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Abstract 

The world is in constant change, driven by the development of new and updated 
products. Without these products, the growth in society would in the worst-case 
scenario stop completely. Can you imagine how your life would be without the 
railway, electricity or phone? All these examples have at some point started with a 
person that has an idea. This person then begins to think about it and at some point, 
begin the journey to reach the market with it. The ideas that become a product and is 
of technical nature and at the same time has a height of originality, is classified as an 
invention. When a market adopts an invention, it becomes an innovation. All ideas 
have not the same possibility to succeed in the market, some have great potential 
meanwhile some inventions just fail. In those cases, when a person aim to reach the 
market with an idea, it’s important to identify if it is one of those that have the 
possibility, and this is better to have knowledge about at as a early stage as possible. 
This is important to do, so the inventor can focus their resources, such as capital and 
time, in the right direction. 

We have investigated the parameters that affect the ability to achieve entry into a 
market to get a better understanding of whether an idea has commercial potential or 
not. We have also in addition to the investigation examined how these parameters 
can be used to influence the chance of success. 

The work was done through literature studies and interviews with people who have 
experience of inventions and the innovation process. The literature review and 
interviews led to several parameters that are of interest. By comparing this with the 
theory, we could analyse whether these had effects or not, and if so how much. 
Further analysis was performed to identify how these can be used in practise. 

The parameters that were identified as most important was originality, market 
awareness, knowledge and skills, motivation, transparency, timing and financial 
resources. 

We have also proved that theory and reality are far apart when it comes to how 
innovators work and how researchers think is the best way. The inventors believe that 
the technical solution is the most significant parameter, while the theory considers 
the need for the product is the most important. Our conclusion is that both the 
technical solution and the need are necessary to achieve entry into the market. The 
inventor can obtain knowledge about all these parameters by working with more 
structure, look at the idea more objectively and make inquiries with potential 
customers. We have also found that it is important to share the idea with others, but 
only to a certain level due to demands for patent grants, to be able to get help to gain 
knowledge about the parameters that the individual does not possess. 

There is much to gain from the success of verifying ideas at an early stage, so time 
and energy can be allocated to the ideas with the greatest potential to succeed. How 
innovators can use the parameters in a practical way are presented at the end of the 
report. 
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Sammanfattning 

Världen är i konstant förändring och drivs framåt genom utveckling av nya och 
uppdaterade produkter. Utan denna utveckling skulle samhällsutvecklingen troligtvis 
stanna av. För hur skulle ditt liv se ut utan järnvägen, elektriciteten eller telefonen? 
Alla dessa förändringar börjar med att en person har en idé som börjar gro och som 
börjar sin resa mot att nå marknaden. De idéer som mynnar ut i produkter, är av 
teknisk karaktär och har en höjd av originalitet klassas som uppfinningar, som när 
väl insteg nås på marknaden blir till innovationer. Alla idéer har dock inte samma 
förutsättningar att lyckas nå marknaden, utan vissa har stor möjlighet att bli 
innovationer och vissa har det inte. I de fallen där innehavaren av en idé har som mål 
att nå insteg med sin uppfinning är det viktigt att i ett så tidigt skede som möjligt 
kunna särskilja vilka uppfinningar som har potential att göra detta för att ha 
möjlighet att kunna fokusera sina resurser, så som kapital och tid, på de uppfinningar 
som har bäst förutsättningar att bli till innovationer. 

För att kunna få förståelse för huruvida en idé har en affärsmässig potential har vi i 
det här arbetet undersökt vilka parametrar som påverkar möjligheten att nå insteg. 
Dessutom har vi undersökt hur en innehavare av en idé kan använda sig utav dessa 
parametrar för att själv ha möjlighet att analysera och påverka chansen att lyckas. 

Arbetet har genomförts genom litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med 
personer som har erfarenhet kring uppfinningar och hur dessa når sin tilltänka 
marknad. Litteraturstudien samt intervjuerna ledde fram till ett antal parametrar 
som är av intresse att ha kunskap kring. Genom att jämföra dessa med teorin kunde 
vi analysera fram huruvida de hade inverkan för potentialen att nå marknaden. 
Ytterligare analys genomfördes för att identifiera hur dessa kan användas för att 
utvärdera en idé.  

Parametrarna som identifierades som mest väsentliga för att en uppfinning skulle ha 
möjlighet att nå insteg är originalitet, marknadskännedom, kunskap och kompetens, 
drivkraft, öppenhet, timing samt ekonomiska resurser.  

Det har även visat sig att teori och uppfinnare står långt ifrån varandra när det 
kommer till hur det praktiskt går till att nå insteg. Uppfinnarna anser att den 
tekniska lösningen är mest väsentlig medan teorin anser att behovet för produkten 
hos den tilltänka kunden är det. Vår slutsats är att både den tekniska lösningen och 
behovet är nödvändigt för att nå insteg, vilket är viktigt att förstå. Uppfinnaren kan få 
kunskap kring detta genom att arbeta mer strukturerat, se på idén mer objektivt samt 
genom att göra noggrannare marknadsundersökningar. Vi har även funnit att det är 
viktigt att våga dela med sig av sin idé, i viss mån, och vara öppen för att kunna få 
hjälp med kunskap kring kompetens som man inte själv behärskar.  

Det finns mycket att vinna på att lyckas med att verifiera idéer i ett tidigt stadie för att 
kunna lägga tid och energi på de idéer som har störst potential att lyckas. Hur detta 
går till rent praktiskt presenteras sist i rapporten. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Linköpings universitet 
genomfört under 20 veckors heltidsarbete våren 2016. Det är den sista fasen under 
civilingenjörsutbildningen inom industriell ekonomi med inriktning mot projekt, 
innovation och entreprenörskap. 

Vi vill passa på att tacka Svenska Uppfinnareföreningen och alla dess medlemmar för 
att vi fått möjlighet att genomföra detta arbete tillsammans med er. Ett speciellt tack 
till er som har ställt upp på intervjuer och andra möten under arbetets gång. Ett 
särskilt tack vill vi också rikta till Malin Mohr och Mats Olsson som har bidragit med 
sin stora kunskap och sitt ständiga engagemang till detta arbete. 

Ett dubbelt tack vill vi rikta till vår handledare vid Linköpings universitet, Charlotte 
Norrman, som inte bara har guidat oss genom hela arbetet utan också förmedlade 
kontakten med Svenska Uppfinnareföreningen och således är anledningen till att 
arbetet över huvud taget blev av. Tack också till vår examinator Dzamila Bienkowska 
och våra opponenter Gustav Blomér och Claes Kallström för era värdefulla 
synpunkter genom hela arbetet.  
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1 Inledning 

I nedanstående kapitel redogör vi för bakgrund och syfte med arbetet. Efter att ha 
läst denna del av rapporten kommer läsaren ha en djupare förståelse kring 
problematiken samt vad arbetet handlar om.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Vem har inte någon gång varit irriterad på ett problem i sin omgivning? Det behöver 
inte ens vara ett problem som finns för personen i fråga, utan kan lika gärna vara ett 
observerat problem för någon annan. Dessa situationer finns i vardagen, på jobbet 
eller var som helst i omvärlden. Det kan exempelvis vara något som går för långsamt 
eller sker på ett omodernt vis. Dessa situationer är inte bara irriterande och negativa, 
utan kan istället ses som en möjlighet till att skapa förbättring.  

Hur hade exempelvis din egen vardag sett ut om elen, telefonen eller lokomotivet 
aldrig hade existerat? Det finns också gott om exempel på svenska uppfinnare som 
har lyckats lösa ett problem, där den kanske mest kända är Alfred Nobel, i vars namn 
Nobelpriset delas ut varje år och som är mannen bakom dynamiten (Tekniska 
museet 1, 2016). Andra kända personer är Erik Wallenberg, skaparen av den första 
Tetra-förpackningen som lade grunden till företaget Tetra Pak (Tekniska museet 2, 
2016) och Sven Wingquist som lade grunden till SKF:s framgångssaga genom det 
sfäriska kullagret (Tekniska museet 1, 2016).  

