vill behålla det som en deltidssyssla och hoppas att det kommer 
att generera en hel del pengar framöver. Han säger också att han kommer att fortsätta utveckla 
nya produkter och inte bara satsa på att sprida sängflyttaren runt om i Skandinavien. 

 
 
 

❝JU MER MARKNADSUNDERSÖKNINGAR MAN GÖR DESTO SVÅRARE BLIR DET ATT VÅGA SATSA❞ 
 

5.6 Intervju 6 – Rebtel  
Rebtel är ett nystartat företag som ämnar förändra mobiltelefonmarknaden genom att erbjuda 
kunder internationell telefoni till lokala priser. Företaget grundades av Hjalmar Winbladh och 
Jonas Lindroth i januari 2006. Rebtel har idag kontor i Stockholm, Storbritannien, USA och är i 
nuläget aktiva i 36 länder.  
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5.6.1 Entreprenörerna 
Hjalmar Winbladh, företagets VD och vårt intervjuobjekt, beskriver sig själv som en 
återfallsentreprenör då han endast varit anställd en gång under hela sitt arbetsliv. Han arbetade då 
som konsult och intraprenör åt Investor AB. Hjalmar har lång erfarenhet av att driva eget företag 
och startade sitt första företag, en städfirma, redan vid tidig ålder. Därefter startade han ett företag 
i transportbranschen och 1994 grundade Hjalmar tillsammans med Jonas företaget Sendit, som 
för tillfället är deras mest framgångsrika företag. Sendit var först i världen med att skapa ett 
mobilt Internet, vilket resulterade i att Microsoft köpte företaget för 150 miljoner dollar. Hjalmar 
har även erfarenhet av att ha varit styrelsemedlem för Startup Factory AB och Ericsson Microsoft 
Mobile Ventures. Jonas Lindroth har 15 års teknologisk erfarenhet av design och 
mjukvaruutveckling. Han har även arbetat som konsult på företaget Program Utveckling och som 
ingenjör på supportavdelningen  på IBM. 2006 startade de båda sedan som nämnt företaget 
Rebtel tillsammans. 

5.6.2 Innovationen 
De bakomliggande motiven till lanseringen av Rebtel kommer mestadels från Hjalmars bakgrund 
och kunskap inom mobiltelefonibranschen. Han beskriver idag branschen som väldigt insmord 
och stagnerande jämfört med hur den såg ut för 15 år sedan. Vid denna tidpunkt klassades 
mobiltelefonioperatörer som ”disruptive”, och dessa hade en relativt stor inverkan på marknaden. 
Idag anser Hjalmar att mobiltelefonibranschen är alldeles för överprissatt och att detta motverkar 
innovationer, vilket således har lett till en stagnerande marknad. Detta är bakgrunden till varför 
Hjalmar och Jonas valde att skapa Rebtel och de lanserade sin första tjänst som ett försök att 
skaka om den internationella mobiltelefonimarkanden. Genom att överbrygga gapet mellan IP-
telefoni och mobiltelefoni kan Rebtel erbjuda kunden ett billigare alternativ, jämfört med vad 
branschen tidigare haft möjlighet att göra vid internationella samtal. Tjänsten i sig är endast 
beroende av att kunden har en mobiltelefon med den standard som finns idag. Enligt Hjalmar är 
detta är en av tjänstens grundläggande fördelar då den i sig är väldigt enkel; inga besvärliga 
kontrakt, inget behov av att ladda ner programvara eller införskaffa nya produkter. Som svar på 
frågan om Rebtel bör klassas som en radikal innovation ansåg Hjalmar att den tjänst som 
lanserats nyligen har syftet att ”skaka om” marknaden. Ser man på förändringen av markanden 
inom kort tror Hjalmar att den kan klassas som en radikal innovation även om tjänsten idag är ett 
”ihopplock” av existerande teknologier. Denna tjänst är dock bara ett första steg för det som 
komma skall, berättar Hjalmar.  
 
Rebtel var redan från starten 2006 ämnad för en internationell marknad. Hjalmar beskriver 
konkurrenssituationen i dagsläget som rätt omfattande då det finns många liknande företag som 
känner att marknaden befinner sig i en förändringsfas. Det är dock svårt att uppskatta antalet 
direkta konkurrenter i och med att alla företag har olika idéer på hur man bör förändra 
marknaden. I stort menar Hjalmar att alla företag inom kommunikationsbranschen kan ses som 
”coopetition”, d.v.s. både som potentiella konkurrenter och samarbetspartners.  
 

5.6.3 Osäkerheten 
Osäkerhet är något som hör till entreprenörskap, menar Hjalmar. Ju större och globalare en idé är, 
desto svårare är marknaden att utmana. Detta leder till en rätt omfattande osäkerhet, för Rebtel, 
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men det är inget som Hjalmar ser som problematiskt, utan han tycker främst att det är en 
utmaning. Starten av Rebtel har inneburit en hel del risktagande, men det som enligt Hjalmar är 
viktigt att komma ihåg, är att osäkerhet och risktagande alltid är en del av att vara ett innovativt 
företag; vill man lyckas som företag är man tvungen att utsätta sig för risker. Han menar att det 
ofta är osäkerheten som motiverar och gör livet som entreprenör så varierande och stimulerade, 
även om det också förekommer jobbiga perioder som egenföretagare.  
 
Hjalmar nämner också resursosäkerheten och menar att en sådan absolut har förekommit, men att 
den alltid förekommer i inledande skeden av nya företagsstarter. Han anser bara att det gäller att 
vara försiktig och anpassa kostnaderna efter de resurser man har. Vi kan dock se från en artikel i 
affärsvärlden att Benchmark Captial och Index Ventures tillsammans satsat ca 150 miljoner i 
Rebtel vilket säkerligen haft stor inverkan (www.affarsvarlden.se).4  
 

5.6.4 Marknadsavkänning 
De källor som Rebtel använt sig av för att få information om marknaden och från kunder är 
främst olika mässor och seminarier. Där har de även erhållit information från personer som 
besitter hög kompetens inom det specifika området. I slutändan menar Hjalmar dock att det som 
krävs är ett starkt nätverk och sunt förnuft. Han menar att det är rätt tydligt att det finns ett behov 
av deras tjänst med tanke på det oerhört stora antal minuter som det dagligen rings utomlands 
från västländer. Rebtel har inte i någon större utsträckning använt sig av publicerad information, 
men Hjalmar tror dock att detta blir allt viktigare ju högre mognad företaget uppkommer, i och 
med att det då ställs högre krav på att analysera och avläsa marknaden.  

5.6.5 Marknadsundersökning 
Någon formell marknadsundersökning har Rebtel inte gjort, varken innan företagsstarten eller 
efter att tjänsten lanserades. Hjalmar upplever att ju mer marknadsundersökningar man gör desto 
svårare blir det att våga satsa på ett projekt. Man måste lita på sin ”gut feeling” och våga satsa. 
Sedan menar han att misstag inträffar, men att det är viktigt att inte bara se det negativa i ett 
misslyckande. Genom att lära av sina misstag kommer man långt, menar han. Själv skapar 
Hjalmar sig alltid en egen uppfattning om marknaden och om potentialen för möjligheten. Sen 
gäller det bara att ”kasta tärningarna och börja rulla” och att ha en dynamisk och förändringsvillig 
kultur inom företaget. Ibland blir man tvungen att göra 90 gradiga svängar och då är det viktigt 
att alla inom företaget följer med, säger han. Att dra lärdom av den kunskap som finns inom 
företaget och bland de anställda menar Hjalmar att man kan komma långt med. Detta är även en 
informationskälla som Rebtel ofta använder för att skapa sig en uppfattning om exempelvis 
marknaden. 
 
Genom att faktiskt gå in på en marknad, och suga till sig den ackumulerade kunskapen som 
skapas vid ett sådant inträdde erhåller man information som en marknadsundersökning inte kan 
generera. Hjalmar menar att ett innovativt företag ofta skapar en ny marknad eller omstrukturerar 
en existerande marknad. Detta resulterar i att behovet av en marknadsundersökning, vilken 
undersöker marknaden som den ser ut i dagsläget, inte alltid genererar lika stora fördelar som de 
kostnader som krävs för genomförandet. Hjalmar lägger även en stor vikt på att snabbt komma ut 
                                                
4 http://www.affarsvarlden.se/art/149789 
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med tjänsten till ”testing mode”. Vid lanseringen av Rebtel har Hjalmar och Jonas fokuserat på 
att tänka globalt och på Internet, d.v.s. att snabbt och tidigt lansera tjänsten, att ofta uppdatera, att 
lyssna på kunder och att lansera ytterligare funktioner. Detta tror han är en bidragande orsak 
bakom företagets snabba tillväxt.  
 

5.6.6 Avgörande faktorer 
Avgörande faktorer för både Rebtel och Sendit har enligt Hjalmar varit att de snabbt kommit ut 
på marknaden och vågat satsa. Det går inte att vänta på att man är 100% säker innan man kör 
igång ett företag; det kommer alltid att finnas tvivel. Hjalmar anser att man helt enkelt måste 
skapa sig en egen uppfattning och lita på sin inre känsla. 
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6. FALLANALYS_ 
 
 
VI KOMMER I DENNA DEL AV VÅR STUDIE ATT FALL FÖR FALL GÅ IGENOM OCH ANALYSERA DE GENOMFÖRDA INTERVJUERNA. 

VI UTGÅR FRÅN VÅRT EMPIRISKA MATERIAL OCH JÄMFÖR DET MED DET TEORETISKA RAMVERKET FÖR ATT HITTA LIK- OCH 

OLIKHETER MED TEORIER OCH TIDIGARE GJORDA STUDIER. 
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6.1 DeVillain Guitar Company 
 eVillain är Skellefteåföretaget som nyligen släppt en gitarr vars kropp går att vika på 
mitten för att underlätta vid transporter. 

6.1.1 Entreprenörerna och innovationen 
Under vår intervju med Leif Rehnström på DeVillain Guitar Company så fick vi intrycket av att 
han är en person med bestämd inställning på vart han själv, och hans och partnern Fredriks 
företag, vill sträva. Att Leif tidigare drivit ett eget företag inom musikbranschen, vilket är ett 
område han brinner för, tror vi är en bakomliggande orsak till hans tydliga drivkraft och 
engagemang i arbetet. Vi ser även Leif som en person som är villig att ta stora risker eftersom 
han, trots att han var skeptisk när han först hörde om produkten, beslutade att tillsammans med 
Fredrik Johansson starta företaget DeVillain. De båda har även satsat mycket tid och pengar i 
projektet, vilket visar på en villighet att utsätta sig för risker.  Fredrik är enligt Leifs förklaring en 
person som besitter en hög kompetens och som tycker om att ta egna initiativ och gärna arbetar 
självständigt. Vi ser Leif och Fredrik som typiska entreprenörer utifrån Lindholm Dahlstrands 
(2004) beskrivning av en entreprenörs särskilda egenskaper. Entreprenören beskrivs som en 
kreativ och innovativ person med stort prestations- och kontrollbehov. Högt självförtroende, 
visionärt tänkande och hög arbetsförmåga är ytterligare karaktärsdrag som ses utmärkande för 
entreprenörer, egenskaper som vi anser att både Leif och Fredrik besitter.  
 
Idén bakom den vikbara elgitarren grundades utifrån Fredriks behov att ta med sig sin gitarr på 
sina resor som pilot. Efter en tioårsperiod bestående av problemlösning och framtagning av olika 
prototyper lyckades han tillslut skapa en lösning som möjliggjorde framtagandet av en vikbar 
gitarr. Den unika tekniken löste problemet med kvalitetsförsämringar, som är vanligt bland de 
resegitarrer som i dagsläget existerar på marknaden. I enlighet med Kirzners definition av 
upptäckt av entreprenöriella möjligheter kan denna situation ses som ett resultat av den tidigare 
produktens misslyckande, d.v.s. att Fredriks behov uppkom som ett resultat av resegitarrernas 
otillräcklighet. Vi menar dock att Fredriks produkt med sin nya teknologiska lösning till större 
del instämmer med den beskrivning som Schumpeter argumenterar för. Den idé som Fredrik 
utvecklat bryter från existerande kunskap och rubbar därmed den balans som funnits inom 
musikbranschen. Vi ser inte den vikbara gitarren som en förbättring av varken en vanlig gitarr 
eller en resegitarr, utan som en ny produkt på marknaden, eftersom den både skiljer sig sett ur ett 
designperspektiv och ur ett teknologiskt perspektiv gentemot andra produkter inom området. Vi 
tror att detta ligger till grund för den uppståndelse den vikbara gitarren har skapat efter 
lanseringen, och DeVillains innovation kan sägas ha resulterat i en viss turbulens inom 
musikbranschen och därmed, enligt Schumpeters beskrivning, satt jämvikten på marknaden i 
obalans. Schumpeter menar även att möjligheten till skapandet av en radikal innovation 
möjliggörs av tillgång till ny information, att innovationen innefattar högt risktagande och att den 
är något nytt på marknaden. I enlighet med detta kan DeVillains innovation kan anses vara av 
radikal natur utifrån Schumpeters beskrivning, eftersom gitarrens lösning har tillfört ny 
information i gitarrbranschen och därmed resulterat i en ny och innovativ produkt, samtidigt som 
grundarna tagit stora risker under processens gång. 
 
Den vikbara gitarren ger musiker en möjlighet att ta med sig gitarren utan större komplikationer. 
Produkten är enligt Leif riktad mot personer som reser mycket, både inom storstäder och mellan 

D 
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olika länder, eftersom det är dessa personer som frekvent har behov av att medta gitarren. 
Produkten ökar således kundnyttan eftersom den gör en komplicerad process enkel. Den ökade 
nyttan i sig grundas på den nya teknologiska lösning som Fredrik utvecklade. Vi anser således att 
produkten är baserad på en ny teknologi och skiljer sig från existerande produkter och genom att 
granska innovationen med hjälp av Veryzers (1998) modell kan konstateras att DeVillains 
vikbara gitarr positionerar sig i kvadrat fyra, vilket innebär att produkten bör ses som en radikal 
innovation.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att Klassificera den vikbara gitarren som en radikal innovation överensstämmer även med 
Schumpeters beskrivning av dessa innovationer. Enligt honom uppstår radikala innovationer ofta 
som följd av förändringar i miljön, t.ex. teknologiska, sociala eller demografiska förändringar. 
Sociala och demografiska förändringar i miljön, exempelvis allt mer resande och urbanisering, 
anser vi även vara bakomliggande orsaker till varför intresset för produkten varit stort. 
 
Leif menar att merparten av reaktionerna de mötts av har varit fyllda av skepticism. Detta säger 
han bero på att det inte är många som kan föreställa sig en vikbar gitarr utan en försämrad 
prestanda. En marknad som varit näst intill fri från innovationer under en 50-årsperiod resulterar i 
en hel del skeptiska tankegångar när det gäller nya produkter. Enligt Brockhoff (2003) är 
komplexiteten av betydelse för hur väl kunderna tar till sig en ny produkt. Utifrån Leifs 
resonemang tror vi att den nya designen och tekniken kan utgöra en viss svårighet för kunden att 
ta till sig produkten, men störst inverkan på innovationens komplexitet anser vi den stagnerade 
gitarrmarknaden har haft. När branschen inte utsatts för innovationer under en lång period medför 
det att den vikbara gitarren upplevs som mera komplex än vad den egentligen är. 
 

6.1.2 Osäkerhet och kundinvolvering 
Leif ansåg att osäkerheten kring produktionen, och kostnaderna tillhörande densamma, var det 
som var mest problematiskt under utvecklingen av den vikbara gitarren. Utöver detta var 
kundosäkerheten också ett dagligt dilemma, och speciellt eftersom gitarrbranschen är 
innovationsfattig så har det resulterat i många negativa reaktioner kring den nya och innovativa 
produkten. DeVillain har således upplevt tre av de fyra osäkerhetsområden som Hart et.al. (1999) 
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nämner: kundosäkerhet, teknologisk osäkerhet och resursosäkerhet. Det enda av 
osäkerhetsområdena som Leif inte kommer in på är sålunda konkurrensosäkerheten, vilket vi tror 
bero på att DeVillain hade relativt bra kunskap om de andra aktörerna på marknaden. Även om 
Freeman (1982) anser att det är kundosäkerheten som är den största osäkerheten och den som 
entreprenören framförallt bör minska på, menade Leif att det var den teknologiska osäkerheten 
och resursosäkerheten i samband med produktionen som varit deras största huvudbry. DeVillain 
har dock även tagit till metoder för att minska osäkerheten kring kunderna och deras åsikter, 
något som Ottum och Moore (1997) påpekar är av stor vikt för innovationens framgång på 
marknaden. Leif menade dock att det är svårt att övertyga kunder i en trög bransch som denna om 
fördelarna med en ny och innovativ produkt, samt att så gott som alla varit negativa till den 
vikbara gitarren innan de testat den. 
 