Om en vara, med en viss grad av originalitet och med en teknisk karaktär, löser ett 
problem på ett sätt som har teknisk karaktär så kallas lösningen för uppfinning 
(Frankelius & Norrman, 2013). Det gör att alla ovan nämnda idéer ligger till grund 
för lösningar som kallas för uppfinningar och har lett till entreprenörskap. 
Entreprenörskap är en process som handlar om att upptäcka en möjlighet, ha viljan 
att utnyttja den och ha självförtroende att verkligen lyckas genomföra den också 
(Stevenson & Jarillo, 1990). Uppfinningarna i exemplen ovan visar hur en 
uppfinning, genom entreprenörskap kan bli en innovation, det vill säga en 
kommersialiserad uppfinning (Schmookler, 1966). Utan det svenska 
entreprenörskapet hade inte Sverige sett ut som det gör och svenskt näringsliv hade 
inte stått sig så pass starkt som det idag gör (Landström, 2005).  

Kopplingen mellan entreprenörskap och innovationer beskriver Henrekson och 
Stenkula (2016) att Schumpeter fastställer redan 1911 genom att beskriva 
entreprenören som i första hand en innovatör som har identifierat nya lösningar och 
produkter. Utan innovationer så finns det inte, i samma utsträckning, möjlighet till 
ett stimulerat entreprenörskapsklimat som enligt Landström (2005) är nödvändigt 
för ett fortsatt starkt näringsliv i Sverige när omvärlden blir allt mer 
konkurrenskraftig. Detta visar på att innovation har en viktig del i samhället och 
samhällsutvecklingen och utan några uppfinningar kommer det heller inte några 
innovationer.  

Ser man på historien från grottmänniska till idag verkar det som att människan är en 
kreativ varelse som hela tiden strävar efter att få det bättre. Genom logiskt tänkande 
och smarta lösningar skapas möjligheter till ett smidigare, eller i vissa fall mer 
komplicerat men definitivt annorlunda, liv. Uppfinningarna kan lösa allt mellan 
stora och små problem samtidigt som de kan påverka allt mellan den enskilde 
personen och hela världens befolkning. Dock är bara vissa uppfinningar så pass bra 
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att de går att kommersialisera och då lägger grunden till nya företag och 
verksamheter. Andra uppfinningar är mindre bra och av olika anledningar kommer 
de aldrig ut på marknaden (Mohr & Olsson, 2016). Bara för att det är en uppfinning 
betyder det alltså inte att den har rimliga möjligheter att bli en innovation. 

Svenska Uppfinnareföreningen, som är uppdragsgivaren till detta arbete, är en ideell 
förening som hjälper uppfinnare med rådgivning och till viss del också ekonomiskt 
för att ta deras uppfinningar till innovationer (Svenska Uppfinnareföreningen, 2015). 
Frankelius och Norrman (2013) konstaterar i sin rapport att det är viktigt att i ett 
tidigt skede ge ekonomiskt stöd till de uppfinnare som har en uppfinning med en 
potential att bli en innovation.  

I Sverige finns det ett stort intresse att lösa problem vilket syns i statistik från Patent- 
och registreringsverket (2015) där de redovisar att svenskar under en 
femtonårsperiod (2000–2014) har lämnat in 245 539 stycken patentansökningar 
runt om i världen. Bara under 2015 lämnades det in 2 427 stycken nationella 
patentansökningar i Sverige, varav 22 % kommer från privatpersoner (Patent- och 
registreringsverket, 2015). Det är dock inte alla dessa som blir godkända patent i 
slutändan. Enligt Patent- och registreringsverket (2015) är det bara cirka 50 % av de 
nationella patenten som godkänns - övriga avslås, återkallas eller avskrivs. Det är 
alltså många privatpersoner runt om i Sverige som sitter hemma och kommer på 
lösningar som sedan inte blir till uppfinningar.   

Bara för att en lösning klassas som en uppfinning betyder det inte att den per 
automatik blir en innovation, då den behöver säljas och börja användas för att så ska 
ske. Så vad är det då som avgör huruvida en uppfinning blir en innovation eller inte? 
Detta är intressant att veta dels för att kunna, som Frankelius och Norrman (2013) 
nämner, ge stöd till de uppfinningar som har potentialen att bli en innovation och 
dels för att ge uppfinnarna själva möjligheten att i ett tidigt skede förstå 
uppfinningens möjligheter att nå till marknaden.  

1.2 Syfte 

Syftet är att identifiera vilka parametrar som påverkar en uppfinnings möjlighet att 
bli en innovation för att i ett tidigt skede kunna skapa förståelse för möjligheten att 
nå insteg och samtidigt analysera hur dessa parametrar kan användas på ett effektivt 
sätt för att öka potentialen. 

1.3 Frågeställningar 

För att besvara syftet på ett tillfredställande sätt behöver två frågeställningar 
besvaras. Första delen av syftet handlar om att identifiera vilka parametrarna som 
påverkar en uppfinnings möjlighet att nå insteg, så frågeställning 1 formuleras enligt: 

 Vilka parametrar är relevanta för att i ett tidigt skede kunna avgöra en 

uppfinnings affärsmässiga potential? 

När dessa parametrar väl är identifierade så är det inte nödvändigtvis uppenbart hur 
de ska användas. För att reda ut detta och besvara syftets andra del formuleras 
frågeställning 2 enligt: 

 Hur kan de identifierade parametrarna användas i praktiken för att 

påverka uppfinningens möjlighet att nå marknaden? 



3 

 

1.4 Målgrupp 

Målgruppen för detta arbete är personer med en inblick eller ett intresse för 
uppfinningar och innovationer. Detta inkluderar personer som arbetar med dessa 
frågor inom näringslivet eller den ideella sektorn. Personer som arbetar med 
innovationsutveckling och stöd till uppfinnare ska även de kunna ha intresse av detta 
arbete. Oavsett om det är akademiker, personer inom industrin, anställd på 
offentliga verk såsom Almi, Vinnova och Tillväxtverket eller enskilda uppfinnare, så 
ska rapporten kunna erbjuda en förståelse för hur det är möjligt att gå tillväga för att 
verifiera en uppfinnings framtida affärspotential och vilka parametrar som 
underlättar att ha kunskap kring. Resultatet ska även kunna ge bidrag till 
forskningen för att kunna utvecklas vidare och få en ökad förståelse för uppfinningar, 
innovationer och dess kontext.  

1.5 Uppdragsgivaren - Svenska Uppfinnareföreningen 

Uppdragsgivare till detta arbete är Svenska Uppfinnareföreningen som grundades år 
1886 vilket, enligt egen utsago, gör dem till världens äldsta uppfinnareförening 
(Mohr & Olsson, 2016). Svenska Uppfinnareföreningen är till för både uppfinnare 
och småföretagare där dessa kan få hjälp och tillgång till kompentens kring en rad 
olika områden så som rådgivning och coachning. (Svenska Uppfinnareföreningen, 
2015)  

Verksamheten finns både på nationell och på regional nivå runt om i hela Sverige 
med ett samordnande kansli i Stockholm. Den nationella verksamheten kretsar kring 
finansiering och stimulans för verksamheten och uppfinnare medan den regionala 
verksamheten handlar om lokalt nätverkande och coachning för att sprida kunskap 
och inspiration om uppfinningar. Totalt finns det 30 stycken regionala föreningar 
anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen. (Svenska Uppfinnareföreningen, 2015) 

Svenska Uppfinnareföreningen har många samarbetspartners i näringslivet så som 
Sveriges Ingenjörer, Företagarna, Tekniska museet, Vinnova och Almi. Föreningen 
är partipoliskt obunden och finansieras huvudsakligen av Vinnova, Almi och 
Tillväxtverket men även medlemsavgifter bidrar till viss del. (Svenska 
Uppfinnareföreningen, 2015) 

1.6 IRT-processen 

Grunden i detta arbete kommer från IRT-processen (Innovation för Regional 
Tillväxt) som är ett projekt där Svenska Uppfinnareföreningen ska ta fram en 
generell metod för att ta en uppfinning till marknaden. Det vill säga en metod, eller 
modell, som är konkret och enkel att följa. (Mohr & Olsson, 2016) Frankelius och 
Norrman (2013) gjorde en förstudie i början av projektet som har lagt hela grunden 
för det fortsatta arbetet med IRT där denna rapport är en del av den inledande fasen. 
Av denna anledning är denna förstudie frekvent citerad och många definitioner är 
tagna därifrån.  

Sedan arbetet med uppsatsen påbörjades under våren 2016 till slutskedet under 
hösten samma år har stora förändringar skett för IRT och Svenska 
Uppfinnareföreningen. Det har inte påverkat rapportens syfte men bakgrunden och 
beskrivningen av projektet har vid ett flertal tillfällen uppdaterats. Av denna 
anledning gör vi ett avstamp den 31 juli 2016 och följande beskrivning av processen 
beskriver hur IRT såg ut vid det datumet. 
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Processen består utav fyra faser som kallas för första fasen, regional pitching, 
nationell pitching samt nationell och internationell marknad. Det är första fasen 
som är intressant för detta arbete då den kommer att fokusera på den ekonomiska 
aspekten av uppfinningen. Här ska uppfinnaren som använder sig utav IRT-
processen svara på frågor där svaren kommer leda fram till en förståelse för huruvida 
uppfinningen kommer att ha en affärsmässig potential eller inte. Utgångspunkten för 
detta projekt är alltså att utgå från det affärsmässiga perspektivet, med filosofin att 
om en uppfinning inte kommer fungera ekonomiskt i framtiden så är det ingen idé 
att fortsätta att utveckla den. Tanken är att efter den första fasen är genomförd ska 
uppfinnaren ha fått självinsikt för om det finns ett behov för produkten, vad som 
kommer att krävas för att nå insteg och om den har möjlighet att göra det. Detta ska 
ske med hjälp av en online-modul som uppfinnaren ska kunna nå via en hemsida och 
har möjlighet att använda sig av hemma. Detta ligger dock utanför detta arbete. 
(Mohr & Olsson, 2016) 

Resterande faser handlar om att verifiera sin idé mot en grupp av människor som har 
erfarenheter kring uppfinnande och som kan ställa de ”rätta” frågorna. (Mohr & 
Olsson, 2016) Dessa faser påverkar inte detta arbete varför de lämnas därhän.  

1.7 Disposition 

Detta arbete är uppdelat i sex kapitel. I detta inledande kapitlet beskrivs bakgrunden 
till arbetet, syftet och frågeställningarna som ska besvaras. Det ges också en kortare 
bakgrund till uppdragsgivaren. I kapitel 2, metodkapitlet, beskrivs hur arbetet har 
genomförts och är skrivet för att studien ska kunna replikeras med samma resultat 
och för att skapa legitimitet år rapporten. Efter det kommer den teoretiska 
referensramen som redogör för den teori som har använts i analysen och är 
uppbyggd av tidigare litteratur och forskning som har sammanställts för att kunna 
svara på rapportens frågeställningar. Efter det redovisas den insamlade empirin för 
att sedan efterföljas av just analysen. I analyskapitlet analyseras empirin med hjälp 
av den teori som presenterats i den teoretiska referensramen. Arbetet avslutas med 
resultat och diskussion där det redogörs för resultatet med en efterföljande 
diskussion kring hur resultatet ska tolkas och vilka slutsatser som kan dras av detta.   
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2 Metod 

I detta kapitel redogör vi för den metod som har använts under studien. Avsnittet 

beskriver vad som har gjorts, hur det har genomförts, varför studien har valts att 

genomföras på detta sätt samt vilka konsekvenser det har fått.  

2.1 Kvalitativt angreppssätt 

Vi har valt att använda oss utav ett kvalitativt tillvägagångssätt för detta arbete. 

Enligt Yin (2013) finns det ett antal karaktärsdrag som definierar vad som menas 

med kvalitativ forskning. Dessa skulle kunna sammanfattas till att den kvalitativa 

forskaren genomför studier i realiteten återger studieobjektets kontext som hen 

verkar i, objektets åsikter, ger förståelse för hur man kan beskriva det sociala 

beteendet och använder fler källor.  

Enligt Yin (2013) finns det tre förhållningsregler som bör följas för att forskningen 

ska resultera i något trovärdigt. Först och främst bör hela studien genomsyras av 

transparens för att resultaten ska kunna granskas och stödjas utav andra. Med 

transparens menas att data som tas fram och hur den har samlats ska finnas 

åtkomlig utav alla. Vid en kvalitativ studie ska man enligt Yin (2013) också ha ett 

metodiskt tillvägagångssätt, vilket innebär att forskningen kan undvika att 

genomföras slarvigt, få ett resultat som påverkats åt något håll såväl som att allt 

genomförs grundligt. Tredje och sista förhållningsregeln enligt Yin (2013) är att alla 

slutsatser och resultat som presenteras ska vara grundade i data som har samlats in 

under studien.  

Utifrån Yins (2013) riktlinjer utav vad som definierar en kvalitativ studie och vad 

studien bör ha som grundprinciper vid genomförandet har Yins (2013) tre 

förhållningsregler, presenterade i punktform nedan, använts vid detta arbete. 

 Transparens 

 Metodiskt 

 Slutsatser från teoretisk analys av data 

Alla datainsamlingsmetoder har noggrant dokumenterats för att kunna återskapas 

vid ett senare skede utav vem som helst. Data som har införskaffats genom dessa 

metoder har sammanställts och presenteras i rapporten, dock har dessa 

anonymiserats på grund av arbetets etiska riktlinjer. Den noggranna 

dokumentationen har påverkat arbetsgången på ett positivt sätt då det medför att en 

strukturerad arbetsgång har varit naturlig samt att det har varit enkelt att verifiera 

att allt har genomförts på ett korrekt sätt, vilket ger en högre legitimitet till resultatet 

som presenteras.  

Forskningen har bedrivits med utgångspunkt i den existerande teorin och sedan har 

empiri applicerats på den, vilket innebär att arbetet påbörjades med en 

litteraturstudie. 
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2.1.1 Litteraturstudie 

För att få en teoretisk grund att utgå ifrån startade vi med en genomgång av befintlig 

litteratur inom ämnet. Detta innebär att vi identifierade relevant litteratur som vi 

läste igenom och sammanställde till en teoretisk referensram. Typen av litteratur 

som eftersöktes var forskningsartiklar och böcker som berörde ämnet. Genom att 

underbygga antaganden och slutsatser på befintlig litteratur kan arbetet få en högre 

legitimitet och trovärdighet. En litteraturstudie kan även visa på var det finns luckor 

och gap i den nuvarande forskningen. 

Litteraturstudien började med att vi läste igenom litteratur och artiklar från 

relevanta kurser som vi tidigare hade läst under vår studietid. De kurser som ansågs 

mest relevanta var Entreprenörskap och start av nya verksamheter, Innovativt 

entreprenörskap samt Grundläggande marknadsföring som samtliga lästs vid 

Linköpings universitet. Vi gick systematiskt igenom dessa litteraturlistor för att få en 

klar bild kring vad som redan fanns om ämnet och intressanta artiklar valdes ut för 

vidare undersökning för att vi skulle få en förståelse för hur långt forskningen hade 

kommit. Kriterier för vidare studier av litteraturen var en intressant och relevant titel 

och att sammanfattningen visade på ett innehåll som berörde syftet.  