Drucker (1985) menar att det är viktigt att involvera kunderna för att förstå vad det egentligen är 
de vill ha. Han anser att man måste förstå kundernas förväntningar och värderingar för att uppnå 
en framgångsrik försäljning. Detta är även något som DeVillain gjort i tidiga skeden av 
produktutvecklingen, i och med de kontakter de haft med artister och potentiella kunder under 
utvecklingens lopp. Kontakterna med artister som kom med synpunkter på innovationen var 
något som Leif ansåg vara väldigt bra, vilket är i likhet med Brockhoffs (2003) och Salomos 
et.al. (2003) resonemang om vikten av identifieringen och användandet av så kallade ’lead users’ 
och kunniga personer inom området. 
 

6.1.3 Marknadsundersökningsmetoderna 
I enlighet med Tootelian och Gaedekes (1985) argumentation om informella 
markandsundersökningars betydelse i tidiga skeden av produktutvecklingsprocessen, så utförde 
DeVillain sin första marknadsundersökning innan företaget ens startats. DeVillains diskussioner 
med artister på Hultsfredsfestivalen kan ses som en informell marknadsundersökning eftersom 
Leif och Fredrik utan formella medel undersökte åsikterna hos artister på festivalen. Salomo et.al. 
(2003) anser att de informella undersökningarna är bra eftersom man kan hålla öppna 
diskussioner och ansikte mot ansikte kan gå djupare in i ämnet. Leifs förklaring kring denna 
undersökning styrker även detta. Han ansåg att detta var deras bästa markandsundersökning och 
att de fick många bra synpunkter som hjälpt dem under produktutvecklingens gång. Det var även 
efter denna undersökning som de insåg idéns potential och vågade satsa på produkten. 
 
Churchill och Iacobucci (2005) menar att en studie som görs i ett tidigt skede av en produkts 
livscykel och som har för avsikt att finna lösningar på ett diffust problem kan benämnas 
explorativ. Den explorativa och informella undersökning som Leif och Fredrik gjorde när de tog 
kontakt med musiker och att informationen de fick från samtalen har varit av väldigt stor vikt för 
produktutvecklingen stöder Trotts (2001) argumentation kring insamlandet av så kallade 
kvasiexperter. Han menar att användningen av dessa är fördelaktigt eftersom de har djupare 
kunskap om produkterna och om det specifika området. Vi anser att det var just de tillfrågade 
musikernas kunskap inom området som gjorde att Leif ansåg denna information så värdefull för 
produktutvecklingen. Som Schempp (2006) säger så kunde dessa, med hjälp av sin expertis inom 
området, svara på frågor som var av stor vikt för Leif och Fredrik. 
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DeVillain utförde även en formell undersökning efter den informella marknadsundersökningen. 
De genomförde undersökningen utan extern hjälp, främst eftersom de var skeptiska mot 
konsulternas kunskap inom branschen. Även här följer DeVillains utförande Brockhoffs (2003) 
åsikter om vikten av att samla in rätt kunder för att inte göra undersökningen missvisande. Tre 
målgrupper identifierades och tillfrågades med en enkät om åsikterna kring den nya produkten, 
men till skillnad från Brockhoff anser Leif att denna undersökning inte tillfört något för deras 
produkt. Leif håller istället med kritikerna till marknadsundersökningar vid innovativa produkter 
och nämner ordagrant Snowdens (2005) argument att kunder utvärderar information utifrån sina 
tidigare erfarenheter. Han styrker även Trotts resonemang om att marknadsundersökningar är 
otillräckliga när det gäller nya och innovativa produkter och säger att det är väldigt svårt att få bra 
svar från marknadsundersökningar vid produkter som denna. Detta överensstämmer också med 
Veryzers (1998) åsikter, nämligen att marknadsundersökningar inte är lämpliga i ett tidigt skede 
av en produktutvecklingsprocess, eftersom det är svårt att få ut relevant information i det stadiet. 
 
Mosey et.al. (2002) tar upp en annan explorativ metod, statistiksökning, som Leif också påpekar 
att DeVillain använt sig av. Detta ansåg Leif vara väldigt bra och viktigt för att känna av och 
analysera en marknad. Mosey et.al. nämner också Internet som en bra källa för information, 
något som Leif även berättar att de till stor del använt sig av, bl.a. för konkurrentanalyser. Även 
om DeVillain gjort flertalet undersökningar för att känna av behovet på marknaden för den 
framtagna produkten så har inga större pengar satsats på undersökningarna. En av orsakerna till 
att marknadsundersökningar misslyckas menar Ottum och Moore (1997) just är att för lite 
resurser satsats eller att undersökningarna gjorts på ett otillräckligt sätt. DeVillains 
undersökningar, främst den formella enkätundersökningen, gjordes tämligen småskaligt och de 
har inte satsat särskilt mycket pengar på marknadsundersökningar, vilket tyder på att Leifs 
negativa inställning kunde bero på att undersökningarna inte varit tillräckligt väl genomförda. 
Han nämner dock att de under produktutvecklingens lopp tagit hjälp av experter och personer 
som de litat på, och konstant fått feedback från dem. Detta är i enlighet med Trotts (2001) syn på 
användande av utomstående experter för att få information och förståelse för behovet. 
 
Det är tydligt att DeVillain och Leif är inne på Trotts (2001) linje att man vid innovativa 
produkter snarare behöver färre än flera marknadsundersökningar. Leifs resonemang är 
fortsättningsvis i enlighet med Trotts när han nämner att slumpen och tillfälligheter har spelat stor 
roll under produktutvecklingsprocessens gång. Vi kan också se likheter med DeVillains agerande 
och Sony-chefen Akio Moritas uttalande. Denne menade att man inte frågar kunderna om vad de 
vill ha utan istället dirigerar dem med nya produkter. Leif nämnde också att de till en början 
lyssnade på andra för mycket, men att deras produkt och strategi nu är mycket mera baserad på 
vad de själva tycker och tänker, och att de har en klart bättre strategi nu än de hade i början. 
 

6.1.4 Marknadsundersökningarnas nytta 
Utifrån analysen av DeVillains innovation så kan vi placera in den i kvadrat fyra i Trotts modell 
nedan. Modellen visar på hur väl marknadsundersökningar lämpar sig vid olika situationer, det 
vill säga huruvida den information man får från marknadsundersökningar verkligen kan tillföra 
något vid den specifika situationen. 
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Att innovationen placerar sig i kvadrat fyra har vi kommit fram till utifrån Leifs förklaring kring 
de attityder som kunderna haft kring produkten samt om gitarrbranschen som sådan. Kunderna 
hade näst intill enbart negativa åsikter och attityder innan de provade gitarren, men så gott som 
alla ändrade sig efter att ha provat den. Detta tyder på att kunderna inte förstår de fördelar som 
den vikbara gitarren för med sig. Att gitarrindustrin enbart haft ett fåtal innovationer under det 
senaste seklet, och att de flesta gitarrer ser relativt lika ut, tyder på att det är ett djupt rotat 
beteende hos gitarrister. Det djupt rotade beteendet, som exemplifieras av att Leif och Fredrik 
varit tvungna att arbeta hårt för att övertyga folk i branschen att innovationer är möjliga, kan även 
det vara en orsak till de negativa attityderna mot DeVillains innovation. 
 
Vi kan således konstatera att den vikbara gitarren hamnar i kvadrat fyra, och att 
marknadsundersökningar, enligt Trotts resonemang, varken kan ge något för utvecklingen eller 
varna för potentiella problem med produkten. Följaktligen är Leif återigen inne på samma linje 
som Trott, nämligen att marknadsundersökningar inte kan hjälpa utvecklingen när man har en så 
innovativ produkt som DeVillains gitarr, och att man istället bör lita på sin egen intuition och 
känsla för att försöka förstå behovet på marknaden för produkten. Trott påpekar även att 
användandet av kvasiexperter är bra i detta läge, något som DeVillain också haft stor nytta av 
under produktutvecklingsprocessen. 
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Figur 5. ”Circumstances under which market research may hinder the development 
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6.2 Betala.se 
Betala.se har tagit fram ett nytt betalningssystem som bygger på en teknik som möjliggör 
betalningar både till företag och privatpersoner via mobiltelefoner. 

6.2.1 Entreprenörerna och innovationen 
Anton Lundberg är enligt vår analys en person som besitter en hög kunskap inom Betala.ses 
verksamhetsområde.  Vid mötet med Anton fick vi uppfattningen av att han främst har sin styrka 
inom produktutveckling, men vi anser även, med utgångspunkt i Lindholm Dahlstrands (2004) 
beskrivning av entreprenören och dennes egenskaper, att Anton besitter flera entreprenöriella 
egenskaper och kan sägas vara en entreprenör, inte bara p.g.a. att han driver ett företag utan också 
utifrån hans personlighet. Vi fick dock uppfattningen av att han inte har något stort kontrollbehov 
eller visionärt tänkande, likt många andra entreprenörer. Han nämner själv att han gärna ser att 
företaget blir uppköpt inom en snar framtid, eftersom han känner att de inte riktigt har den 
kunskap som krävs för att marknadsföra tjänsten fullt ut. Denna villighet att överlämna företagets 
framtid till andra aktörer anser vi tyder på ett lågt kontrollbehov och lågt visionärt tänkande. 
Dock verkar Anton brinna för sin idé på så sätt att han absolut tror tjänsten kommer slå igenom 
på marknaden, även om det inte nödvändigtvis är Betala.se som ligger i kölvattnet. Både Anton 
och brodern Frans har även under projektets gång utsatt sig för stora risker, bl.a. ekonomiskt, och 
innehar en hög initiativförmåga, som exemplifieras av de tidigare företagen och projekten som de 
drivit, vilket även det enligt Lindholm Dahlstrand (2004) är attribut som karaktäriserar en 
entreprenör. Eftersom Betala.se med sin innovation bryter den jämvikt som finns på marknaden 
och sätter densamma i obalans, så bör entreprenörerna bakom idén främst ses ur Schumpeters syn 
på entreprenören. 
 
Idén bakom användandet av mobiltelefonen som hjälpmedel vid betalningar uppkom som vi 
tidigare nämnt från ett av Anton och Frans andra projekt. Denna affärsidé är enligt Anton rätt i 
tiden då det inte varit möjligt att använda den utvecklade tekniken tidigare, eftersom 
mobiltelefonerna då inte hade uppnått den tekniknivå som krävs för betalningstjänsten. Han 
nämner även att människor idag, i jämförelse med för några år sedan, till större utsträckning 
konstant har tillgång till en mobiltelefon. Detta tyder på att möjligheten, d.v.s. Betala.ses 
affärsidé, i hög grad påverkats av teknologiska och sociala förändringar i miljön, vilket enligt 
Schumpeter krävs för att finna möjligheter till radikala innovationer. Således kan det innovativa 
betalningssystemet anses vara en radikal innovation ur Schumpeters syn på innovationer, p.g.a. 
ovanstående resonemang samt att den bryter från den existerande kunskapen på marknaden och 
tillför ny information. Anton menar dock att den teknik som används för betalningstjänsten inte 
är nyutvecklad, men det faktum att Betala.se är det andra företaget i världen och först i Europa att 
använda tekniken inom mobiltelefonibranschen tyder på att tekniken inte slagit igenom förrän nu.  
 
I och med att kunderna får en möjlighet att på ett säkrare sätt sköta sina transaktioner, i 
jämförelse med kreditkortsbetalning, ökar deras nytta. Kundnyttan ökar även eftersom kunderna 
på ett enklare sätt kan utföra betalningar och transaktioner, utan att behöva ha tillgång till dator 
och Internet. Veryzer (1998) beskriver att den teknologiska dimensionens förbättring baseras på 
hur mycket den nya produkten/tjänsten förbättrar funktionerna eller teknologin i relation till 
existerande produkter. Även om Anton själv inte ser teknologin som ny, menar vi att den är ny 
inom området och således medför en teknologisk förbättring, eftersom den enligt Anton förbättrar 
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säkerheten vid transaktioner, samt eftersom metoden att använda mobiltelefonen som enda 
hjälpmedel vid betalningar inte förekommer hos de existerande betalningssystemen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ökad kundnytta och förbättrad teknologisk dimension resulterar i att Betala.ses innovation 
placerar sig i kvadrat fyra i modellen ovan, den är med andra ord både teknologiskt och 
kommersiellt diskontinuerlig och kan således ses som en radikal innovation. 
 
Komplexitetens nivå hos en vara eller tjänst är enligt Brockhoff (2003) avgörande för hur 
kunderna förstår och tar till sig den. Anton nämner att det är problematiskt att övertyga kunderna 
om tjänstens fördelar, särskilt sett ur ett säkerhetsperspektiv, då kunderna inte är medvetna om 
hur de existerande betalningssystemen fungerar. Han nämner exempelvis att det vid en betalning 
med kreditkort utelämnas all nödvändig information för att mottagaren ska ha möjlighet att 
använda informationen för ytterligare köp. Den höga komplexitetsnivån hos Betala.ses tjänst kan, 
i enlighet med Brockhoffs resonemang, medföra svårigheter för kunderna att ta till sig tjänsten, 
men hela branschens komplexitet anser vi även påverka hur väl kunderna tar emot den nya och 
innovativa idén. 
 

6.2.2 Osäkerhet och kundinvolvering 
Frans beskriver sitt och broderns projekt som ett högriskprojekt och det är således även 
resurserna som utgjort den största osäkerheten under utvecklingens gång. Än så länge har 
resurserna, i och med att man fått riskkapital, varit tillräckliga, men produktens fortsatta 
utveckling kommer till stor del att vara beroende av vilka resurser man får. Frans nämner även att 
kundosäkerheten varit stor under utvecklingens gång. Med kundosäkerhet menar han osäkerheten 
gällande hur många kunder man ska kunna locka till sig, med andra ord hur stort behov det 
kommer att finnas av produkten på marknaden. Han beskriver detta som ett dilemma; har man 
inga kunder kan det vara svårt att få finansiärer, och har man få finansiärer är det svårt att få 
tillräckligt med resurser för en nationell produktlansering. Frans nämner alltså två av Harts et.al. 
(1999) osäkerhetsområden, resurs- och kundosäkerhet. Någon teknologisk osäkerhet har inte 
Frans känt eftersom de hela tiden har haft tillräcklig kompetens inom företaget. Han nämner 
heller inte konkurrensosäkerheten, vilket vi tror beror på att Betala.se inte har några egentliga 
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konkurrenter på marknaden i dagsläget, bortsett från de traditionella betalningssätten. Enligt 
Brockhoff (2003) så har man kommit fram till att företag kan ha stor nytta av kundernas 
synpunkter vid utvecklingen av en ny produkt. Frans håller med Brockhoff och pratar i positiva 
ordalag av folks och kunders åsikter och dess betydelse för projektet.  
 

6.2.3 Marknadsundersökningsmetoderna 
Betala.se har i enlighet med Moseys et.al. (2002) resonemang använt sig av tidigare publicerad 
data till stor del, eftersom Frans menade att man utan stora resurser på detta sätt kunde få mycket 
information. Även om Frans håller med Mosey et.al om att Internet är fördelaktigt i detta syfte tar 
han även upp nackdelar med detsamma. Frans menar att man på Internet, speciellt på hemsidor 
relaterade till olika aktörer på marknaden, ofta får en nyanserad bild av verkligheten, där 
exempelvis negativa aspekter inte tas upp. Betala.se har också använt sig av studenters 
examensarbeten som marknadsundersökningar, speciellt för mindre områden som de behövt 
information om. Detta ansåg Frans varit ett bra informationsinslag. 
 
Tootelian och Gaedeke (1985) menar att informella marknadsundersökningar är väldigt 
fördelaktiga i tidiga skeden av produktutvecklingsprocessen, men Frans nämner att de aldrig 
riktigt gjort några sådana. Den första marknadsundersökningen var, utifrån Tootelian och 
Gaedekes beskrivning, av formell och explorativ natur. Undersökningen gjordes innan Betala.se 
startades och Frans berättar att de slumpmässigt valde ut ett 100-tal personer för att svara på en 
enkät. De följer således inte Brockhoffs (2003) syn på vikten av att ha med rätt personer i studien, 
utan tog de första 100 tillgängliga personerna. Resultatet från undersökningen var föga 
förvånande, men Frans håller med Drucker (1985) när han pratar om vikten av att förstå 
kundernas värderingar. Det som Frans och brodern fick reda på från undersökningen var att 
åldersskillnaderna mellan respondenterna var av stor betydelse, och att yngre personer till större 
grad accepterade det nya betalningssättet medan äldre var mera skeptiska. 
 
Den andra marknadsundersökningen som Betala.se gjorde utfördes helt och hållet av ett 
konsultföretag. Detta kan kopplas till Trotts (2001) argument om användandet av utomstående 
experter. Även om Trott i det fallet syftade på experter som svarar på frågorna, så anser vi att 
experter som ställer frågorna även kan vara fördelaktigt eftersom dessa har mera erfarenhet från 
marknadsundersökningar och vet vilka frågor som ska ställas. Tillsammans med konsultföretaget 
valde Betala.se att rikta in sin undersökning mot vad Trott kallar kvasiexperter. Dessa 
halvexperter utgjordes av Internetföretag som tillfrågades om betalningssystemet, och Frans 
håller till fullo med Drucker (1985) och Brockhoff (2003) om kundinvolveringens fördelar när 
han säger att de antagligen inte hade fortsatt att utveckla produkten ifall resultatet av dessa 
marknadsundersökningar varit negativa. 
 
En ytterligare marknadsundersökning som hade i syfte att visa om tjänsten var för komplex eller 
om alla förstår den, följde över huvud taget inte Trotts (2001), Brockhoffs (2003) och Druckers 
(1985) resonemang om användandet av experter. Betala.se gjorde istället tvärtom och använde 
sig av personer som var så lite experter inom området som möjligt, när de lät sin mor, som var till 
åren kommen, testa och utvärdera tjänsten. Detta gjorde att de således fick information om ifall 
deras betalningssystem var för svårförståeligt och om de behövde lägga till något för att göra den 
enklare. 
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För att minska kundosäkerheten kommer Betala.se att genomföra en experimentförsäljning i 
samarbete med Apberget.se. Detta görs för att försöka skapa ett intresse för produkten och för att 
således få finansiärer för en större nationell lansering av betalningstjänsten. Churchill och 
Iacobucci (2005) påpekar att detta är en metod som blivit populär i marknadsundersökningssyfte, 
men att den är tidskrävande och kostsam. Frans på Betala.se är också inne på samma linje, och 
vill egentligen inte göra denna lansering ännu, utan experimentförsäljningen genomförs främst 
för att öppna folks ögon för den nya tekniken. Betala.se följer dock Brockhoffs (2003) 
resonemang om nyttan av att välja rätt kunder till marknadsundersökningen, eftersom de riktar in 
experimentförsäljningen mot målgruppen som deras formella marknadsundersökning visade var 
mest intresserade av den nya tjänsten, unga mellan 12 och 25 år. Frans menar dock att risken med 
en dylik försäljning är att kunderna kan skapa sig en negativ bild av tjänsten, eftersom den ännu 
inte fått så stort genomslag, och han menar att detta kan innebära att kunderna väljer att inte ta till 
sig den nya produkten. 
 
Frans håller med Trott (2001) om att tillfälligheter ofta avgör och nämner tur som en faktor som 
spelat in i utvecklingen. Han tycker dock att tur är något man med tiden förtjänar genom hårt 
arbete, och påpekar också att det är viktigt att ha en stark tro på det man gör. Överlag håller Frans 
dock med de forskare som pratar i positiva ordalag om marknadsundersökningar och säger att 
man alltid försökt lyssna till den feedback man fått från kunder och bekanta. Han nämner också 
att detta är något som kommer att bli ännu mera aktuellt när de får en större kundbas. 

6.2.4 Marknadsundersökningarnas nytta 
Genom att analysera Betala.ses innovativa produkt så kan vi placera in den i Trotts modell nedan.  
 
 

Kvadrat 1: 
Marknadsundersökning 

väldigt effektiv 

Kvadrat 2: 
Marknadsundersökning 

kan hindra den nya 
produktutvecklingen 

Kvadrat 3: 
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kan inte hjälpa 
utvecklingen 

Kvadrat 4: 
Marknadsundersökning 
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utvecklingen eller varna 
för potentiella problem  

✔  

Hur djupt rotat är beteendet? 
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Figur 7. ”Circumstances under which market research may hinder the development 
of innovative new products” (TROTT, 2001, S. 120) (vår översättning) 
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Vi anser att Betala.ses kunder till viss del kan ha svårigheter att uppfatta betaltjänstens nytta, 
eftersom den teknikbaserade tjänsten, och betalningssystemens uppbyggnad i sig, kan anses vara 
komplexa. Denna komplexitet kan komma att påverka kundernas upplevda säkerhet negativt, 
vilket på så sätt försvårar möjligheten för kunderna att uppfatta betaltjänstens nytta. 
Marknadsundersökningarna som Betala.se gjorde visade att yngre personer var mera positiva, 
men eftersom en så stor andel av de potentiella kunderna fortfarande hade problem med att förstå 
fördelarna med produkten så placerar vi den relativt långt mot höger i modellen i dagsläget. 
Eftersom det årligen uppskattningsvis görs runt en miljard transaktioner med kreditkort och 
eftersom mynt- och sedelbetalning till stor del ännu dominerar bland alla åldrar, så menar vi att 
det ligger ett klart djuprotat beteende bland folket, och att Betala.se kommer att få det svårt att få 
kunderna att byta beteende. Således kommer Betala.ses innovation hamna i kvadrat fyra, och 
därmed blir användandet av marknadsundersökningar relativt meningslösa, enligt Trott. Detta 
höll som nämnt inte Frans med om, utan han hyste stor tillförlit till de utförda 
marknadsundersökningarna. Trott rekommenderar istället här användandet av kvasiexperter, 
något som man kan kalla respondenterna i den av konsultföretaget utförda 
marknadsundersökningen. 
 

6.3 SL Innovation 
Svante Larsson, grundaren av SL Innovation, tillverkade under 1980-talet en limpressen Plano 
som förändrade folkets sätt att limma. 

6.3.1 Entreprenörerna och innovationen 
Svante Larsson lämnade tryggheten som gymnasielärare och startade vid 47 års ålder företaget 
SL Innovation, vilket innebar att han tog risken att förlora sina pensionspremier. Under en 
femårsperiod arbetade Svante kvar som gymnasielärare samtidigt som han parallellt drev sitt 
nystartade företag. Svantes höga risktagande och hans höga arbetsförmåga är några av de attribut 
som Lindholm Dahlstrand (2004) använder i sin beskrivning av en entreprenör. Svantes stora 
intresse för sitt företagande och sina innovationer går inte att ta miste på. Vid 64 års ålder 
fortsätter Svante fortfarande att driva sitt företag, även fast hans plan var att sluta vid 
pensionsålder. I och med att han inte kan sluta tror han att han antagligen kommer att fortsätta 
med det han gör tills att han ligger på sin dödsbädd. Svantes tydliga passion för företagande och 
hans visionära tänkande är även i likhet med de entreprenöriella egenskaper som Lindholm 
Dahlstrand (2004) argumenterar för, vilket vi anser gör det tydligt att Svante både utifrån sitt yrke 
och sin person kan betraktas som entreprenöriell.  
 
Limpressen Plano skapades utifrån Svantes egna behov och han använde den privat under en 
treårsperiod, innan han valde att skapa företaget SL innovation och börja producera produkten. 
De existerande limknektarna på marknaden var enligt Svante de produkter som användes mest 
frekvent för limning, och dessa har fortfarande idag ett vitt utspritt användande. Trots att 
limknektarna och limpressen båda är hjälpmedel för samma problem bygger Svantes produkt på 
en helt annorlunda teknik och skapar därmed en ny typ av produkt på marknaden. I enlighet med 
Schumpeters beskrivning av radikala innovationer, att en idé bryter från existerande kunskap och 
skapar ojämvikt på marknaden, så kan vi tolka limpressen Plano som en sådan innovation. 
Schumpeter anser även att ny information behövs för att finna entreprenöriella möjligheter, något 
som tekniken för den nya limpresskonstruktionen var i träbearbetningsindustrin. Vi ser dock inte 
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att några teknologiska, sociala eller demografiska förändringar i miljön ligger till grund för att 
Svante upptäckte möjligheten, vilket enligt krävs Schumpeter för att upptäcka radikala 
innovationer. Detta talar alltså emot benämningen av limpressen som en radikal innovation enligt 
Schumpeters mått. Kirzners syn på hur möjligheter uppstår, d.v.s. att idén uppkommer från 
misstag och förbiseende av andra parter på marknaden och att entreprenören utnyttjar 
differentierad information för att finna nya kombinationer av faktorer, som sedan resulterar i en 
ökad jämvikt på markanden, anser vi heller inte helt stämma överens med Svantes innovation. Vi 
ser inte att marknaden nådde en ökad jämvikt när limpressen lanserades. Den höga efterfrågan på 
produkten som Svante beskriver sig upplevt från de mässor de besökte, och att produkten fick ett 
stort genomslag på marknaden och resulterade i miljonintäkter för företaget, tyder mer på att den 
satte marknaden i obalans. Detta stämmer således mera överens med Schumpeters beskrivning.  
 
Att limpressen karaktäriseras som en innovation som faller inom ramarna för kvadrat fyra i 
Veryzers (1998) modell nedan, stärker resonemanget ovan, d.v.s. att limpressen bör ses som en 
innovation från Schumpeters beskrivning mera än från Kirzners. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpressen förbättrar kundens nytta genom att leverera en högre kvalitet av limningar i 
jämförelse med konkurrerande produkter. Produktens teknologiska dimension har även enligt oss 
förbättrats, dels eftersom funktionen resulterar i högre prestanda och att den tekniska 
konstruktionen skiljer sig gentemot existerande produkter. Enligt Veryzer (1998) bör 
innovationer inom kvadrat fyra, vilka har en förbättrad produktdimension och teknologisk 
dimension, betraktas som radikala innovationer.  
 
Limpressen är enligt Svante inte komplex då han menar att konstruktionen är relativt 
lättbegriplig. Vi tror även att det faktum att produkten riktades mot den målgrupp som Svante 
beskrev som hobbysnickare minskade graden av komplexitet, eftersom dessa besitter en relativt 
hög kunskap om de verktyg och hjälpmedel som används i arbetet. Enligt Svantes beskrivning av 
produkten och vår analys av densamma kan vi således konstatera att den har en relativt låg nivå 
av komplexitet och blir därmed enligt Brockhoffs (2003) beskrivning lättare för kunden att ta till 
sig.  

Produktdimension 
  

Samma Förbättrad 

Samma 
Kvadrat 1: 
Kontinuerlig 

Kvadrat 2: 
Kommersiellt 
Kontinuerlig 

Teknologisk 
dimension 

Förbättrad  
 

Kvadrat 3: 
Teknologiskt 
Diskontinuerlig 

Kvadrat 4: 
Teknologiskt 
och Kommersiellt 
Diskontinuerlig 

Figur 8. ”Types of product innovation” (VERYZER, 1998, 
S. 307) (vår översättning) 
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6.3.2 Osäkerhet och kundinvolvering 
Eftersom den framtagna produkten var innovativ och annorlunda i jämförelse med tidigare 
produkter av liknande slag säger Svante att han under processens gång kände en stor osäkerhet. 
Han håller med Freeman (1982) om att kundosäkerheten har en stor betydelse och nämner att det 
var väldigt svårt att veta vad kunderna skulle tycka om den nya produkten. Svante går ett steg 
längre och pratar om svårigheterna med just kundosäkerheten vad gäller innovativa produkter. 
Han menar att det svåraste är att man inte kan involvera alltför mycket folk i tidiga skeden ifall 
inget patent är taget, och att man inte vill ta patent för tidigt ifall man inte vet om produkten 
kommer att misslyckas. Detta är en aspekt som varken Freeman (1982), Hart et.al. (1999) eller 
några andra av forskarna i vår referensram har tagit i beaktande. Utöver kundosäkerheten nämner 
Svante även två av Harts et.al. kvarstående osäkerhetsområden, den teknologiska osäkerheten 
och i samband med den även resursosäkerheten. SL Innovation uppfattade alltså tre av Harts 
et.al. fyra osäkerhetsområden, och orsaken till varför Svante inte kommer in på 
konkurrensosäkerheten tror vi beror på att den framtagna limpressen inte hade några konkurrenter 
med liknande produkterna vid det tillfället. Drucker (1985) och Brockhoff (2003) argumenterar 
för involveringen av kunder i tidiga skeden av en produktutveckling, för att få deras syn på 
produkterna och för att förstå vad de egentligen vill ha. Svante håller till viss del med om detta 
och har använt sig av olika metoder för att testa sin produkt på kundgrupper för att få deras 
synpunkter och åsikter. Han anser dock, i enlighet med Trott (2001) m.fl. att det är svårt att få bra 
svar från formella marknadsavkänningsmetoder när man har att göra med innovativa produkter, 
eftersom dessa produkter går steget längre och kunderna således inte kan ge bra svar på 
undersökningarna. Även här kan vi koppla in Svantes argument ovan angående involveringen av 
för mycket folk i de tidiga processerna, och se det som ett motargument till Brockhoffs och 
Drucker resonemang. 

6.3.3 Marknadsundersökningsmetoderna 
Även om Svante mestadels höll med de forskare som pratat kritiskt om marknadsundersökningar 
i vårt teorikapitel, så utförde SL Innovation en formell och explorativ undersökning innan 
lanseringen av den framtagna innovationen, utifrån Tootelian och Gaedekes (1985) och 
Christensens et.al. (2001) rekommendationer. Svante var dock negativt inställd till 
undersökningen som gjordes av externa konsulter på ALMI:s bevåg. I enlighet med Veryzers 
(1998) resonemang så ansåg Svante att marknadsundersökningen inte kunde ge trovärdigt resultat 
eftersom produkten bryter mot den logiska utvecklingen. Så blev även fallet; 
marknadsundersökningen visade negativt resultat, d.v.s. att ingen skulle vilja ha limpressen, 
något som Trott (2001) påpekar att marknadsundersökningar för innovativa produkter har en 
tendens att göra. Svante fortsatte dock på Trotts linje och ansåg att skepticismen mot produkten 
främst var överkomlig, och fortsatte därför lanseringen av produkten. Under vår intervju pratar 
Svante väldigt negativt om marknadsundersökningar och säger att de passar bäst för produkter 
som inte är speciellt innovativa, något som vi till stor del kan koppla till  de kritiska åsikterna 
kring marknadsundersökningar i vårt teorikapitel. Det ska dock påpekas att Svante inte verkade 
vara särskilt insatt i själva marknadsundersökningsprocessen, något som kan kopplas till Ottum 
och Moores (1997) argumentation om varför marknadsundersökningar misslyckas. Till detta kan 
även tilläggas att SL Innovation inte satsade särskilt mycket resurser på sina undersökningar. 
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Svante påpekar dock att han fick många positiva åsikter om den nya innovationen, men i enlighet 
med Trott, menar han att det är svårt att få korrekta svar. Med detta avser han pålitligheten från 
svaren; många var positivt inställda, men senare visade det sig att de ändå inte ville köpa 
produkten. Således menar Svante att åsikter kan vara av värde, men att det är svårt att få 
användning av kunders åsikter i tidiga skeden av utvecklingen, något som Veryzer (1998) också 
påpekar. 
 