För att identifiera mer litteratur genomförde vi sökningar på Google Scholar och 

Unisearch via hemsidan för biblioteket vid Linköpings universitet. Exempel på 

sökord som användes var: uppfinning, innovation, entreprenör, behov, marknad, 

timing och originalitet. Dessa sökord kom från nyckeltermer inom artiklar som 

berörde ämnet som vi tidigare har lästs och som i övrigt är relevanta för ämnet. Vi 

genomförde också litteratursökning på Linköpings universitets bibliotek där 

tillämpliga böcker inom ämnet eftersöktes. Böckerna eftersöktes med samma 

nyckelord som vid artikelsökningen och valdes ut med samma kriterier.  

Vi valde ut artiklar utifrån deras titel och sammanfattningar för att endast behöva 

läsa litteratur som ansågs vara betydelsefull för ämnet. Vidare litteratursökningar 

skedde genom att vi utgick från lästa artiklar och fortsatte att studera artiklar som 

har citerats av dem och som de har citerat. Genom att göra så skapades en tydligare 

helhetsbild där flera forskares åsikter kom till ytan.  

Genom att söka litteratur, både böcker och artiklar, på detta sätt har det resulterat i 

att en bred teoretisk referensram har kunnat byggas upp. För att få en ännu större 

bredd hade fler nyckelord och sökmotorer kunnat användas men omfattningen och 

tiden för arbetet var för kort för att genomföra detta.  

2.1.2 Intervjuer 

Under arbetets gång genomförde vi sju stycken intervjuer för att samla in data. Fem 

av intervjupersonerna valdes på förslag från Svenska Uppfinnareföreningen för att 

nå intressanta och pålitliga personer. Ytterligare två intervjuer bokades in genom 

kontakt med en annan uppfinnare som gav förslag på personer som skulle kunna ge 

bra empiri till arbetet. Intervjuerna utfördes genom en semistrukturerad 

intervjuteknik. En semistrukturerad intervju är enligt Bryman och Bell (2003) 
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uppbyggd kring ett antal frågor som sedan tidigare har antecknats och som handlar 

om ämnet som ska behandlas.  Intervjun styrs till mångt och mycket utav hur den 

intervjuade svarar på frågorna. Följdfrågor ställs under hela intervjun men det är 

viktigt att säkerställa att alla de från början påtänkta frågorna ställs, även om det inte 

sker i den ordningen som var planerad (Bryman & Bell, 2003). Detta till skillnad från 

en strukturerad intervju där intervjuaren utgår från ett strikt frågeformulär likt en 

enkät (Bryman & Bell, 2003). Fördelen med en semistrukturerad intervju är att den 

kan utvecklas mer till en tvåvägskommunikation och ett samtal snarare än bara 

direkta frågor (Yin, 2013). 

Yin (2013) redogör för sex stycken tips för att genomföra en intervju på ett bra sätt 
vilka är: tala måttligt, var inte styrande, förbli neutral, upprätthåll en god relation, 
använd ett intervjuprotokoll och analysera medan du intervjuar. Dessa tips togs i 
beaktning under intervjuerna för att få ut det mesta från dem och säkerställa att 
intervjuerna genomfördes på ett korrekt sätt. Enligt Bryman och Bell (2003) är 
intervjuer som genomförs på ett semistrukturerat sätt flexibla. Flexibiliteten ger 
utrymme för att styra intervjun åt det håll som passar och kan få konsekvenser så 
som ämnen och infallsvinklar som inte påtänkts tidigare. 

Vi bokade intervjuerna i förväg för att få möjlighet att resa till personerna och 

genomföra intervjuerna på plats. Detta för att få till ett personligt möte i deras 

respektive miljö vilket också kan skapa en trygghet hos den intervjuade. Flera 

intervjuer bokades in under samma dag för att spara tid vilket resulterade i långa 

dagar och mindre tid direkt mellan intervjuerna för att sammanställa dessa. Detta 

gjorde att anteckningar bearbetades några timmar efter att intervjudagen var slut. Vi 

försökte dock i den mån vi hade tid och ansåg det behövas att justering frågor och 

approacher för att ha möjlighet att få till en så bra intervju som möjligt. Dock skedde 

inga stora förändringar för att hålla en så lika nivå som möjligt på intervjuerna. 

Ingen intervju gjordes om då vi ansåg att de data som samlats in var tillräckligt 

komplett. En av intervjuerna genomfördes på Skype då personen i fråga inte kunde 

närvara den dagen vi var på plats. Under intervjuerna var det en av oss som var 

drivande och ställde frågor, medan den andra antecknade. Intervjuerna spelades inte 

in eftersom det bedömdes kunna hämma och verka skrämmande för den intervjuade. 

Att bara en antecknade var på grund av att det ger ett bättre intryck än att båda sitter 

och antecknar vid en dator. Nackdelen med att inte spela in kan vara att vissa saker 

missas, en risk som minimerades genom att vi direkt efter intervjun diskuterade 

igenom vad som framkommit och vad som var viktigt att ta med därifrån. 

Diskussionen och tankar som inte hade antecknats under själva intervjun noterades i 

dokumentet med resterande anteckningar. Genom att göra så minimerades också 

risken att viktig information försvann.  

I början av intervjun berättade vi vilka etiska regler som skulle följas, så som att allt i 

möjligaste mån skulle vara anonymt och att eventuella citat skulle verifieras av 

personen i fråga innan de skulle användas. Intervjutiden sattes till cirka 60 minuter.   

När intervjuerna var färdiga satte vi oss ned för att renskriva alla anteckningar som 

hade tagits. Detta för att sammanfatta vad som hade sagts och spontana tankar kring 
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analysansatser kunde noteras för att i ett senare skede verifieras under själva 

analysfasen. Även sammanfattningar kring vilka ämnen varje svar berörde 

sammanställdes för att ha möjlighet att identifiera samband. Genom att arbeta på 

detta vis har vi kunnat minska risken för missförstånd i så stor utsträckning som 

möjligt.  

Ett frågeformulär för vilken typ av frågor som skulle ställas sattes upp i förväg men 

intervjuer kretsade mycket kring svar och följdfrågor som ställdes på dessa. I slutet 

av intervjuerna säkerställde vi att det gick bra att återkomma för eventuella 

tilläggsfrågor eller förtydliganden för att få möjligheten att reflektera över svaren och 

sedan återkomma för eventuellt klargörande tillägg eller följdfrågor.  

2.1.3 Sekundärdata 

Vi har även valt att komplettera vår empiri med sekundärdata. Detta valdes för att få 
en större bredd på empirin och få mer tyngd i analysen. Efter att intervjuerna 
genomförts upptäcktes att det var för dålig spridning på antalet som nått insteg, 
misslyckats nå insteg samt de som var mitt uppe i processen. Därför användes 
sekundärdata från två stycken case där personerna i fråga lyckats att ta en produkt 
till marknaden. Nackdelen med att använda sekundärdata är att vi inte har full 
kontroll över hur den har samlats in. Dessutom har den samlats in för ett annat syfte 
vilket kan göra det svårare att tolka den för att passa vårt syfte. Detta har avvärjts 
genom att vara noggranna när vi har läst dem samt att tolka dem korrekt. Dessa 
sekundärdata kommer från handledaren till detta arbete vilket också bör belysas. 
Detta påverkar inte användningen eller validiteten på dessa data då handledaren 
genomförde denna empiriinsamling för länge sedan och för ett annat syfte vilket gör 
att hon inte kan ha påverkat data på ett sådant sätt att det skulle påverka vårt arbete. 

2.2 Etik vid datainsamling 

Den etiska grunden i detta arbete utgår från den svenska myndigheten 

Vetenskapsrådets publikation God Forskningssed från 2011 som har kunnat 

användas i de fall oklarheter kring etik och moral har uppstått. Vetenskapsrådet har 

sammanfattat sin egen publikation i åtta regler som presenteras nedan (Gustafsson, 

Hermerén, & Petterson, 2011, p. 12): 

 Du ska tala sanning om din forskning 

 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 

eller miljö 

 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

Etik måste vi vara medvetna om, det handlar om att i skrift rättfärdiga vårt sätt att se 

på moral där etik, till skillnad från moral, aldrig kan vara godtycklig. Etiken måste 
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följa generella riktlinjer och vara baserad på reflektioner och aktiva val (Gustafsson, 

Hermerén, & Petterson, 2011). Detta är varför arbetet har satt upp etiska 

grundprinciper att förhålla sig till.   

Intervjuerna har genomförts med personer som har information som de inte vill ska 
spridas vidare då de i så fall kan komma till personlig ekonomisk skada, vilket 
innebär att det är av yttersta vikt att dessa personer känner ett förtroende för att så 
inte heller kommer ske. Ifall detta inte klargörs ordentligt kan det innebära att 
information uteblir från intervjuerna och viktiga slutsatser kan då också missas. 
Detta medför att ytterligare några etiska riktlinjer sattes upp och beskrevs noggrant 
innan varje intervju. Dessa krav baseras på Bryman och Bells (2015, s. 134) 
sammanställning av Diener och Crandalls (1978) krav: 

 Ingen person ska komma till skada under denna forskningsstudie 

 Alla respondenter kommer att vara anonyma 

 Alla respondenter har rätt att känna till vad rapporten handlar om och att 

de är en del av studien 

 Deltagarnas rätt till privatliv ska respekteras 

Detta medförde att intervjupersonerna kunde känna sig trygga och våga dela med sig 
av sina kunskaper. Kravet på att inte sprida information har gjort att hela 
empiriinsamlingen är anonymiserad. Detta motiverar även varför benämningen hen 
används för att beskriva personer eftersom det inte spelar någon roll vilket kön som 
de intervjuade har för arbetets resultat. Ordet medför ytterligare anonymitet till de 
intervjuade personerna. Detta kan i värsta fall leda till att trovärdigheten på 
empiriinsamlingen kan sjunka vilket vi har försökt motverka genom att klart och 
tydligt skriva ut övrig, relevant information kring de intervjuade personerna.  

2.3 Vetenskapligt synsätt 

Vi som författare har en grund inom naturvetenskapen vilket medfört att arbetet 
genomfördes med inspiration först och främst ifrån det positivistiska synsättet, som 
har stora likheter med naturvetenskapen. Enligt Thurén (2007) så anser en positivist 
att det endast finns två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen och det 
som vi med hjälp av logik kan räkna oss fram till. Något som dock också har påverkat 
arbetet är det som Thurén (2007) påpekar är, hermeneutiken, att en forskare aldrig 
kommer kunna undvika, att lägga personliga värderingar, erfarenhet och fördomar 
som en parameter när data tolkas. Vi tror också att det är svårt att helt utesluta dessa 
när data väl ska tolkas vilket medför att även inspiration av just hermeneutiken 
avspeglar sig i arbetet. Detta medför att inte ett rent vetenskapligt synsätt har 
använts under arbetets gång utan iakttagelser, beräkningar, tolkningar, personliga 
värderingar, erfarenheter kommer att spela en roll vid arbetets genomförande vid 
empiriinsamling, analys och slutsatser. 

2.4 Analysmetod 

Analysen började med att empirin gicks igenom för att identifiera gemensamma ord 
och teman mellan de olika intervjuerna. För att strukturera upp analysen och 
säkerställa att frågeställningarna besvarades samt att resultatet blev tillförlitligt 
kopplades dessa ord och teman till rätt frågeställning. För att säkerställa att så lite 
egna värderingar som möjligt färgade analysen hade vi detta i åtanke. 
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2.5 Parametrar 

För att kunna identifiera de relevanta parametrarna så genomfördes först en 
genomsökning av den identifierade litteraturen där vi valde ut de parametrar som 
ansågs relevanta för att besvara våra frågeställningar. När det var gjort genomförde 
vi våra intervjuer och där identifierade uppfinnarna själva parametrar kring ämnen 
som inte ingick i vår litteraturstudie. Vi fick då gå tillbaka och komplettera 
litteraturen för att få en större förståelse för svaren. När detta var gjort 
kategoriserade vi de parametrarna som vi själva identifierat och som uppfinnarna 
ansåg vara viktiga för att få en tydligare struktur genom empiri och analys.  
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3 Teoretisk referensram 

I nedanstående kapitel redogörs för litteraturen som har identifierats för att 
besvara arbetets frågeställningar. Dessa teorier behandlar det berörda ämnet och 
kommer att ligga till grunden för att analysera empirin.  

3.1 Inledning med definition av uppfinning och innovation 

I denna rapport har vi valt att utgå från Frankelius och Norrmans (2013) definition 
för uppfinningar och innovationer. Det vill säga en uppfinning är av teknisk karaktär 
som har hög originalitet och en innovation är en uppfinning som har vunnit insteg på 
marknaden. Definitionen överensstämmer med den som Schmookler (1966) 
använder då han beskriver en innovation som en uppfinning som blivit 
kommersialiserad. Kravet på en uppfinning är samma som Patent- och 
registreringsverket (2016) ställer för patenterbarhet, det vill säga att de ska finnas en 
nyhetshöjd, en uppfinningshöjd och den ska vara industriellt tillämpbar.  

Innovationer kan också härstamma från andra ursprung, utan den tekniska karaktär 
som krävs för att det tidigare ska kallas för en uppfinning. Dessa benämner 
Frankelius och Norrman (2013) som principiellt nya idéer, till exempel upplevelser 
och tjänster, men kommer inte att behandlas i denna rapport. Nedan redogörs för 
vad den identifierade litteraturen säger om de parametrar som har urskilts under 
arbetets gång. 

3.2 Originalitet 

Uppfinningar och innovationer kan ha olika grad av uppfinningshöjd, originalitet, 
vilket är ett av kraven som Patent- och registreringsverket (2016) ställer på 
patenterbarheten. Flera artiklar, exempelvis Anderson och Tushman (1990) samt 
Christensen och Rosenbloom (1995) särskiljer på inkrementell och radikal 
innovation. Att en uppfinning är inkrementell innebär att det är en stegvis 
förbättring på en redan existerande produkt medan radikala innovationer är helt nya 
och banbrytande för sitt område eller bransch. Dahlin och Behrens (2005) listar tre 
punkter baserade på produktens tekniska egenskaper, som ska uppfyllas för att den 
ska kunna klassificeras som en radikal innovation. 

 För det första måste produkten vara ny, alltså så ska inte produkten ha 

existerat innan.  

 För det andra ska den vara unik och således skilja sig från alla nuvarande 

produkter, produkten ska alltså vara mycket originell.  

 För det tredje ska den nå insteg, vilket i sig är ett krav för att vara en 

innovation samt så ska innovationen påverka utvecklingen av framtida 

innovationer. 

Den tredje punkten kan vara svår att förstå då den handlar om framtida påverkan av 
andra produkter. Klofsten (2005) diskuterar detta och konstaterar att det kan finnas 
flera konkurrerande uppfinningar som alla är att betrakta som radikala som kämpar 
om att nå insteg på marknaden. Huruvida produkten faktiskt når insteg kan dock ha 
orsaker som ligger utanför kraven för om den klassas som radikal, såsom marknad, 
sociala aspekter och timing, varför det är väldigt svårt att avgöra i framför allt tidiga 
skeden.  
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Norman och Verganti (2014) diskuterar att produkter kan vara unika på olika sätt 
och presenterar en modell där de skiljer på teknisk originalitet och originalitet 
baserad på produktens syfte. Tillsammans med definitionerna för radikala och 
inkrementella produkter presenterar de en två-dimensionell modell som det går att 
se en översättning av i Figur 1 nedan. 