I enlighet med Mosey (2002) så anser Svante dock att en annan explorativ undersökningsmetod 
varit av stort värde; SL Innovation har ofta besökt mässor och använt dessa både till 
experimentförsäljnings och marknadsundersökning. Dessa undersökningar har inte gjorts på 
formellt sätt, utan Svante anser att de fördelar som Salomo et.al. (2003) nämner med informella 
undersökningsmetoder, exempelvis fördelarna med diskussioner ansikte mot ansikte, väger tungt. 
Svante tar även upp en aspekt med mässorna som vi inte stött på i de teorier vi studerat. Han 
menar att mässor är av stort värde på grund av kundernas inställning och mentalitet under dessa 
evenemang. Svante säger att kunderna på mässorna är förberedda på innovationer och således 
lättare tar till sig dem. Detta resonemang är i enlighet med Salomos et.al. (2003) och Brockhoffs 
(2003) argumentation om vikten av att involvera rätt kunder i undersökningarna. Vi kan även 
anta att de kunder som besöker mässor har intresse för området och således, enligt Trott (2001), 
kan kallas kvasiexperter, vilka är fördelaktiga att ha med i undersökningar. SL Innovation har 
även använt dessa kvasiexperter i annat sammanhang; personer som arbetade inom träbranschen 
fick testa limpressen innan den släpptes och Svante ansåg att detta tillförde produktutvecklingen 
med mycket viktig information. Dessa personer kan ses som till ännu större grad experter och 
som Schempp (2006) säger så kunde dessa personer, med sin erfarenhet och expertis, svara på 
frågor som var viktiga för SL Innovation. Experimentförsäljning utförde Svante även i tidiga 
skeden av limpressens utveckling, när han använde sig av gatumarknader för att sälja sin produkt. 
Han pratar enbart positivt om denna typ av undersökning, men menar att de på senare tid använt 
sig av mässorna för att utföra testförsäljningen. Det är tydligt att Svante lägger stor vikt på 
mässorna, och även om han håller med de kritiska åsikterna om marknadsundersökningar, så 
menar han att han inte hade fortsatt att utveckla produkten om det hade gått dåligt vid 
experimentförsäljningen och marknadsundersökningen på en mässa. 
 
Svante nämner också att de använt en annan explorativ undersökningsmetod, nämligen 
statistiksökning, och håller med Mosey et.al.(2002) om fördelarna med Internet i detta fall. Han 
menar att det idag är mycket lättare att snabbt och billigt hitta information än det var för ett par 
decennier sedan. En ytterligare metod som Svante nämner för att hitta publicerad information, 
som frångår våra teorier, är användandet av patentdatabaser. Detta ansåg Svante vara av stor vikt, 
eftersom man där kan se vilka innovationer som blivit patenterade och vad det beror på ifall de 
har misslyckats. Istället för att lita på marknadsundersökningar menar Svante i enlighet med Trott 
(2001) att slumpen och tillfälligheter spelar stor roll för utvecklingen av det innovativa projektet 
samtidigt som det är väldigt viktigt att man litar på den egna intuitionen och magkänslan. Även 
om Svante pratar negativt om marknadsundersökningar menar han dock att SL Innovation 
antagligen hade gjort flera och mera ingående marknadsundersökningar ifall det hade varit dyrare 
att ta fram produkten. Vi antar att Svante i det fallet hade velat ha mera säkerhet och då, även om 
han säger att man inte kan lita på marknadsundersökningar vid innovativa produkter, hade tagit 
undersökningar till hjälp för att minska osäkerhetsnivån. Detta är till viss del är 
överensstämmande med Mosey et.al. (2002) som menar att mindre företag ofta gör 
marknadsundersökningar för att de känner att de måste, istället för utifrån strategiska orsaker. 
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6.3.4 Marknadsundersökningarnas nytta 
Eftersom den nya limpressen var helt ny och annorlunda än konkurrerande produkter kunde man 
anta att innovationen skulle placera sig långt till höger på Trotts modell nedan. Produktens låga 
nivå av komplexitet medför dock att den inte är särskilt svår för kunder att ta till sig och SL 
Innovations limpress hamnar således på vänster sida i Trotts marknadsundersökningsmodell. Att 
de marknadsundersökningar som gjordes i det inledande skedet av limpressens utveckling gav 
negativa resultat tyder på att det fanns ett ganska djupt rotat beteende av att använda 
limknektarna. Således anser vi att Svantes innovation placerar sig på modellens nedre halva. 
Dessa argument tillsammans gör att limpressen placerar sig i kvadrat tre, där Trott menar att 
marknadsundersökningar inte kan hjälpa produktutvecklingen, något som även Svante ansåg. 
Trott menar att kunderna har svårt att byta beteende och att marknadsundersökningarna därmed 
kan visa för negativa resultat. Han anser istället att användandet av externa experter är av värde 
här. SL Innovation gjorde även detta när de lät professionella träarbetare testa produkterna, även 
om man kan diskutera huruvida dessa är experter eller s.k. kvasiexperter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3. ”Circumstances under which market research may hinder the development 
of innovative new products” (TROTT, 2001, S. 120) (vår översättning) 
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Figur 9. ”Circumstances under which market research may hinder the development 
of innovative new products” (TROTT, 2001, S. 120) (vår översättning) 
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6.4 Toontrack 
Toontrack utvecklade i slutet av 90-talet ett ljudbibliotek med trummor som inte tidigare skådat, 
och det speciella med deras innovation var att ljudet närmast kunde liknas vid en livespelning. 

6.4.1 Entreprenörerna och innovationen 
Även om vi fick begränsad information beträffande entreprenörerna bakom Toontracks 
produktidé så kan dock vi konstatera att det råder ett högt arbetstempo på arbetsplatsen. Andreas 
beskriver att det höga engagemanget och de starka viljorna bland de anställda ofta resulterar i 
hårda diskussioner om de val företaget tvingas göra. Han menar att detta är bra eftersom besluten 
fattas med utgångspunkt i många olika perspektiv. Toontracks höga arbetsklimat, engagemang 
och de starka viljorna bland personalen är i enlighet med Lindholm Dahlstrands (2004) 
entreprenöriellt beteende även om vi inte kan koppla det till någon enskild person inom företaget. 
Vi vet dock att grundarna i företaget tagit stora risker då de satsat sina egna hus i projektet, 
risktagande som enligt Lindholm Dahlstrand (2004) är typiskt för entreprenörer. Utifrån vår 
analys av intervjun med Andreas så kan vi konstatera att han är en väldigt drivande person och 
visar stor passion för företaget. Sammanfattningsvis anser vi således, trots begränsad tillgång till 
information om personerna inom företaget, att Toontrack tillsammans innehar många av de 
typiska entreprenöriella drag som Lindholm Dahlstrand (2004) beskriver.  
 
Idén till Toontracks innovation, att multisampla trumljud, uppkom som tidigare nämnt för 
företagets egna behov, i och med att de existerande samplingprogrammen inte uppfyllde 
företagets krav för det pågående projektet. Andreas anser dock inte att Toontracks produkt är en 
radikal innovation, eftersom han påpekar att trumljud spelats in under en lång period. Dock anser 
vi, med stöd av Schumpeter som menar att ny information bör tillföras för att hitta en 
entreprenöriell möjlighet, att grundarna omedvetet fann en entreprenöriell möjlighet när de 
multisamplade trummor med hjälp av nya metoder, vilket vi således menar kan klassas som ny 
information. Det faktum att Andreas beskriver att produkten skapat en ny genre inom branschen 
stämmer även det överens med Schumpeters beskrivning om hur radikala innovationer rubbar 
jämvikten som finns på marknaden, genom att bryta från existerande kunskap. Schumpeter 
beskriver även att radikal innovationer ofta är en följd av förändringar som sker i miljön. Detta är 
i Toontracks fall väldigt tydligt då Andreas menar att metoden att multisampla trumljud inte varit 
möjlig tidigare, utan att den teknologiska utvecklingen har resulterat i att dagens datorer klarar av 
den krävande teknik som krävs för denna metod. Han menar även att det inte tidigare varit 
aktuellt att använda samplingar vid inspelningar eftersom de inte hade en tillräckligt hög kvalitet, 
samt för att branschen tidigare inte krävde så mycket samplingar som den gör idag. Teknologiska 
och sociala förändringar i miljön är därför bakgrundsfaktorer till Toontracks innovation. Andreas 
menar även att företaget timing ligger till grund för företagets stora genomslag.   
 
Innovationen har förbättrat kundens nytta eftersom man på ett enkelt sätt kan använda produkten 
för att skapa egna högkvalitativa trumspår. I och med att Toontrack var det första företaget som 
multisamplade trummor och därmed förbättrat produktens funktioner gentemot de existerande 
samplingarna, så menar vi att den teknologiska dimensionen även har förbättrats. Toontracks 
innovation placerar sig således i kvadrat fyra i Veryzers (1998) modell nedan.  
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Andreas beskriver inte innovationen som komplex, utan menar istället att den är väldigt enkel då 
dess syfte är att på några få knapptryck kunna skapa ett välljudande trumspår. Toontrack har även 
vid utvecklingen av produkten haft i åtanke att den ska vara enkel för säljare, som ofta är 
tillfälligt anställda personer, att förstå och sälja. Utifrån detta anser vi att innovationen har en låg 
nivå av komplexitet och på grund av det, enligt Brockhoff (2003), blir lättare för kunden att ta till 
sig.  

6.4.2 Osäkerhet och kundinvolvering 
Som Hart et.al. (1999) påpekar så menar Andreas att osäkerheten är en del av vardagen. På grund 
av att branschens natur och enkelheten att tillverka liknande produkter så säger Anders att 
Toontrack känner av en stor kundosäkerhet. I enlighet med Salomo et.al. (2003) och Brockhoff 
(2003) så anser Andreas dock att det är väldigt viktigt att involvera kunderna i tjänsten för att 
minska osäkerheten. Eftersom Toontrack utvecklade produkten för eget behov gjordes dock inga 
försök att involvera kunderna för att utvärdera intresset för produkten och känna av marknaden, 
utan Andreas berättar istället att de försöker involvera kunderna för att skapa en lojalitet, och 
således överbrygga den kundosäkerhet man känner. Utöver kundosäkerheten pratar Andreas 
mycket om resursosäkerheten. Han berättar att denna osäkerhet varit väldigt påfrestande och att 
det varit denna osäkerhet som de kämpat hårdast för att komma över. I samband med detta har 
Toontrack dock fått mycket hjälp av de inkubatorer de varit i kontakt med, och dessa har varit en 
starkt bidragande orsak till att Toontrack kunnat minska resursosäkerheten. Andreas nämner inte 
Harts et.al. (1999) två andra osäkerhetsområden, den teknologiska osäkerheten och 
konkurrensosäkerheten, men vi anser att branschens natur och det faktum att Andreas menar att 
det väldigt lätt går att göra en liknade produkt som deras, kan tolkas som att han känner en viss 
teknologisk osäkerhet. Att konkurrensosäkerheten inte kommer upp tror vi beror på att Andreas 
och de andra på Toontrack har relativt bra kontroll på vilka konkurrenter de har, eftersom det 
bara finns 3-4 stora konkurrenter i dagsläget. Som ovannämnt så menade Andreas att det är 
viktigt att engagera kunderna, och han nämner Internet och deras hemsida som ett väldigt bra sätt 
att involvera kunderna och förstå deras behov. 
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Figur 10. ”Types of product innovation” (VERYZER, 
1998, S. 307) (vår översättning) 
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6.4.3 Marknadsundersökningsmetoderna 
Att Toontrack inte följt Brockhoff (2003), Salomo et.al. (2003) och Tootelian och Gaedeke 
(1985) och gjort några formella marknadsundersökningar i de tidiga skeden av 
produktutvecklingen tror vi främst beror på att de utvecklade produkten för eget behov, och att de 
gjorde en experimentförsäljning på sin hemsida innan lanseringen, som Churchill och Iacobucci 
(2005) kallar för förklarande studie. På så sätt så tror vi att de inte kände behovet av ytterligare 
formella undersökningar, men det faktum att de på senare tid gjort en enkätstudie på sin hemsida, 
och talar i positiva ordalag om den, anser vi tala för att Toontrack är positiva till denna typ av 
undersökningar. 
 
Istället för formella undersökningar nämner Andreas att de gör många informella sådana, och att 
dessa är väldigt nyttiga, som även Tootelian och Gaedeke (1985) beskriver. Dessa forskare menar 
att den informella informationen är väldigt värdefull i de inledande skedena av en 
produktutveckling. Detta styrker även Andreas berättelse när han nämner att deras produkt 
antagligen hade sett helt annorlunda ut ifall de samtal som fördes med experter inom området 
innan produkten utvecklades hade resulterat i andra åsikter. Andreas håller med Schempp (2006) 
och säger att diskussionerna med de nordiska återförsäljarna var av stor vikt i det tidiga skedet. 
Toontracks agerande stämmer överens med Trotts (2001) och Schempps (2006) 
rekommendationer, då de under utvecklingens gång konstant haft kontakt och diskussioner med 
många kunniga och erfarna personer inom musikbranschen. Andreas är överens med Trott och 
säger att dessa har varit av stor nytta och att de fått mycket bra och användbar information av 
dem. 
 
Tootelian och Gaedeke (1985) menar att en fördel med sekundärdata, exempelvis publicerad 
sådan, är att den är snabbtillgänglig och billig. Andreas säger dock motsatsen, och menar att 
denna ofta är dyr att ta del av, och att Toontrack därför inte använt sig av särskilt mycket sådan. 
Han är dock inte negativ till innehållet, utan håller med Mosey et.al. (2002) och säger att detta är 
något som de i framtiden kan tänka sig att använda sig av, samtidigt som han även nämner ett 
exempel på statistik som de haft stor nytta av. Han berättar även att de använt sig av andra 
metoder för att söka information och även dessa har varit av informell natur. Han håller med 
Salomo et.al. (2003) när han nämner fördelarna med att direktkontakt när man åkt runt till 
distributörer och pratat med dem och med kunder om sina produkter. Detta menar han givit lika 
bra information som man hade fått från den dyrare publicerade datan. Han nämner även 
fördelarna med Internet, och säger att de även där skapar sin egen statistik när de exempelvis ser 
vilka program som är populära och dylikt. En marknadsundersökningsmetod som han även 
kommer in på, vilken vi inte stött på i andra teoretiska resonemang, är användandet av forum för 
att få kundernas synpunkter. Att detta inte kommit upp på annat håll kan bero på att man är 
tvungen att ha en stor kundbas för att få ut information från detta, och att nystartade företag sällan 
har det. Att använda sig av detta var inte något som Toontrack gjorde i början av företagets 
livstid, men som Andreas menar är ett väldigt bra sätt att ta del av kundernas åsikter. 
 
Den informella metod som Andreas pratar mest positivt om är säljturnéer och mässor. Mosey 
et.al. (2002) menar att detta är ett bra sätt att ta del av information och Andreas är också inne på 
samma linje. Han menar att detta är ett väldigt bra sätt att visa upp sig och att de försöker ha så 
mycket direktkontakt med press och kunder för att på så sätt få kontakter, men även känna av 
intresset för produkten. Överlag håller Andreas inte särskilt mycket med forskare som varit 
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negativt inställda mot marknadsundersökningar, t.ex. Trott (2001), Ottum och Moore (1997) och 
Snowden (2005) för att nämna några, utan är positivt inställd till den information man får från 
kunderna. Detta gör han även om Toontracks produkt är innovativ, och vi tror att det till stor del 
beror på den kundlojalitet han säger att företaget behöver skapa för att kunna hålla kvar 
kunderna. Vi menar således att Toontrack mer eller mindre känner sig tvungna att involvera 
kunderna i produktutvecklingsprocessen, även om de inte gjorde det innan den första produkten 
utvecklades. Även om Andreas således håller med forskare som Brockhoff  (2003) och Drucker 
(1985) om kundinvolveringens fördelar, så anser han att produktutvecklingen till stor del varit 
beroende av den personliga känslan och intuitionen, men han säger att det är viktigt att denna 
känsla kombineras med information från marknaden för att man ska ha störst nytta av den. 
 

6.4.4 Marknadsundersökningarnas nytta 
Efter att ha analyserat Toontrack och deras innovativa produkt har vi kommit fram till att den bör 
placeras i kvadrat ett i Trotts modell nedan. Detta beror på att det inte verkar vara ett så djuprotat 
beteende i branschen, i och med att Toontracks försäljning så snabbt blev en succé och att 
konceptet så fort blev accepterat i branschen. Kunderna hade således inte särskilt svårt att byta 
beteende. Eftersom en av Toontracks innovations fördelar är dess enkelhet, och eftersom det 
segment som produkten riktas mot oftast har intresse och kunskap inom musikområdet menar vi 
heller inte att produkten är särskilt svår att förstå. Således hamnar Toontracks produkt i kvadrat 
ett där Trott menar att marknadsundersökning kan vara väldigt effektiv. Han anser att 
undersökningarna i detta läge kan bidra med värdefull information, eftersom kunderna inte har 
några större problem att förstå produkten samt att de inte har något djuprotat beteende att bryta 
sig ut från. Detta stämmer relativt väl överens med de beskrivningar som Andreas gav oss samt 
med det faktum att han var väldigt positiv till den information som han fick av både kunder och 
experter inom området. 
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Figur 11. ”Circumstances under which market research may hinder the development of 
innovative new products” (TROTT, 2001, S. 120) (vår översättning) 
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6.5 Ergominde 
Johan Vestberg, Ergomindes grundare, uppfann och patenterade en lösning för att städpersonal 
på hotell enklare och mera skonsamt ska kunna flytta sängar. 