 
Figur 1: Översättning av Norman och Vergantis (2014, s. 89) modell för att definiera originaliteten hos en 
uppfinning 

De produkter som klassas som market-pull är de som inte har en märkbar förändring 
vare sig i teknik eller syfte. Dessa produkter är endast en inkrementell förbättring på 
en redan existerande lösning vilket dessutom resulterar i att deras väg till 
marknaden är kort då kunderna känner igen såväl syfte som teknisk lösning och 
därmed efterfrågar dem (Norman & Verganti, 2014).  Ett exempel på detta är den 
inkrementella ökningen av lagringsutrymme i en hårddisk.  

Enligt Norman och Verganti (2014) behövs både inkrementell och radikal innovation 
samt att dessa behöver varandra. När en radikal innovation väl har skett tar 
inkrementell innovation över för att få den accepterad av den större marknaden. 
Med tiden skiftar således innovation från att vara en radikal innovation till att bli 
mer inkrementell, för att bli mer accepterad av marknaden.  

Henderson och Clark (1990) konstaterar att inkrementell- och radikal förändring är 
extrempunkter på en skala där de flesta produkter ligger någonstans däremellan. 
Henderson och Clark (1990), precis som Behrens och Dahlin (2005), har som krav 
för att en produkt ska kunna klassas som radikal att den ska bli accepterad av 
marknaden och i framtiden bli accepterad som den dominanta designen. Henderson 
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och Clark (1990) kräver också för radikalitet att produkten är baserad på ny teknik 
som är sammansatt på ett nytt sätt.  

Såväl Åstebro och Dahlin (2005) som Shane (2001) noterar att olika produkter har 
olika svårt att nå marknaden. Deras resultat visar att ju mer originell en produkt är 
desto längre väg är det för att kommersialisera den. Detta eftersom kunden inte 
direkt efterfrågar en produkt med hög originalitet även om de kanske har 
användning för den.  

Originalitet är också ett av kraven som ställs för att en uppfinning ska beviljas patent. 
Uppfinningen ska nämligen vara tidigare okänd och frånskilja sig från tidigare 
existerande produkter. (Patent- och registreringsverket, 2016)  

Originaliteten är av stor vikt i detta arbete eftersom vi i enlighet med arbetets etik 
inte kommer kunna redogöra för uppfinningarnas exakta karaktär. Genom att 
beskriva hur originella de är kommer det trots det gå att göra en jämförelse 
sinsemellan. Av denna anledning kommer originalitet vara en av de parametrar som 
analyseras i detta arbete.  

3.2.1 Innovationskuben  

För att definiera produkter ur ett innovationsperspektiv har vi valt att utgå från 
modellen Innovationskuben, se Figur 2, av Frankelius (2015). Modellen visar bland 
annat hur uppfinningar och innovationer förhåller sig till varandra.  

 
Figur 2: Innovationskuben (Frankelius, 2015, s. 37) 

Frankelius (2015) använder sig utav de tre dimensionerna originalitet, instegsgrad 
och tid. De två dimensionerna originalitet och instegsgrad bildar tillsammans fyra 
kvadranter där produkten placeras. Beroende på var produkten hamnar har 
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Frankelius (2015) definierat vilken typ av produkt det är och där en vara endast kan 
röra sig i horisontell riktning och aldrig vertikalt. Detta på grund av att en vara 
endast kan ha en viss nivå av originalitet och för att förändra den krävs en 
omarbetning vilket då är en ny vara. 

Originaliteten synliggörs i modellens vertikala axel och instegsdimensionen 
illustreras på den vågräta axeln. Instegsgraden visar hur långt lösningen har kommit 
på marknaden. En produkt uppnår insteg då konsumenter börjar köpa och använda 
den, vilket överensstämmer med tidigare jämförelser mellan uppfinning och 
innovation. Enligt modellen så finns det olika former av insteg som är baserade på 
marknadens geografiska storlek. Exempelvis så är ett insteg på den lokala 
marknaden ett “mindre” insteg än ett insteg på den nationella eller internationella 
marknaden. Den tredje dimensionen, tiden, finns för att visa på dynamiken i 
modellen. En produkt som idag kan klassificeras som en innovation kan, om den 
observeras i en tidigare tidpunkt, vara en uppfinning för att den ännu inte har hunnit 
nå insteg. (Frankelius, 2015) 

Enligt innovationskuben, i likhet med vår definition, är en uppfinning något som har 
en hög grad av originalitet. Det som skiljer en uppfinning från en innovation är 
således graden av insteg som den har gjort på marknaden. När den har gjort insteg 
kan benämns den som innovation eftersom den då har tagit steget ut på marknaden 
och börjat säljas och användas. Om produkten inte är originell kommer den aldrig att 
klassas som en uppfinning eller innovation utan antingen vara ett fenomen 
tillsvidare utan betydelse eller en imitation och tradition beroende på om den har 
gjort marknadsinsteg eller inte. Notera att principiellt nya idéer är allt nytt som inte 
faller inom ramen för begreppet uppfinning och att även dessa kan bli innovationer 
när de gör insteg på marknaden men att dessa inte behandlas i detta arbete. 
(Frankelius, 2015) 

För att förtydliga detta presenteras här ett antal exempel: Att starta och driva ett café 
räknas som en imitation och tradition då produkten har låg grad av originalitet men 
når insteg då kunder kommer och köper fika. Ett tillsvidare fenomen utan betydelse 
är till exempel det där smarta sättet att hänga upp handduken på som har utvecklats 
i ett garage någonstans men som inte används då det är en låg grad av originalitet 
som inte har gjort insteg eftersom ingen köper den. Smartphonen är ett exempel på 
en uppfinning som senare nådde insteg och blev en innovation. 

3.3 Marknadskännedom 

För att kunna studera och analysera innovationer och innovationsprocesser utgår vi 
från produktlivscykeln som redogörs av Carlson och Wilmot (2006) och illustreras i 
Figur 3 nedan. 
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Figur 3: Illustration av produktlivscykel från uppfinning till lönsamhet med inspiration från Carlson och 
Wilmot (2006, s. 38) 

I detta arbete ligger fokus på händelseförloppet mellan uppfinning och insteg. Det 
vill säga från 1 till 2 i Figur 3. Punkt 3 i figuren visar när mognad för produkten 
uppnås. Tiden mellan punkt 1 och 2 är den fas i processen som många inte lägger lika 
mycket energi på som faserna efter. Det finns i dagsläget ett problem med att 
personer förringar det arbete som krävs för att nå till punkt 2, dels uppfinnaren själv 
och dels för att det oftast krävs ett stort team för detta. (Carlson & Wilmot, 2006) 

Det finns flera olika sätt att ta sig från punkt 1 till 2 och vad som behövs för att lyckas 
varierar. Enligt Carlson och Wilmot (2006) är det genom att skapa ett hållbart 
värdeförslag som avgör om uppfinningen når insteg. Carlson och Wilmot (2006) 
beskriver att genom att svara på fyra frågor kan detta förslag tas fram och dessa 
sammanfattas med orden behov (Need), hur (Approach), nytta (Benefit) och 
konkurrens (Competition), även förkortad NABC. 

 Behov (Need): Vad är det för ett behov som produkten tillfredsställer och 

som den tilltänka marknaden efterfrågar? 

 Hur (Approach): Efter att ha identifierat behovet gäller det att kunna svara 

på frågan hur produkten löser det. 

 Nytta (Benefit): Vilken nytta tillför den nya lösningen till kunden i 

förhållande till priset den kommer att kosta? 