6.5.1 Entreprenören och innovationen 
Vår analys av Johan Vestberg är att han är en drivande person som gillar att hålla många bollar i 
luften. Det faktum att han som ensam företagare utsatt sig för relativ stor ekonomisk risk, vilket 
tyder på en viss riskbenägenhet. Vilja att ta risker är även ett av de personlighetsdrag som 
Lindholm Dahlstrand (2004) tar upp som entreprenöriellt. Johan nämner även att han ser sig som 
en produktutvecklare och gärna överlämnar försäljning av produkten till någon annan. Utifrån 
detta och utifrån de innovationer som Johan har gjort så anser vi att ha bör tolkas som en kreativ 
och innovativ person. Johan bör ses som en entreprenör ur Schumpeters benämning, eftersom han 
med sin innovation kom fram med något nytt inom hotellbranschen. 
 
Innovationen som Ergominde lanserat bör även tolkas utifrån Schumpeters 
innovationsbeskrivning, då produkten skiljer sig ifrån de existerande metoderna att flytta sängar 
och därmed skapar en förändring på marknaden. Vi anser dock inte att produkten förändrat på 
marknaden i någon större grad eftersom den är inom en väldigt smal nisch, men menar att den är 
en radikal innovation inom nischen eftersom det inte funnits liknande produkter tidigare. 
Produkten har dock även likheter med hur Kirzner beskriver en innovation, att innovationer 
uppkommer genom att entreprenören utnyttjar differentierad information för att finna nya 
kombinationer av faktorer. Enligt Johans berättande bygger innovationen på ett ”ihopplock” av 
olika produkter, vilket kan kopplas samman med ovanstående resonemang. Dock tolkas ofta 
Kirzners beskrivning av innovationer som förbättringar på existerande produkter, vilket inte är 
fallet för Ergominde. De metoder som Johan nämner att produkten konkurrerar med är de 
”traditionella” tillvägagångssätten att flytta sängarna, d.v.s. att lyfta dem åt sidan med hjälp av 
den egna kroppen. Vi tror till viss mån att de sociala förändringarna som skett i miljön, d.v.s. att 
det blivit ett starkare fokus på arbetsmiljö, ligger till grund för  den entreprenöriella möjligheten. 
Dessa förändringar i miljön behövs enligt Schumpeter för att finna entreprenöriella möjligheter.  
 
Vi kan konstatera att Ergomindes innovation positionerar sig i den fjärde kvardraten i  Veryzers 
(1998) modell. Detta eftersom produktdimensionen förbättrats genom att sjuksköterskorna på ett 
enkelt sätt kan undvara kroppen från fysiskt tunga lyft inom arbetet, vilket således ökat 
kundnyttan. Den teknologiska dimensionen kan även den anses vara förbättrad då produkten 
tillfört branschen med ett nytt tillvägagångssätt vid sängförflyttning. Johan själv beskriver 
produkten som radikal inom hotellbranschen eftersom det inte finns några egentligt 
konkurrerande produkter. Avslutningsvis kan vi med stöd av Veryzers (1998) modell, och med de 
ovannämnda likheterna med Schumpeters beskrivning av en innovation, konstatera att 
innovationen innehar attribut för att vara av radikal natur i branschen.  
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Ergomindes produkt är enligt Johan inte komplex då den bygger på en väldigt okomplicerad 
teknik och användningsmetod. Johan har dock upptäckt att det i vissa fall förekommit att 
produkten inte använts på rätt sätt, vilket resulterat i att produktens nytta inte blivit fullt utnyttjad. 
Eftersom produkten till stor del är beroende av att den monteras korrekt kan den upplevda 
komplexiteten anses större än den egentligen är. Detta medför enligt Brockhoff (2003) att 
kunderna kan få svårigheter att ta till sig produkten.  
 

6.5.2 Osäkerheten och kundinvolveringen 
Johan nämner ekonomin och resursosäkerheten som det absolut största osäkerhetsområdet, 
speciellt under utvecklingen av den nya produkten. Även om Ergominde hade svårigheter att hitta 
de nödvändiga resurserna så anser Johan även att kundosäkerheten var något som konstant oroade 
honom. Bortsett från att produkten var något som aldrig skådats på hotell innan så menar han att 
branschens trögrörlighet också påverkade denna osäkerhet. Således kommer Johan in på två av de 
fyra osäkerhetsområdena som Hart et.al. (1999) tar upp. Att han inte tar upp 
konkurrensosäkerheten och den teknologiska osäkerheten tror vi beror på att Ergominde inte har 
några egentliga konkurrenter, förutom de traditionella sätten att flytta sängar, samt att den 
teknologiska aspekten inte är särskilt ny eller innovativ som sådan, trots att den är ny i branschen. 
Johan är dock väldigt positiv till att involvera kunderna i tidiga skeden av produktutvecklingen 
och håller med Drucker (1985), Brockhoff (2003) och Salomo et.al. (2003) om fördelarna med 
detta. Han säger att information från kunderna varit oerhört värdefull och påpekar att man lika 
gärna kan lägga ner produkten ifall kundernas åsikter tyder på att de inte vill ha den. 

6.5.3 Marknadsundersökningsmetoderna 
Ergomindes första marknadsundersökning var explorativ. Johan, i samarbete med inkubatorn 
Uminova, undersökte marknaden genom sekundärdata, och i enlighet med Mosey et.al. (2002) så 
påpekar han styrkorna med Internet. Denna marknadsundersökning gjordes helt på Internet och 
Johan anser att den var väldigt viktig för produkten. 
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Figur 12. ”Types of product innovation” (VERYZER, 
1998, S. 307) (vår översättning) 
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Efter statistiksökningen gjorde Ergominde en kombinerad marknadsundersökning, där Johan 
både följer Trotts (2001) tankar om användandet av kvasiexperter och Churchill och Iacobuccis 
(2005) argument för användandet av enkätundersökningar bland kunniga inom området. 
Undersökningen gick således ut på att kvasiexperter, i form av städerskor, fick testa produkten 
samtidigt som de i efterhand fick fylla i en enkät om densamma. Johan håller med Brockhoff 
(2003) när han berättar att  han fick väldigt bra information från kunderna i denna undersökning. 
Ytterligare en liknande undersökning gjordes bland ett större antal städerskor, varefter Johan 
förbättrade produkten ytterligare.  
 
Efter att Johan således fått ganska mycket information från kunder fortsatte han med vad 
Churchill och Iacobucci (2005) kallar en förklarande studie. Enligt dem bör man i detta skede ha 
ganska mycket information, vilket Johan också i detta läge hade. Den förklarande studien tog 
form av en experimentförsäljning på flera Scandic-hotell. Även om Churchill och Iacobucci 
nämner denna metod som kostsam och tidskrävande menar Johan att experimentförsäljningen, 
tillsammans med de tidigare gjorda formella studierna, utgjorde en väldigt bra grund och att han 
fick mycket värdefull information från dem. Johan har även försökt göra en explorativ studie i 
form av observationer på den Irländska marknaden, men eftersom han hade stora problem att få 
access till information där, blev resultaten från denna undersökning inte vad han hoppats på. 
 
Johan nämner i efterhand att marknadsundersökningar är väldigt viktiga när man har en ny 
produkt. Han håller med Brockhoff (2003) och säger att man måste veta om det finns någon som 
kommer att köpa produkten innan man gör den. Vi anser att Ergominde inte fallit i några av de 
fällor som Ottum och Moore (1997) tar upp som orsaker till att marknadsundersökningar 
misslyckas, främst eftersom Johan nämner att de gjort flera undersökningar och eftersom experter 
i form av konsulter varit delaktiga, samt eftersom Johan berättar att relativt mycket resurser har 
satsats på att undersöka kunderna och marknaden. Han nämner också att Ergominde knappast 
hade satsat mera pengar på marknadsundersökningar även om haft större resurser, eftersom han 
menar att man inte bör satsa alltför mycket tid på undersökningar i början av processen. Vi anser 
att Johan pratar lite mot sig själv när han både nämner undersökningarna som väldigt positiva och 
så gott som livsviktiga för den nya produkten, samtidigt som han säger att man inte bör göra 
alltför många undersökningar i början utan istället bör fokusera på att börja sälja produkten. Detta 
kan bero på att Ergominde är ett litet företag och att det för dem var tillräckligt att få kontrakt 
med en större kund för att få igång försäljningen tillräckligt i början av processen. 
 
Trots att Johan är positiv till marknadsundersökningarna så säger han dock att försäljningen inte 
har levt upp till de positiva resultat som marknadsundersökningarna visade. Detta kan kopplas till 
Brown (1991) och Thomas (1997) som menar att kunderna, i det här fallet hotellen, inte vet vad 
de vill ha och att de kan vara oberäkneliga. Att de var positiva till Johans innovation var således 
inte tillräckligt för att han skulle vara säker på att de skulle köpa den. 
 
Johan påpekar också att den egna känslan varit av stor vikt, men menar, i enlighet med de 
forskare i vårt teoriavsnitt som är positiva till marknadsundersökningar, att det just är 
marknadsundersökningarna som varit av absolut största vikt för framtagningen av produkten, och 
att innovationen aldrig hade blivit verklighet ifall han hade fått negativ respons från 
marknadsundersökningarna. Johan styrker dock också Trotts (2001) resonemang om 
tillfälligheter och slumpens betydelse för nya produkter, eftersom hela idén till produkten helt 
och hållet var en slump. 
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6.5.4 Marknadsundersökningens nytta 
Eftersom Ergominde fick positiv respons från både hotelledningar och städerskorna som deltog i 
undersökningarna så anser vi att kunderna i de fallen inte hade några större problem att förstå 
Ergomindes framtagna produkt. Johan har dock upptäckt att produkten i vissa fall inte använts på 
rätt sätt eftersom han fått klagomål angående produktens funktioner. De positiva resultaten från 
marknadsundersökningen kan ha berott på att städerskorna visste hur de skulle montera och 
använda produkten, men att kunder som inte får hjälp med detta kan få problem. Detta tyder 
således på att Ergomindes produkt, trots dess enkelhet, kan anses vara relativt komplex, och 
således placerar sig till höger i Trotts modell. 
 
Även om undersökningarna var positiva så visade det sig att kunderna inte köpte Johans produkt i 
så stor utsträckning som han hade trott. Detta tror vi dock inte beror på att det är ett så djupt rotat 
beteende i branschen, utan snarare på att Ergomindes innovation inte hade högsta prioritet i den 
relativt tröga hotellbranschen. Ergomindes produkt, med sin relativt höga komplexitet men utan 
djupt rotat beteende bland kunderna, placerar sig således i kvadrat två i Trotts modell nedan. I 
denna kvadrat menar Trott att marknadsundersökningar kan leda till att produktutvecklingen 
hindras, eftersom kunderna inte förstår fördelarna med den nya produkten. Trott föreslår 
användandet av kvasiexperter i detta fall, något som Ergominde också gjort, och som gav bra 
resultat. 

Kvadrat 1: 
Marknadsundersökning 

väldigt effektiv 
 

Kvadrat 2: 
Marknadsundersökning 

kan hindra den nya 
produktutvecklingen 

✔  
 

Kvadrat 3: 
Marknadsundersökning 

kan inte hjälpa 
utvecklingen 

Kvadrat 4: 
Marknadsundersökning 
kan varken ge något för 
utvecklingen eller varna 
för potentiella problem  

Hur djupt rotat är beteendet? 

Hur väl förstår 
kunden den nya 

produkten? 

Figur 13. ”Circumstances under which market research may hinder the development of 
innovative new products” (TROTT, 2001, S. 120) (vår översättning) 
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6.6 Rebtel 
Rebtel är en innovation som erbjuder internationella telefonsamtal till lokala priser med hjälp av 
en kombination av mobilt telefoni och IP-telefoni. 

6.6.1 Entreprenören och innovationen 
Hjalmar beskriver sig själv som en återfallsentreprenör då han startat och drivit många företag 
under sin karriär. Han beskriver att företagsstarterna inneburit att han exponerat sig för risker som 
ökat i takt med projektens komplexitet. Han har även erfarenhet utav radikala innovationer då ett 
av hans tidigare företag, Sendit, var först i världen med mobilt Internet. Det faktum att Rebtel 
under ett års tid haft en stark tillväxt tyder på en hög arbetsförmåga inom företaget. Vid 
intervjutillfället framkom det även att Hjalmar är en person med väldigt mycket att göra vilket vi 
tror grundar sig i ett högt initiativtagande. Vi betraktar Hjalmar som entreprenöriell då han 
innehar egenskaper i form av risktagande, hög arbetsförmåga och initiativtagande, vilket enligt 
Lindholm Dahlstrand (2004) klassas som entreprenöriella karaktärsdrag. 
 
Den tjänst som Rebtel lanserat har enligt Hjalmar syftet att skaka om den stagnerande 
internationella mobiltelefonimarknaden. Tjänsten som gör det möjligt att ringa internationella 
samtal med lokal taxa är baserad på teknik från både IP-telefoni och mobiltelefoni, vilket 
särskiljer tjänsten från andra metoder. Detta överensstämmer med Schumpeters teorier, som 
beskriver att innovationer uppkommer genom att de bryter ett tidigare mönster genom en 
introduktion av nya processer. Innovationens uppkomst stämmer överens med Schumpeters 
resonemang om att en möjlighet till en innovation uppkommer genom att ny information tillförs. 
Detta eftersom kombinationen av teknikerna från IP- och mobiltelefoni kan klassas om ny 
information i mobiltelefonibranschen. Om innovationen lyckats med det uttalade syftet att sätta 
marknaden i obalans kan vi ännu inte uttala oss om, eftersom tjänsten är ny på marknaden. Vi kan 
dock i enlighet med Schumpeters teorier konstatera att innovationen måste ha en radikal natur för 
att ha möjlighet att sätta marknaden i obalans. Schumpeter nämner även att innovationer 
uppkommer genom exempelvis teknologiska förändringar i miljön. I detta fall kan vi konstatera 
att både uppkomsten av Internet, och mobiltelefonins utveckling har varit avgörande för 
framtagandet av Rebtels innovation.  
 
Med stöd av Veryzers (1998) modell kan Rebtels innovation klassificeras som radikal då den 
förbättrat både produktdimensionen och den teknologiska dimensionen. Produktdimensionen 
avser till vilken grad kundernas nytta har förbättrats, vilket i detta fall utgörs av att kunderna med 
hjälp av en ny metod kan ringa billigare internationellt. Den teknologiska dimensionen avser till 
vilken grad tjänsten förbättrat funktionerna eller teknologin gentemot existerande produkter. I 
Rebtels situation har kombinationen av IP- och mobiltelefoni har bidragit till en förbättrad 
funktion, eftersom den skapar ett billigare alternativ för internationella telefonsamtal. Vi anser 
även att teknikkombinationen skiljer sig från existerade produkter, vilket leder till att tjänsten 
placerar sig i den fjärde kvadraten i modellen.  
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Innovationens komplexitet är enligt Hjalmar av liten skala då han anser att det enda kunden 
behöver ha kunskap om är sin egen mobiltelefon. Dock är branschens teknologiska natur och 
tjänstens nya metod, som till viss del skiljer sig från den traditionella ringmetoden, faktorer som 
medför viss komplexitet och osäkerhet för kunden. Därför finns det risk att Rebtels kunder kan ha 
svårt att ta till sig den nya tjänsten, då hög komplexitet enligt Brockhoff (2003) kan orsaka detta.  

6.6.2 Osäkerheten och kundinvolveringen 
Hjalmar nämner att osäkerheten är något som hör entreprenören till. Han pratar dock inte särskilt 
negativt om osäkerhet som sådan, utan berättar att han anser att det är just denna osäkerhet som 
är så stimulerande med att driva eget företag. Vi fick uppfattningen av att Hjalmar i detta fall med 
osäkerhet menar osäkerheten kring produktens framgång på marknaden, d.v.s. ifall kunderna 
kommer att ta till sig och vilja ha den nya produkten. Hjalmar är även inne på Harts et.al. (1999) 
andra osäkerhetsområde, resursosäkerheten, och påpekar att detta är något som påverkar alla 
nystartade företag, i olika stor grad. På grund av att Hjalmar och Jonas sålde sitt tidigare företag 
för en ganska stor summa, samt eftersom vi funnit att investerare satsat hundratals miljoner i 
detta projekt, så tror vi dock att Rebtel inte haft samma resursosäkerhet som många andra 
nystartade företag. Med det sagt så menar vi inte att denna osäkerhet inte existerat inom Rebtel; 
projektet är ett högriskprojekt som lanserats globalt, vilket således också innebär stort finansiellt 
risktagande. Känslan som vi efter denna intervju fick av Hjalmar är att han inte till så stor del 
håller med exempelvis Drucker (1985) och Brockhoff (2003) eftersom han påpekar att 
markandsundersökningar och således involvering av slutkunderna i tidiga skeden utgör en större 
risk att stjälpa ett projekt än att hjälpa dess utveckling. 

6.6.3 Marknadsundersökningsmetoderna 
Rebtel har inte följt Christensens et.al. (2001) som påpekar att företag med hjälp av 
marknadsundersökningar skapar sig en större förståelse för marknaden. Hjalmar berättar att 
företaget inte gjort några som helst formella marknadsundersökningar, varken innan eller under 
projektets gång. Han anser att negativa resultat från marknadsundersökningar kan göra att man 
inte vågar satsa på projektet. Detta är i enlighet med Trott (2001) som menar att undersökningar 
kan leda till mera ordinärt tänkande och kan hindra innovativt och kreativt agerande. 

Produktdimension 
  

Samma Förbättrad 

Samma 
Kvadrat 1: 
Kontinuerlig 

Kvadrat 2: 
Kommersiellt 
Kontinuerlig 

Teknologisk 
dimension 

Förbättrad  
 

Kvadrat 3: 
Teknologiskt 
Diskontinuerlig 

Kvadrat 4: 
Teknologiskt 
och Kommersiellt 
Diskontinuerlig 

Figur 14. ”Types of product innovation” (VERYZER, 
1998, S. 307) (vår översättning) 
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Istället för att undersöka marknaden eller försöka få fram information om densamma, som 
Christensen (2001) anser är viktigt, så menar Hjalmar att det är bättre att istället gå in på 
marknaden och lära sig av erfarenheten. Han menar att nyttan man kan ha av den erhållna 
informationen från ett inträde på marknaden överstiger allt som man kan få ut av en 
marknadsundersökning. Detta kan kopplas till exemplet kring Chryslers mini-van som Trott 
(2001) tar upp. Likt Hjalmars resonemang så fick Chrysler genom att lansera sin produkt fram 
helt annan information än den de hade fått från de tidigare gjorda marknadsundersökningarna.  
 
Hjalmar fortsätter på Trotts (2001) linje och påpekar att marknadsundersökningar inte genererar 
särskilt mycket nyttig information i och med att innovativa idéer ofta skapar nya marknader. Vi 
kopplar även Hjalmars resonemang kring detta, att marknadsundersökningarna undersöker 
marknaden som den är i dagsläget och inte den nya marknaden som innovationen skapar, till 
Kings (1985) påstående att marknadsundersökningar undersöker vad folk gör i dagsläget, inte vad 
de kunde göra under nya förhållanden. 
 
Hjalmar pratar dock inte bara negativt om involvering av kunderna i samband med 
produktutveckling. Han menar bland annat att en av faktorerna till Rebtels snabba framgång är att 
de tidigt lanserade ett så kallat testing mode, där kunder, i enlighet med Brockhoff (2003) och 
Salomo et.al. (2003), involverades och man lyssnade till deras åsikter. Att göra detta, framförallt 
när det handlar om teknologiskt innovativa produkter, tror vi gör att det Trott (2001) kallar 
kvasiexperter attraheras, vilket således göra att Rebtel utan att rikta in sig mot någon målgrupp 
ändå får tillgång till dessa kvasiexperters åsikter. Detta kan bero på att de personerna som 
kommer att testa produkten antagligen är sådana som är intresserade av tjänsten och som är 
någorlunda tekniskt kunniga, eftersom det är ett överflöd av teknologiska produkter idag och 
gemene man varken har tid eller ork att prova på alla nya produkter. 
 
En undersökningsmetod som Hjalmar pratar positivt om är användandet av mässor och 
seminarier för att få information från personer som besitter kunskap inom området. Detta i 
samband med att ha ett stort nätverk av kompetenta personer, och även en stor kompetens inom 
det egna företaget, anser Hjalmar vara av stor vikt. Hjalmars resonemang anser vi kan kopplas till 
Trotts (2001) och Schempps (2006) tankar kring nyttan med experter och kvasiexperter, och att 
de kan tillföra viktig information eftersom de besitter kunskap och erfarenhet inom det specifika 
området. 
 
Utöver detta anser Hjalmar dock att magkänslan är av stor vikt för att känna av behovet på 
marknaden och för att veta om man ska våga satsa på en innovativ idé. Han säger att man bör 
skapa sig en egen uppfattning om marknaden och potentialen för innovationen för att sen, om 
man tror på det, satsa på projektet. Han säger också att man aldrig kommer att kunna reducera all 
osäkerhet, och att man således inte ska sträva efter det. Detta resonemang är således också i 
enlighet med de forskare som är kritiska mot marknadsundersökningarnas nytta vid innovativa 
produkter. 

6.6.4 Marknadsundersökningens nytta 
Som tidigare nämnt är Rebtels produkt till sin natur relativt komplex vilket kan försvåra 
kundernas möjlighet att förstå nyttan med innovationen. Kostnadsreduceringen är dock en tydlig 
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Högt 

Dåligt 

Lågt 

fördel som inte bör vara särskilt svår att förstå, men vi anser ändå att Rebtels innovativa produkt 
kommer att placera sig till höger i Trotts modell nedan. Att så gott som varje människa i Sverige 
har tillgång till mobiltelefon tyder på ett klart djuprotat beteende hos kunderna. Detta kan vara till 
Rebtels fördel framöver eftersom deras tjänst går ut på att kunderna enbart ska behöva ha tillgång 
till en mobiltelefon för att använda tjänsten, men i dagsläget tror vi främst att detta faktum utgör 
ett hinder för Rebtel. Följaktligen menar vi att det rotade beteendet är djupt och att Rebtels 
innovation kommer att placera sig i kvadrat fyra i Trotts marknadsundersökningsmodell. Enligt 
Trott kommer således marknadsundersökningar inte att kunna tillföra något för 
produktutvecklingen och heller inte kunna varna för potentiella problem med produkten, eftersom 
kunderna har svårt att byta beteende samtidigt som de har vissa problem att förstå fördelarna med 
innovationen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvadrat 1: 
Marknadsundersökning 

väldigt effektiv 
 

Kvadrat 2: 
Marknadsundersökning 

kan hindra den nya 
produktutvecklingen 

Kvadrat 3: 
Marknadsundersökning 

kan inte hjälpa 
utvecklingen 

Kvadrat 4: 
Marknadsundersökning 
kan varken ge något för 
utvecklingen eller varna 
för potentiella problem 

✔  
  

Hur djupt rotat är beteendet? 

Hur väl förstår 
kunden den nya 

produkten? 

Figur 15. ”Circumstances under which market research may hinder the development 
of innovative new products” (TROTT, 2001, S. 120) (vår översättning) 
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7. JÄMFÖRANDE ANALYS_ 
 
 
VI JÄMFÖR I DETTA KAPITEL DE INTERVJUADE ENTREPRENÖRERNAS SVAR BÅDE MED TEORIER OCH MED VARANDRA, FÖR ATT 

FINNA MÖNSTER ELLER LIK- OCH OLIKHETER BLAND VÅRA RESPONDENTERS SVAR, SAMT FÖR ATT SE VILKA SOM 

ÖVERRENSSTÄMMER RESPEKTIVE AVVIKER FRÅN DE TIDIGARE GJORDA TEORIERNA OCH STUDIERNA. 
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7.1 Entreprenörerna och innovationerna 
fter att ha analyserat våra respondenter kan vi med säkerhet konstatera att de alla besitter 
egenskaper som Lindholm Dahlstrand (2004) tar upp som entreprenöriella. Gemensamma 

nämnare för alla sex respondenter var bland annat att de var benägna att ta risker. I samband med 
att resurserna ofta var begränsade så såg vi att alla respondenter hade utsatt sig för ekonomiska 
risker i samband med sina företag. Det stora engagemanget och drivkraften var också något som 
var tydligt hos entreprenörerna. Vissa av entreprenörerna hade dock mera entreprenöriella 
personlighetsdrag än andra och speciellt entreprenöriella ansåg vi DeVillain, SL Innovation, 
Toontrack och Rebtel vara. Det som skiljde dessa från de två andra var framförallt deras visioner 
och det visionära tänkandet. Utifrån Schumpeters och Kirzners teorier om entreprenören kan vi 
konstatera att alla de intervjuade entreprenörerna bör benämnas entreprenörer ur Schumpeters 
benämning, främst eftersom de alla på sätt eller annat brutit det mönster som funnits på 
marknaden. 
 
Vi kan även fastslå att de innovationer som våra respondenter tagit fram är radikala innovationer 
och kan benämnas som innovationer enligt Schumpeter, framförallt eftersom de alla var nya på 
marknaden. Det bör dock påpekas att deras natur och egenskaper dock skiljer sig mycket åt 
eftersom innovationernas påverkan på marknaden varierar. Att alla innovationer var av radikal 
natur kan vi också se i Veryzers (1998) modell där samtliga placerar sig i kvadrat fyra. Detta 
innebär således att de alla förbättrat både produkten i sig, i jämförelse med andra liknande 
produkter, och nyttan med densamma. Vi ser även att alla produkter, i enlighet med Schumpeters 
beskrivning av innovationer, bygger på ny information i branschen, vilket även det är tecken på 
innovationerna är av radikal natur. Nivån av komplexitet skiljer sig bland våra respondenter. 
Denna nivå påverkar enligt Brockhoff (2003) hur väl kunderna förstår produkten, och således 
påverkar den även hur man bör göra för att undersöka marknaden. Som matrisen nedan visar så 
hade två av våra respondenter låg komplexitet medan de fyra andra hade en hög komplexitet i 
sina innovationer. SL Innovations och Toontracks innovationer, som båda riktade sig mot 
kunniga kunder i branschen, hade en låg komplexitet och var inte särskilt svåra för kunderna att 
förstå. DeVillain och Ergominde, som även de riktade sig mot kunniga kunder i branschen, hade 
en högre nivå av komplexitet och Betala.se och Rebtel, som riktade sina produkter mot 
allmänheten, hade även de en högre nivå av komplexitet. 
 

 Riktar sig mot 
allmänheten 

Riktar sig mot 
kunniga 

Produktens 
Komplexitet  

DeVillain  X Hög 
Betala.se X  Hög 
SL Innovation  X Låg 
Toontrack  X Låg 
Ergominde  X Hög 
Rebtel X  Hög 

 
                         Figur 16. ”Komplexitet” 

 

E 
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7.2 Osäkerhet och kundinvolvering 
Utifrån Harts et.al. (1999) teorier kring osäkerhet i samband med produktutveckling så kan vi 
konstatera att våra respondenters osäkerhetsresonemang hade stora likheter. Alla respondenter 
hade upplevt en resursosäkerhet och flera av dem nämnde även denna osäkerhet som den som 
påverkat dem mest under produktutvecklingsprocessen. Betala.se påpekade även att denna 
osäkerhetsfaktor påverkat kundosäkerheten, eftersom det är svårare att få kunder när man har 
mindre resurser. Även kundosäkerheten har påverkat alla våra respondenter, och vi fick 
intressanta aspekter på detta problem. DeVillains kundosäkerhet berodde på skepticism i 
branschen, Betala.se hade problem att veta om kunderna skulle acceptera det nya betalningssättet 
och SL Innovation påpekade att det var svårt att involvera kunderna innan man hade patent på sin 
innovation. Ergominde och Toontracks kundosäkerhet berodde på deras respektive bransch, 
hotellbranschen var för trög enligt Ergominde och i Toontracks fall var det enkelt för 
konkurrenter i branschen att kopiera produkterna. Rebtel var den enda som pratade positivt om 
kundosäkerheten och benämnde denna som stimulerande.  
 
De kryss i tabellen nedan som är versaler och utmärkta i fet stil är de som respondenterna ansåg 
vara de största osäkerheterna, medan de övriga kryssen var av något mindre vikt. Följaktligen är 
det tydligt att de begränsade resurserna var det som påverkade företagen mest, följt av 
kundosäkerheten och för hälften av företagen även den teknologiska osäkerheten. Den 
teknologiska osäkerheten låg ofta till grund för resursosäkerheten, eftersom osäkerheten kring 
produktionen ofta var beroende på kostnaderna med densamma. 
 

 Resurs-
osäkerhet 

Kund- 
osäkerhet 

Teknologisk 
osäkerhet 

Konkurrens- 
osäkerhet 

DeVillain X x X  
Betala.se X x   
SL Innovation x X x  
Toontrack X x x  
Ergominde X x   
Rebtel x x   

 
         Figur 17. ”Osäkerhet” 
 
Likt resonemangen i tidigare studier så var åsikterna splittrade angående kundinvolveringen i 
produktutvecklingen bland våra respondenter. Hälften, d.v.s. tre företag, var positivt inställda till 
att involvera kunderna medan de tre övriga ansåg att det var svårt eller att det inte kunde hjälpa 
dem att ta med kunderna i processen. Betala.se och Ergominde var tydliga med att de ville ha 
med kunderna för att få bekräftelse om intresset på marknaden, medan Toontrack på grund av 
branschens natur ansåg att det var viktigt att få med kunderna i processen för att skapa lojalitet till 
dem. DeVillain och SL Innovation å andra sidan menade att kunderna inte kan tillföra något i 
produktutvecklingsprocessen eftersom de oftast baserar sina åsikter på egna tidigare erfarenheter 
och Rebtel tyckte att det var bättre att tidigt gå in på marknaden med produkten och på så sätt 
skapa förståelse för hur markanden fungerar. Det ska dock påpekas att allt inte var svart och vitt i 
denna fråga, utan företagen tog ibland in kunderna på något sätt i processen, även om de var 
negativa till deras åsikter och medverkan i formella undersökningar. 
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7.3 Marknadsundersökningsmetoder 
Vi fann ett antal olika undersökningsmetoder som respondenterna använder för att känna av 
marknaden. De flesta av metoderna som behandlats i vårt teoretiska kapitel har använts av någon 
av entreprenörerna. Matrisen nedan visar vilka formella respektive informella metoder som 
företagen använde sig av. De versal- och fetmärkta kryssen visar återigen vilka metoder 
respondenterna ansåg vara av stor vikt och som de tyckte var bra. 
 