 Konkurrens (Competition): Hur ser konkurrensen ut på den tilltänka 

marknaden och vad gör den nya lösningen bättre än konkurrerande 

lösningar? Hur kommuniceras detta ut till kunden?  
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För att kunna nå insteg med sin uppfinning och på så sätt bli en innovation krävs det 
en ansträngning. En produkt kräver alltså att någon lägger ner arbete på den för att 
den ska nå ut på marknaden. (Carlson & Wilmot, 2006) 

För att ha möjlighet att identifiera ett behov krävs det kunskap kring vad ett behov 
är. Detta var något som Abraham Maslow (1943) diskuterade i sin artikel ”a theory if 
human motivation” och handlar om att människor har några grundläggande behov. 
Dessa är fysiologiska behov, säkerhetsbehov, sociala behov, självkänsla och 
självförverkligande vilka förhåller sig till varandra på så sätt att det föregående 
behovet måste vara tillfredsställt för att nästa behov ska börja eftersträvas.  

Behov är något grundläggande som alla människor har men kan skilja sig från 
individ till individ. Detta gör att en uppfinnare behöver göra undersökningar och 
identifiera vilka behov som finns inom en specifik marknad. Det handlar alltså om 
att utveckla en idé som löser ett identifierat behov och enligt Klofsten (2005) så 
utvecklas inte idén ordentligt förrän idéinnehavaren börjar se sig omkring och bli 
mottaglig för hur omvärlden ser ut. 

Goffin, Lemke och Koners (2010) diskuterar att det finns tre olika typer av behov 
som kan identifieras genom marknadsundersökningar: kända behov, 
otillfredsställda behov och dolda behov. De kända behoven är sådana som personer 
känner till och för det mesta är dessa redan tillfredsställda på marknaden, de 
otillfredsställda behoven är de som personer känner till men inte har någon 
existerande lösning på i dagsläget och de dolda behoven är de som finns utan att 
någon har identifierat dem.  

Nyttan är också något som måste behandlas för att förstå behovet samt hur den 
tilltänka marknaden kan uppfatta det. Vad nyttan är för konsumenten relativt 
kostnaden. I detta avsnitt kommer det redogöras för hur kostnad kontra nytta kan 
behandlas. Nationalencyklopedins nätversion (2016) definierar nytta som: 

”I ekonomiska sammanhang den behovstillfredsställelse som 
konsumtionen av en viss kombination av varor och tjänster ger.” 

Det värde som genereras åt kunden kan alltså ses som nyttan i förhållande till den 
kostnad som den medför.  

Att sätta rätt pris på en produkt är en svår uppgift samtidigt som det är en direkt 
avgörande faktor för den intäkt som produkten kommer generera. Om ett för högt 
pris sätts så kommer ingen köpa produkten men om priset sätts för lågt så kommer 
den inte generera någon intäkt till företaget, alltså så upplever kunden att priset är 
för högt kontra den nytta som produkten ger. 

Det finns tre typer av metoder som kan användas för att prissätta en vara. Den 
enklaste av dessa tre är kostnadsbaserad prissättning. I detta fall sätts priset efter 
vad den kostar att ta fram baserat på utveckling, produktion och marknadsföring. 
Denna metod är den enklaste varianten eftersom all data oftast finns tillgänglig och 
går att räkna på men den anses som den svagaste metoden eftersom ingen hänsyn 
tas till hur kunden värderar produkten eller hur konkurrenssituationen ser ut. 
(Hinterhuber, 2008) 

Den andra av dessa metoder är den som fokuserar på hur konkurrenterna har satt 
sina priser och den kallas för konkurrensbaserad prissättning. Denna metod tittar på 
vilka priser som liknande produkter har på marknaden och utgår därifrån. I likhet 
med kostnadsbaserad prissättning så är denna metod relativt enkel eftersom all data 
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finns öppen och är enkelt tillgänglig men eftersom ingen hänsyn tas till kundernas 
betalningsvilja eller det värde som skapas för dem är detta bara den näst bästa 
metoden. (Hinterhuber, 2008) 

Den sista metoden är den som tar hänsyn till det värde som kunden får av produkten 
vad gäller exempelvis ökad produktivitet eller utgifter som kan sparas in.  Detta är 
den svåraste typen av prissättning eftersom det inte är självklart hur kundvärdet ska 
mätas, en process som kan vara krånglig och kräver ett långsiktigt arbete. Ingenbleek 
et al (2004) visar att det finns en statistisk korrelation mellan framgångsrika 
produkter och att ta med kundvärdet i prissättningen, något som inte har kunnat 
visas med någon av de andra prissättningsmetoderna.  

Genom kostnadsprissättning så kan det lägsta priset som företaget klarar av att sälja 
varan för och fortfarande gå med vinst identifieras och genom att prissätta varan 
med avseende på kundnyttan kan oftast det högsta priset sättas. Däremellan är det 
konkurrensen som styr priset. Detta illustreras i Figur 4 som är baserad på Monroes 
modell från 1990 (refererad i Ingenbleek et al. 2004). 

 
Figur 4: Illustration av Monroes modell från 1990 (refererad i Ingenbleek et al. 2004, s. 291). 

Så vilken metod som ska användas för att bestämma priset på en ny produkt är inte 
alltid enkelt att avgöra. Enligt Ingenbleek et al (2004) beror det på i hur stor grad 
den nya uppfinningen eller produkten skiljer sig från sina föregångare. Finns det 
tydliga likheter och den nya produkten endast är lite bättre än tidigare så bör priset 
utgå från vad tidigare produkter har kostat eftersom kunden kommer att göra den 
jämförelsen. Om den nya produkten däremot är väsentligt bättre än den föregående 
så bör prissättningen ske utifrån ett värdebaserat perspektiv då kunderna inte direkt 
gör jämförelsen mot konkurrerande lösningar. (Ingenbleek et al., 2004) 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till då nya produkter ska prissättas. Detta är 
svårt och kan ibland kännas omöjligt men är likväl ett viktigt beslut som ska tas för 
att få ut så stor vinst som möjligt för produkten. Enligt Hinterhuber (2003) kan små 
förändringar i pris göra stor skillnad på intäkterna och visar på ett exempel där en 
prisökning med 5 % kan resultera i ett ökat resultat på 22 %.  

Vid en värdebaserad prissättningsstrategi kommer fokus ligga på att identifiera vilka 
värdefaktorer som produkten har som påverkar kunden och då ökar kundens 
betalningsvilja. Lundén (2013) nämner i sin bok prissättning - praktisk handbok att 



18 

 

dessa värdefaktorer kan delas in i tre stycken huvudkategorier vilka är produktens 
värdefaktorer, närliggande värdefaktorer och perifera värdefaktorer, se Figur 5. 
Alla dessa tre värdefaktorer påverkar det upplevda kundvärdet och påverkar vilket 
pris som är möjligt att ta för varan. Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa tre 
nivåer för att få ett så optimalt kundvärde och pris som möjligt. (Lundén, 2013) 

 

 
Figur 5: Värdefaktorer med inspiration från Lundén (2013). 