Formella DeVillain Betala.se SL Innovation Toontrack Ergominde Rebtel 
Kvasiexperter  X x  X  
Enkätundersökning x X   X  
Enkätund. av 
konsulter  X x    

Publicerad data X X X x X  
Data på Internet X X X X X X 
Patentdatabaser   X    
Egeninsamlad data    X   
Examensarbeten  x     
Experimentförsälj-
ning  x X X X X 

Antiexperter  X     
  
Informella DeVillain Betala.se SL Innovation Toontrack Ergominde Rebtel 
Kvasiexperter X  X X  X 
Externa experter X   X  X 
Mässor, 
Seminarier, 
Säljturnéer 

X  X X  X 

Gå in på 
marknaden i tidigt 
skede 

  X  X X 

Egen intuition X x X x x X 
Feedback från 
kunder & bekanta X X X X X X 

 
Påverkande 
faktorer 

      

Tillfälligheter X X X X X X 
 
       Figur 18. ”Marknadsundersökningsmetoder” 
 
Även om hälften av våra respondenter var negativa till marknadsundersökningar och dylikt så är 
det tydligt att alla försökt minska osäkerheten kring marknaden och kundernas behov och 
acceptans genom någon typ av undersökning, formell eller informell. Några metoder har som 
synes ha använts av alla företag och det handlar främst om data av olika slag, speciellt på 
Internet, och feedback från kunder och bekantskapkretsen samt den egna intuitionen. 
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Tillfälligheter, som Trott (2001) tar upp, är även en faktor som påverkat alla de tillfrågade 
företagen. Vi kan också se att experimentförsäljning är något som frekvent använts av våra 
respondenter för att se om det finns intresse för produkten samt att alla antingen formellt eller 
informellt använt sig av någon typ av Trotts begrepp kvasiexperter. Även mässor var ett populärt 
sätt att få information om marknaden och kunderna, och överlag kan vi konstatera att kryssen i 
matriserna ovan är relativt jämt fördelade mellan de formella och de informella metoderna. Av de 
företag som ansåg sig vara positiva till kundinvolvering och undersökning av marknaden så kan 
vi se att Betala.se och Ergominde har använt flest formella metoder, medan Toontrack, som de 
även påpekade, förlitade sig ganska mycket till informella metoder. Av de negativt inställda 
företagen hade Rebtel knappt använt sig av formella metoder över huvud taget, medan de istället 
använt många informella metoder. Så var även fallet för DeVillain, medan SL Innovation hade 
använt sig av relativt många formella metoder trots att grundaren ansåg sig väldigt negativ till 
undersökning av marknaden vad gällde innovativa produkter. Överlag har alla företag använt sig 
av metoder för att undersöka och känna av marknaden till relativt lika stor fördelning. SL 
Innovation är det företag som använt flest metoder följt av Betala.se och Toontrack. Vi fann även 
en del olikheter bland våra respondenter. Flera av metoderna hade enbart använts av någon eller 
några av entreprenörerna, såsom patentdatabasanalys av SL Innovation och vad vi kallar 
antiexperter samt studenters examensarbeten av Betala.se. 
 
Vi kan även konstatera att de tre företag som var positivt inställda till involveringen av kunder i 
produktutvecklingsprocessen, Betala.se, Ergominde och Toontrack, även var de som sade sig ha 
satsat mycket resurser, medan de tre övriga företagen menade att de inte satsat särskilt mycket 
pengar på undersökning av marknaden. Som Ottum och Moore (1997) påpekar så är för lite 
satsade resurser en av de faktorer som kan göra att marknadsundersökningar misslyckas, och vi 
ser tydligt att resurserna och förlitandet på undersökningarna går hand i hand bland våra 
respondenter. Vi anser dock att missnöjet med marknadsundersökningarna kan bero på andra 
faktorer än för lite satsade resurser, bland annat att dessa personer inte tror att 
marknadsundersökningar tillför något och därför inte satsat lika mycket resurser. 
 

7.4 Marknadsundersökningens nytta 
Till skillnad från i Veryzers modell angående produktens innovationsnivå så har våra 
respondenter i Trotts modell nedan haft en vidare spridning mellan de olika kvadraterna. Vi har i 
flera fall funnit djuprotade tidigare beteenden, speciellt för DeVillain och Betala.se, men även fall 
där det inte legat något djuprotat beteende i vägen för den nya innovationen som i Toontracks och 
Ergomindes fall, där produkterna egentligen inte haft några likvärdiga föregångare. I fyra av de 
sex fallen utgjorde produktens komplexitet svårigheter för kunderna att förstå produkten och dess 
fördelar och det var bara SL Innovation och Toontrack som hade för kunden lättförståeliga 
produkter. Detta kan bero på att dessa företags produkter har en starkare inriktning mot kunder 
som besitter en viss kunskap inom det aktuella området.  
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Vi kan således konstatera att hälften av företagen hamnade i kvadrat fyra, medan de övriga tre 
placerade sig i varsin ruta. DeVillains vikbara gitarr var banbrytande i en trög och väldigt mogen 
bransch och blev därför svår för kunderna att ta till sig. Betala.ses innovation var komplex och 
hade ett väldigt djuprotat beteende att överkomma, och hade många likheter med Rebtels 
innovation. För alla dessa tre företag menar Trott att marknadsundersökningar inte kan hjälpa 
utvecklingen eller varna för problem. Av dessa tre var två, i enlighet med Trott, negativt inställda 
till formella marknadsundersökningar medan Betala.se visade stor tillförlit till 
marknadsundersökningar. Alla tre hade dock använt sig av kvasiexperter, formellt eller 
informellt, som Trott även rekommenderar.  Toontrack, som på grund av innovationens enkelhet 
och att det inte fanns något djuprotat beteende i branschen, placerade sig i kvadrat ett var positivt 
inställda till undersökningarna. Detta styrker även Trotts argument, då han menar att 
marknadsundersökningar kan vara väldigt bra att använda sig av i kvadrat ett. Ergomindes 
innovation placerade sig i kvadrat två på grund av dess relativt höga komplexitet och eftersom vi 
ansåg att det inte fanns något djuprotat beteende i branschen. Här menar Trott att 
marknadsundersökningar kan hindra utvecklingen eftersom kunderna inte förstår den nya 
produkten. Ergominde hyste dock stor tillförlit till de utförda marknadsundersökningarna, men vi 
anser att Trott är inne på rätt spår här eftersom många av kunderna inte förstod produkten och 
således använde den på fel sätt och därmed inte gav tillförlitlig information till Ergominde. Att 
Ergominde var positiva till undersökningarna tror vi bero på att de kunder som deltog var sådana 
som fått information om produktens användning och således inte hade några problem att förstå 
den. I kvadrat tre anser Trott att marknadsundersökningar knappast kan hjälpa 
produktutvecklingen eftersom steget att byta beteende är för stort för kunderna. Detta styrks av 
SL Innovation och deras undersökning inför lanseringen av limpressen. Denna gav negativt 
resultat, men produkten visade sig senare bli en succé. Detta tror vi berodde just på att steget för 
kunderna att byta produkt var stort. Trott föreslår istället användandet av externa experter i detta 
fall, något som SL Innovation inte gjorde. 

Bra 

Högt 

Dåligt 

Lågt 

Kvadrat 1: 
Toontrack AB 

Kvadrat 2: 
Ergominde 

Kvadrat 3: 
SL Innovation 

Kvadrat 4: 
DeVillain Guitar Company 

Betala.se 
Rebtel 

Hur djupt rotat är beteendet? 

Hur väl förstår 
kunden den nya 

produkten? 

Figur 19. ”Circumstances under which market research may hinder the development 
of innovative new products” (TROTT, 2001, S. 120) (vår översättning) 
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7.5 Små kontra stora företag 
Nijssen och Frambach (1998) menar att marknadsundersökningar och marknadsavkänning är ett 
ganska okänt och oklart område för många små företag. I vår undersökning bland mindre företag 
har vi sett att fördelningen bland dem som har större respektive mindre kunskap om 
undersökning av marknaden är jämt fördelad. SL Innovation och Ergominde hade inte särskilt 
stor kunskap om dessa, men de hade båda fått hjälp av inkubatorer i samband med utvecklingen 
av produkten. DeVillain och Betala.se hade större kunskap och hade båda gjort sina 
undersökningar själva utan hjälp av inkubatorer, medan Rebtel och Toontrack inte hade gjort så 
många undersökningar, men ändå verkade besitta relativt stor kunskap om dem. Trott (2001) 
menar dock att beslut ofta fattas med hjälp av intuition och personlig kunskap istället för baserat 
på undersökningar. Den personliga intuitionen har varit väldigt viktig hos våra respondenter, men 
besluten har oftast inte bara baserats på denna. Ottoson (1983) nämner resurserna som ett stort 
hinder för användandet av marknadsundersökningar. Detta anser vi styrks av den resursosäkerhet 
som funnits bland våra respondenter, men det var bara ett par av dem som menade att de hade 
gjort flera undersökningar om de hade haft större resurser. SL Innovation menad dock att man 
hade gjort flera undersökningar ifall framtagningskostnaderna för produkten hade varit högre.  
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8. DISKUSSION &     
_SLUTSATSER_ 

 
 
I DENNA DEL AV VÅR STUDIE DRAR VI SLUTSATSER OCH DISKUTERAR KRING DE ARGUMENT, AGERANDEN OCH ÅSIKTER SOM 

VI UNDER STUDIENS GÅNG ANSETT VARA MEST INTRESSANTA. VI INLEDER MED EN ALLMÄN DISKUSSION KRING DE OLIKA 

OMRÅDEN FÖR ATT AVSLUTNINGSVIS STÄLLA UPP DE FAKTISKA SLUTSATSER SOM VI KOMMIT FRAM TILL. I DISKUSSIONEN TAS 

ÄVEN VÅRA INTERVJUER UPP FALL FÖR FALL FÖR ATT LÄSAREN SKA KUNNA FÖRSTÅ VÅR ARGUMENTATION GÄLLANDE DE 

OLIKA FALLEN. 
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PROBLEMFORMULERING 

VILKA METODER ÄR LÄMPLIGA FÖR SMÅ ENTREPRENÖRIELLA FÖRETAG NÄR DE, I ETT TIDIGT SKEDE AV 

PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN, VILL UNDERSÖKA OM DET FINNS EN MARKNAD FÖR EN NY OCH INNOVATIV 

PRODUKT? 

 
SYFTE 

ÄNDAMÅLET MED VÅR STUDIE ÄR ATT SKAPA STÖRRE FÖRSTÅELSE FÖR HUR ENTREPRENÖRER, SOM BYGGT SITT 

FÖRETAG KRING EN NY PRODUKT, I PRODUKTUTVECKLINGENS TIDIGA FASER KAN GÖRA FÖR ATT FÅ INFORMATION OM 

EN EVENTUELL MARKNAD FÖR DEN NYA OCH INNOVATIVA PRODUKTIDÉN. VI VILL ÄVEN UNDERSÖKA VILKA 

MARKNADSAVKÄNNINGSMETODER SOM ÄR LÄMPLIGA FÖR ENTREPRENÖRERNA ATT ANVÄNDA I ETT TIDIGT SKEDE AV 

PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN.  

 
 

8.1 Diskussion 
ör att kunna dra slutsatser kring vilka metoder som är lämpliga för entreprenörer att använda 
sig av för att undersöka marknaden för en innovativ produkt anser vi att både den innovativa 

produkten i sig, men även situationen som företaget befinner sig i, bör analyseras. Utifrån de 
analyser vi gjort under studiens gång har det framkommit att det egentligen inte finns några 
mönster mellan respondenternas ageranden och innovationens egenskaper. Istället har det visat 
sig att varje situation kräver sina specifika metoder. Produktens komplexitet är något som 
teoretiker påstår påverkar vilka marknadsundersökningsmetoder entreprenören bör använda sig 
av. Vi har dock i denna studie sett att respondenternas innovationers komplexitetsnivå inte haft 
några egentliga samband med val av undersökningsmetoder. Dock vill vi inte dra så stora 
slutsatser av detta, eftersom vi anser att det ofta var kringliggande faktorer i de olika situationerna 
som påverkade om innovationen uppfattades komplex. 
 
Vi såg bland annat att det inte finns några mönster mellan produktens komplexitet och vem den 
riktar sig mot, d.v.s. att respondenternas valda målgrupp, allmänheten eller kunniga personer, inte 
påverkar innovationens uppfattade nivå av komplexitet. Vi anser istället att det är andra faktorer, 
ofta situationsspecifika, som påverkar huruvida produkten bedöms som komplex eller inte. 
Komplexiteten, som påverkar kundernas möjlighet att tillföra information i 
produktutvecklingsprocessen, kan uppfattas olika beroende på vem det är som bedömer den. För 
att förstå produktens komplexitet använde sig Betala.se av en intressant metod som vi valt att 
kalla användandet av ”antiexperter”. Denna metod kan ses som kvasiexperternas och de externa 
experternas motpol. Att utgå från den minst kunniga kundgruppens förståelse för produkten kan 
hjälpa entreprenören att förstå innovationens komplexitetsnivå. Detta har i sin tur betydelse för 
vilka marknadsundersökningsmetoder som entreprenören bör använda sig av.  
 
Vi har inte funnit några mönster bland våra respondenter mellan grad av komplexitet på 
innovationen och ifall företagen var positivt eller negativt inställda till marknadsundersökningar. 
Komplexiteten verkar heller inte påverka ifall entreprenörerna väljer att använda sig av formella 

F 
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eller informella metoder. Även om vi inte fann något mönster bland användandet av 
formella/informella metoder och produktens komplexitetsnivå, så anser vi ändå att det är viktigt 
att kunden förstår produkten, d.v.s. att produkten inte är för komplex, för att denne ska kunna 
bidra med information i utvecklingsprocessen. Således menar vi att en hög grad av komplexitet 
har stor påverkan för användbarheten av formella metoder, där undersökningen utgörs av 
information från kunden. Användandet av informella metoder bör därför övervägas, eftersom 
dessa metoders flexibilitet ger en möjlighet att anpassa undersökningsmetoden till de specifika 
situationerna. Vi fann även att entreprenörernas attityder mot att undersöka marknaden, främst 
mot de traditionella undersökningsmetoderna, avgjorde vare sig de gjorde sådana eller inte. Deras 
beslut verkade således inte vara baserade på teoretiska argumentationer eller resonemang, utan de 
agerade istället utifrån vad de själva tyckte var lämpligt i de specifika situationerna. Detta stärker 
de teorier som säger att marknadsundersökningar för mindre företag är ganska oklara och att de 
istället ofta agerar utifrån sin egen känsla och intuition.  
 
Ett företag nämnde att det antagligen satsats mera på marknadsundersökningar ifall produkterna 
hade varit mera kostsamma att utveckla. Vi ser dock inget samband mellan de 
utvecklingskostnader som vi uppskattat att våra övriga respondenters innovationer har och graden 
av marknadsundersökning bland dem. Detta anser vi även stärker de teorier som säger att mindre 
företag ofta gör marknadsundersökningar för att få en trygghetskänsla, och inte av strategiska 
orsaker, eftersom vi menar att det nämnda företaget hade gjort mera undersökningar för att 
minska känslan av osäkerhet vid högre utvecklingskostnad, istället för att göra det för att de 
verkligen behövde det.  
 
Även om vi anser att marknadsavkänning för innovativa produkter är ett område som är starkt 
situationsberoende så fann vi även vissa metoder och ageranden som var gemensamma för alla 
våra respondenter, och vars nytta vi anser är stor oavsett situation och omgivning. Användning av 
Internet för känna av marknaden är en metod är av stor vikt för de flesta entreprenörer i tidiga 
skeden, eftersom informationen är både lättillgänglig och inte medför stora kostnader för 
företaget. Feedback från kunder och bekanta är även en faktor som utnyttjades av alla våra 
respondenter, dock i olika former och utsträckning. Detta tror vi är speciellt viktigt för små 
entreprenöriella företag eftersom små företag har ett behov av att vara i kontakt och få feedback 
från kunder eller personer i företagets närhet, till större grad än stora företag med hundratals 
anställda. Detta kan dock, som SL Innovation nämner, vara problematiskt i tidiga skeden ifall 
företaget ännu inte tagit patent på sin innovation, eftersom risken då finns att viktig information 
läcker ut till obehöriga. Den egna intuitionen, eller magkänslan, var en faktor som också den kom 
upp i alla våra respondenters argumentationer. De ansåg alla att man bör lyssna till sin egen 
känsla och intuition. Dock kan vi konstatera att detta gjordes i olika stor grad beroende på vilken 
inställning entreprenörerna hade till marknadsundersökningar. De som var positivt inställda till 
marknadsundersökningar ansåg att den egna intuitionen bör kombineras med undersökningar och 
statistik från marknaden för att kunna användas på bästa sätt, medan de som var negativt inställda 
till undersökningar ansåg att man bör lyssna fullt ut på den egna intuitionen, oavsett vad de 
formella markandsundersökningarna visar. Skillnaden i värdering av den egna intuitionen 
grundar sig troligtvis på hur respondenterna förutspått nyttan som marknadsundersökningarna 
kan ha genererat i de olika fallen. I de fall då respondenterna ansett att marknadsundersökningar 
inte bidragit till utvecklingen av produkten, har det resulterat i att entreprenören ”tvingas” förlita 
sig till sin egen intuition i större utsträckning. Utmärkande bland våra respondenter var Rebtel där 
Hjalmar menar att marknadsundersökningarna tenderar att ha en negativ inverkan på 
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entreprenörens riskbenägenhet och således kan hämma entreprenöriellt beteende. Vi ser alltså 
åter att det är attityderna och hur entreprenören uppfattar situationen som påverkar vare sig våra 
respondenter i större grad förlitat sig till den egna intuitionen eller till information från 
marknaden. 
 
Vi kan även konstatera att de respondenter som hade en negativ inställning till 
marknadsundersökningar prioriterade och värderade informella undersökningsmetoder som mest 
betydelsefulla för sin innovation, medan de som var positiva till stor del förlitade sig på formella 
metoder. Vi tror att detta beror på att de som är negativt inställda helt enkelt anser att formella 
marknadsundersökningar, som t.ex. enkätundersökningar, inte kan tillföra produktutvecklingen 
något och således istället använder sig av mera informella metoder, som att exempelvis fråga 
experter om deras syn på situationen. Att några pratade väldigt negativt om 
marknadsundersökningar, men ändå använde sig till relativt stor del av informella 
undersökningsmetoder, anser vi tyder på att de tolkar ordet marknadsundersökning som främst 
formella sådana och att deras åsikter till stor del bör förknippas med traditionella 
marknadsundersökningsmetoder. Således använder dessa entreprenörer mera 
marknadsundersökningar än de tror, eftersom de är av informell natur och inte alltid tolkas som 
marknadsundersökningar av entreprenörerna. Toontrack är ett undantag från resonemanget kring 
attityder och formella/informella metoder och detta anser vi är beroende på deras situation. Vi 
återkommer till deras speciella situation under rubriken nedan. 
 

8.1.1 Falldiskussion5 
Som nämnt anser vi att vårt undersökningsområde påverkas mycket av den situation som 
respondenterna befinner sig i och att det således är svårt att ta fram några allmänna eller generella 
metoder som passar för alla situationer. Därför kommer vi här att gå igenom varje fall för sig, för 
att tydliggöra att produktens egenskaper, branschen i sig, kundernas förståelse för produkten och 
andra faktorer alla påverkar det val av metoder som entreprenörerna bör göra när de vill 
undersöka behovet för innovationen. 
 
DeVillain befinner sig på en marknad som varit oförändrad under en längre period och 
innovationen blir därför extra radikal för kunderna. Det blir alltså ännu svårare för kunderna att 
acceptera produkten och dess intåg på marknaden, på grund av branschens natur och historia. 
DeVillain använde sig av, och var positiva till, informella metoder som kvasiexperter och mässor 
för att undersöka marknaden, vilket vi anser är rätt väg att gå. Att använda sig av mera formella 
metoder tror vi kunde ha givit företaget snedvridna resultat i detta fall, eftersom kunderna inte 
förstå den framtagna produkten och dess fördelar. 
 
Betala.ses innovation är inom ett område där det råder ett djuprotat beteende. Betalningar och 
säkerheten i samband med dem är även ett känsligt område, och mobilbranschen präglas av 
innovationer av olika slag. Dessa faktorer menar vi gör att kunderna kan anse innovationen som 
ett hot mot deras existerande beteende och att de således förlorar tryggheten de har i nuläget. 
                                                
5 Vid diskussionen kring våra respondenters användande av formella och informella marknadsundersökningar nedan 
tas inte de metoder som vi ovan nämnde var gemensamma nämnare för alla våra respondenter med (statistiksökning, 
feedback från kunder och bekanta samt den egna intuitionen) utan enbart de kvarstående metoderna som företagen 
använt sig av. 
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Betala.se uttryckte sin tillförlit till de gjorda formella marknadsundersökningarna. Vi anser dock 
att detta är fel väg att gå och använder oss av Trotts modell för att styrka detta resonemang. Han 
anser att marknadsundersökningar inte kan tillföra något i kvadrat fyra i modellen 
”Circumstances under which market research may hinder the development of innovative new 
products”. Vi håller med och menar att det hade varit att föredra för Betala.se att använda sig av 
informella metoder, eftersom kunderna kan ge snedvridna åsikter på grund av att de inte inser 
vilka fördelar det nya betalningssättet i själva verket kan ha. 
 
Rebtels situation anser vi har stora likheter med Betala.ses. Även inom detta område finns 
djuprotat beteende och kunden måste bryta sitt existerande beteende, vilket vi anser vara ett stort 
steg att ta. Eftersom det finns en risk att kunderna inte förstår produkten anser vi, likt i Betala.ses 
fall, att informella undersökningsmetoder är att föredra. En skillnad från Betala.ses situation är 
dock att Rebtels grundare har erfarenhet från att tidigare skapat radikala innovationer, och vi tror 
att detta bidragit till att denne förlitat sig mera till informella undersökningsmetoder, eftersom 
han ansett att de formella inte skulle hjälpa produktutvecklingen utan snarare kunnat stjälpa den. 
 
SL Innovations produkt riktade sig mot kunder med kunskap inom området, men eftersom det 
fanns produkter som utförde samma sak som den framtagna innovationen samt att uppfinningen 
var helt ny på marknaden, så visade det sig att den marknadsundersökning som gjordes innan 
lanseringen visade negativt resultat. Detta anser vi styrker Svante Larssons resonemang kring 
formella marknadsundersökningsmetoder, och i likhet med honom anser vi att informella 
metoder, som t.ex. mässor och kvasiexperter som SL Innovation använde sig av, är att föredra i 
denna situation. 
 
Toontrack utvecklade och började sälja sin produkt innan de ens visste att innovationen skulle 
bli företagets nya inriktning. Detta tror vi är en av orsakerna till att de inte i någon större 
utsträckning använt sig av formella marknadsundersökningar. I och med att deras produkt var så 
ny på marknaden och att den metod de använde var innovativ så tror vi att formella 
undersökningsmetoder inte varit att föredra. Att Toontrack använde sig av informella metoder 
som kvasiexperter för att utveckla produkten och mässor för att få information tycker vi är 
undersökningsmetoder som är lämpliga i detta fall. 
 
Ergomindes innovation lanserades i en väldigt nischad och innovationsfattig bransch. 
Entreprenören pratade positivt om de formella marknadsundersökningar som gjordes, och vi 
anser också att de var fördelaktiga så länge kunderna förstod produkten. Dock anser vi att 
formella metoder, som t.ex. enkäter, kan vara riskabla att använda i detta fall eftersom det finns 
en stor risk att kunden inte förstår produkten. Det var även ofördelaktigt för Ergominde att 
användarna, de som deltog i undersökningarna, och köparna var olika personer, eftersom 
marknadsundersökningen på grund av detta kan bli missvisande. Detta styrks även av det faktum 
att Ergomindes försäljning inte motsvarat de goda resultat som marknadsundersökningarna 
visade. 
 
Vi vill följaktligen med dessa falldiskussioner visa på de olikheter som funnits i alla våra 
respondenters situationer och som alla på sätt eller annat påverkat de val av 
undersökningsmetoder som entreprenörerna gjort eller borde ha gjort. 
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8.2 Slutsatser 
 

PROBLEMFORMULERING 
VILKA METODER ÄR LÄMPLIGA FÖR SMÅ ENTREPRENÖRIELLA FÖRETAG NÄR DE, I ETT TIDIGT SKEDE AV 

PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN, VILL UNDERSÖKA OM DET FINNS EN MARKNAD FÖR EN NY OCH INNOVATIV 

PRODUKT? 

 
 Val av marknadsundersökningsmetod och nyttan man kan ha av den är inom detta 

område väldigt situationsberoende. 
 Traditionella marknadsundersökningar (t.ex. enkätundersökningar) är inte alltid 

användbara för innovativa produkter. Formella metoder kan dock vara fördelaktigt i 
situationer där kunderna har tillräckligt stor kunskap om produkten och är öppna för 
innovationer, för att kunna bidra med användbar information.  

 Om man har en innovativ produkt bör man överväga användandet av informella 
metoder; t.ex. följande metoder som våra respondenter hade nytta av i sina respektive 
situationer: kvasiexperter, externa experter, mässor, Internet, feedback och egen 
intuition. 

 Trots den höga graden av situationsberoende så fann vi att metoder som 
statistikanvändning, feedback från kunder och bekanta samt den egna intuitionen är 
användbara metoder för att känna av marknaden för små företag. 

 Trotts modell ”Circumstances under which market research may hinder the 
development of innovative new products”  anser vi är användbar för entreprenörer i 
tidiga skeden av produktutvecklingen, för att skapa en uppfattning om vilka 
marknadsundersökningsmetoder som kan vara att föredra. Situationerna är dock ofta 
mera komplexa och påverkas även av andra faktorer, vilket ställer krav på 
analyseringen av den information modellen generar. 

 
Vi kan således konstatera att vårt resonemang till stor del stämmer överens med de befintliga 
teorierna och det faktum att hälften av våra respondenter var positivt inställda och hälften 
negativt, anser vi stärka situationen bland forskarna i vårt teorikapitel, d.v.s. att det finns spridda 
åsikter inom området.  Till stor del anser vi att Trotts modell som vi nämnde ovan är användbar, 
men som vi såg av våra respondenters situationer så är verkligheten oftast inte tillräckligt enkel 
för att enbart placera in i en fyrfältsmodell, utan varje situation bör analyseras för att avgöra hur 
mycket marknaden bör undersökas och kännas av, samt vilka metoder man bör använda sig av. 
 
Vi har även funnit några ageranden och argument hos våra respondenter som vi inte sett i tidigare 
gjorda studier, eller som vi anser tydligare eller mera frekvent borde tas upp: 

 
 Användandet av personer som var motsatsen till det teorierna kallar experter, d.v.s. 

personer som var så lite experter som möjligt. Denna metod, som vi valt att kalla för 
”antiexperter”, tror vi kan vara till nytta för entreprenören vid utformandet av en 
marknadsundersökning, då den ger entreprenören en ökad förståelse för produktens 
komplexitet. 

 Användandet av mässor, seminarier och säljturnéer för att få bättre information om 
marknaden togs upp av flera respondenter, och vi anser att detta mera frekvent borde 
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komma fram i teorierna inom området. Speciellt aspekten angående kundernas 
mottaglighet för innovationer vid dessa tillfällen anser vi vara en intressant faktor. 

 Patentdatabaser i syfte att få information om tidigare innovationers misslyckanden 
som nämndes av en av våra respondenter anser vi vara ett bra sätt att ta reda på vad 
som krävs av ens innovation. Detta har vi inte funnit i tidigare teorier inom området. 

 Argumentationen angående svårigheten att ta in kunder i produktutvecklingen innan 
patent tagits anser vi även borde få större utrymme i teorierna. 

 

8.2.1 Förslag till framtida forskning 
Då vi anser att detta område inte är fullständigt studerat anser vi att det finns utrymme för 
framtida forskning. Detta gäller speciellt mindre företag eftersom de befintliga teorierna kring 
marknadsundersökning ofta behandlar större företag. 
 
Vi har funnit en del olika områden inom marknadsavkänning och –undersökning för nya och 
innovativa produkter som vi anser vara intressanta för framtida studier och forskning. I stort 
följde våra respondenter de teorier som vi presenterade i vår undersökning, men vi fann ett antal 
alternativa metoder som vi inte hittat i tidigare studier eller som vi ansåg borde få större 
utrymme. De fyra punkter som togs upp ovan är sådana och speciellt informationssökning vid 
mässor är något som många av våra respondenter värderade väldigt högt och som vi anser borde 
få större fokus. Även de antiexperter som användes för att undersöka komplexiteten hos en 
produkt tycker vi kan vara av värde för framtida forskning. 
 
Vi anser även att det skulle vara intressant att följa upp denna studie om några år, för att se vilka 
av företagen som gjort störst succé och vilka som således hade valt ”rätt” metod för undersökning 
av marknaden. Det skulle även vara intressant att se ifall externa situationsfaktorer påverkar 
andra studier med liknande inriktning i lika stor grad som var fallet i denna undersökning. 
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9. SANNINGSKRITERIER 
 
 
VI PRESENTERAR I DETTA AVSLUTANDE KAPITEL VÅRA ARGUMENT KRING DEN GENOMFÖRDA STUDIENS SANNINGSKRITERIER. 
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9.1 Studiens sanningskriterier 
n kvalitativ studies yttersta mål är att bidra till kunskapsutveckling inom det undersökta 
området och därmed öka förståelsen för det valda fenomenet (LANTZ, 2007, S. 123-124). Vid 

teorigenererande studier används sanningskriterier som giltighet, intersubjektivitet och praktisk 
användbarhet vid bedömningen av studiens trovärdighet. För att en studie ska uppnå giltighet ska 
den genererade teorin grundas på en tillräckligt stor datainsamling. Datan ska täcka de områden 
som studien avser att undersöka och ytterligare datainsamling inte generera nya slutsatser 
(JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 165-166). 
 
Som vi tidigare påpekat anser vi inte att vår studie har uppnått fullständig mättnad, vilket således 
påverkar dess giltighet. De sex intervjuer vi utfört har tillfört en tillräcklig mängd information för 
studiens syfte, men ytterligare intervjuer, eller andra intervjuobjekt, skulle mycket väl kunna 
förändra studiens slutsatser, då vi upptäckt att studiens frågeområde är väldigt situationsberoende. 
Även om den utvecklade teorin inte fulltständigt täcker de kvalitéer som studien ämnat 
undersöka, behöver inte teorin klassas som ogiltig. Den kan fortfarande utgöra en del av 
kunskapsutvecklingsprocessen och förbättras genom ytterligare datainsamling (JOHANSSON 

LINDFORS, 1993, S. 166). Vi anser att de slutsatser vi presenterat i vår studie är en del av 
kunskapsbildningen inom vårt valda område. Våra resultat, vilka både styrker existerande teorier 
och har bidragit till att nya begrepp bildats, bör enligt oss betraktas som ett steg till ökad 
förståelse inom området marknadsavkänning för entreprenörer med innovativa produkter. Men 
med tanke på områdets situationskänsliga karaktär bör dock våra resultat ytterligare prövas i fler 
situationer innan de kan anses som helt giltiga.  
 
Om vår studie uppnått intersubjektivitet, d.v.s. att våra tolkningar accepteras av andra forskare 
eller individer som representerar det studerade området, är svårt bedöma då intersubjektiviteten 
till viss del grundar sig på om de undersökta individerna känner sig hotade eller smickrade av de 
slutsatser som dragits. Möjligheten att uppnå intersubjektivitet påverkas även av hur teorier och 
insamlad data presenteras (JOHANSSON LINDFORS, 1993, S. 165-166). Vi har i försök att uppnå 
intersubjektivitet presenterat våra resultat så att oberoende individer och forskare ska ha 
möjlighet att göra egna tolkningar utifrån vår insamlade data och presenterade teori. Vi kan dock 
inte uttala oss om vår studie uppnått intersubjektivitet då inga forskare eller individer inom 
området i detta skede prövat vår teoriutveckling.  
 
Vi kan även heller inte uttala oss om studiens praktiska användbarhet då detta avgörs när andra 
individer praktiskt utnyttjar den utvecklade teorin för att bättre förstå eller hantera sin egen 
verklighet. Dock kan man diskutera sanningskriteriet överförbarhet som undersöker studiens 
möjlighet att tillämpa slutsatserna i liknande situationer eller på andra individer eller grupper 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 169). Då vi konstaterat att det studerade området är väldigt 
situationsberoende tror vi att det överlag är svårt att uppnå en total överförbarhet. Dock är 
marknadsundersökningsmetoder utformade på så sätt att det finns en möjlighet att anpassa dem 
efter särskilda situationer, därför anser vi att vår studie är överförbar i situationer som påminner 
om de vi undersökt. 

E 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
 
 Entreprenören och Företaget: 
 
- Tidigare erfarenhet (Utbildning, Tidigare arbeten 
m.m.) 
- Företagsbakgrund (Uppstart, behov bakom, m.m.) 
- Marknadssituation 
 - Marknadsutveckling 
 - Konkurrenssituation 
 - Målgrupp 
 
 

Innovationen och Osäkerhet: 
 
- Bakgrund till innovationens uppkomst 
 - Marknadsförändring 
 - Teknik eller Marknadsförändring 
 - Grad av innovation 
 - Komplexitet 
- Risktagande 
- Osäkerhetsfaktorer som påverkat  
produktutvecklingsprocessen 
- Metoder för att minska osäkerheten 
 

Marknadsavkänning: 
 
- Undersökning innan lansering 
- Kundinvolvering 
 - Betydelse för produktutveckling 
- Undersökningens utformning / syfte 
 - Metoder  
 - För- och Nackdelar med valda metoder 
 - Konsulthjälp 

Tillägg: 
 
- Ytterligare tillägg 
- Möjlighet till komplettering 