Praktiskt hur prissättning av nya produkter ska gå till är något som också Gabor 
(1988) diskuterar och nämner tre stycken delar som bör behandlas. Först bör 
undersökningar göras kring hur den befintliga marknaden i dagsläget tar betalt, det 
vill säga strukturen på prissättningen. Det andra är att undersöka hur stor 
marknaden är genom att studera befintliga aktörers marknadsandelar. Det tredje 
området är att genomföra en marknadsundersökning. Gabor (1988) föreslår även att 
man ska ställa frågor som tar fram kundkurvan, det vill säga hur ofta de tilltänkta 
kunder köper liknande produkter, vilka kvantiteter de handlar samt vilket märke de 
senaste köpte. Utelämna inte heller personer som svarar att de inte köper liknande 
produkter då deras information också kan visa sig vara värdefull. Enligt Gabor 
(1988) bör kunderna frågas om det lägsta och högsta priset de handlar liknande 
varor för och frågor som skapar förståelse för vem personen är efter att klarhet har 
fåtts om de köper sådana produkter. (Gabor, 1988) 

Lundén (2013) beskriver i sin bok de tre olika metoderna för att sätta pris på nya 
produkter. Att anpassa sitt pris direkt efter konkurrenterna är oftast något som 
mindre, icke marknadsledande företag gör eftersom den nya produkten kommer få 
svårt att ta stora marknadsandelar. Risken är dock att genom att använda sig utav 
den här metoden prissätts inte det extra värdet som den nya produkten ger och det 
blir då svårt för kunden att uppfatta värdet korrekt. Värt att nämna är att vid en 
strategi som går ut på att ha ett lägre pris än konkurrenterna krävs att bolaget har en 
hög omsättning för att kunna överleva mot konkurrenterna. Lundén (2013) skriver i 
sin bok att den här strategin inte är optimal för rena tjänster och att bolaget bör ha 
en lägre kostnad. (Lundén, 2013)  

Carlson och Wilmot (2006) beskriver två viktiga frågor som behöver besvaras för att 
lyckas nå marknaden vilka är behov och konkurrens. Första frågan som Carlson och 

Produktens 
värdefaktorer

• Vilket värde produkten i 
sig själv skapar

Näraliggande 
värdefaktorer

• Support, tillhörande 
väska, garantier osv

Perifera 
värdefaktorer

• Starkt varumärke, 
instrutktiv hemsida osv
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Wilmot (2006) menar behöver besvaras är att ha kunskap kring i fall den tilltänka 
marknaden efterfrågar produkten, alltså ha kunskap kring vad marknaden vill ha. 
Carlson och Wilmot (2006) skriver också att frågan angående vilka konkurrenter 
som finns måste besvaras, alltså ha kännedom kring marknadsdynamiken som 
existerar. Kubr et al. (1998) beskriver att när det finns en idé som skulle kunna 
utvecklas till ett företag så måste det verifieras att det finns kunder som är villiga att 
köpa produkten och att dessa är lagom många. Kubr et al. (1998) beskriver även att 
en idé behöver verifieras innan den fortsätter utvecklas där det ingår att kartlägga 
hur marknaden ser ut, hur innovativ produkten egentligen är och om lösningen är 
genomförbar. Enligt teorin verkar det alltså krävas kännedom om marknaden för att 
ha så stor chans som möjligt att nå ut till den.  

Det finns flera sätt att genomföra marknadsundersökningar på (Lundén, 2013) och 
de vanligaste är enligt Goffin, Lemke och Koners (2010) enkäter och fokusgrupper. 
Enligt Lundén (2013) kommer resultatet då visa vad kunder värdesätter högst och 
hur produkten lever upp till detta och på så sätt skapas en förståelse kring hur den 
framtida kommunikationen gentemot kunderna ska se ut. Dock påpekar Lundén 
(2013) att när det kommer till att använda detta vid prissättning och framförallt 
värdebaserad prissättning måste intuitionen användas då det inte finns ett självklart 
samband mellan pris och värde. Förslag på hur en produkts värde kan fastställas är 
även något som Hinterhuber (2008) diskuterar och ger förslag på dessa fem sätt: 
expertintervjuer, använda sig utav fokusgrupper, conjoint analys, utvärdering utav 
användaranalys och rating.  

Expertintervjuer kan göras med flera personer som jobbar på ett företag genom till 
exempel brainstorming, eller bara utlåtande, där enighet efterfrågas då det annars 
blir en oklar bild. Fokusgrupper kan genomföras genom att ställa frågor till en grupp 
bestående utav 5–15 stycken personer med fördelen att det då är potentiella kunder 
som svarar som kan ge en bra bild. Conjoint analys använder sig också utav 
potentiella kunder som får säga sitt om produkten och går till så att den nya 
produktens alla nya funktioner listas och så får en panel av människor bestämma hur 
mycket de är villiga att betala för detta. Resultatet analyseras sedan och visar på vad 
de potentiella kunderna värderar högst. Ytterligare en metod som använder sig utav 
påtänkta kunder är utvärdering utav en användaranalys där kunderna får testa den 
nya produkten samtidigt som de blir observerade och utfrågade vilket ger en bra bild 
över vilka värden och funktioner som har missats. Att använda ratings innebär att 
man ger kunder ett formulär med frågor om såväl äldre som nya funktioner och 
utifrån svaren kan kundvärdet utläsas. (Hinterhuber, 2008) 

En variant för att kunna fastställa värdet av en produkt är att ”testsälja” produkten 
och se hur den tas emot. Detta kan göras genom exempelvis crowdfunding. Enligt 
Frankelius, Norrman och Parment (2015) är ett möjligt tillvägagångssätt för att 
identifiera ett behov att se sig runt i sin egen värld och på så sätt förstå vad andra 
skulle kunna tänka sig att ha för behov. 

Marknadssegmentering kan användas för att välja ut vilka målgrupper som det är 
värt att satsa på. När väl segmenteringen är gjord kan ett segment väljas utifrån 
behov och betalningsvilja. Det finns skillnader på hur detta går till beroende på om 
kunden är konsument eller företag och i detta arbete behandlas enbart 
konsumentdelen. (Kotler, Armstrong, & Parment, 2013) 

Det finns flera olika variabler att segmentera en marknad på och enligt Kotler et al 
(2013) finns det inte några faktorer som alltid är viktiga, istället beror det på vilken 
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produkt det handlar om. Genom att kombinera olika segmentvariabler kan en 
uppskattning av antalet potentiella kunder göras. Kotler et al (2013) listar de fyra 
vanligaste segmenteringsvariablerna för försäljning till konsumenter. 

 Geografisk 

 Demografisk 

 Psykografisk 

 Beteendebaserad 

Den geografiska segmenteringen handlar om var produkten kommer kunna säljas. 
En svensk dagstidning kommer förmodligen inte kunna säljas utanför Sverige och 
om den dessutom riktar in sig på en specifik ort är det där kunderna kommer finnas. 
Exempel på andra geografiska segmenteringsvariabler är världsdel, klimat och 
densitet. Att dela upp marknaden baserat på ålder, kön, yrke, utbildning och 
liknande kallas att göra en demografisk segmentering. Dessa variabler är bra att 
använda vid segmentering eftersom de, i likhet med de geografiska, är enkla att få tag 
på data kring, förstå och använda. (Kotler, Armstrong, & Parment, 2013) 

Den psykografiska segmenteringen handlar om personens livsstil och personlighet. 
Exempel på sådana skulle kunna vara om målgruppen är livsnjutare eller överlevare. 
Dessa variabler är svåra att mäta och därför också svåra att segmentera marknaden 
på. (Kotler, Armstrong, & Parment, 2013) 

Beteendebaserad segmentering är när konsumenterna särskiljes baserat på deras 
kunskap och attityd som har skapats om produkten. Det kan exempelvis handla om 
vilken lojalitet man känner för företaget och vilken status som produkten för med 
sig. Detta är en svår segmenteringsfaktor som trots det blir allt vanligare eftersom 
man har insett att det finns brister i den demografiska segmenteringen i framförallt 
hårt konkurrensutsatta situationer. (Kotler, Armstrong, & Parment, 2013) 

3.4  Kunskap och kompetens   

Att lyckas ta sin produkt till marknaden är enligt Frankelius och Norrman (2013) 
något som kräver kunskap och kompetens inom flera olika områden som det är få 
individer som själva klarar av. Det är istället en kombination av uppfinnarens 
tekniska förståelse och entreprenörens marknadskännedom som behövs för att få så 
bra förutsättningar som möjligt att lyckas. Det är viktigt att alla dessa kompetenser 
antingen finns hos uppfinnaren eller att kompetensen knyts till verksamheten på 
annat sätt genom exempelvis en styrelse eller partnerskap (Klofsten, 2014). 
Frankelius och Norrman (2013) observerar just att komplettera uppfinnaren med 
kunskap och kompetens som hen inte själv har kan vara en av viktigaste faktorerna 
för att lyckas kommersialisera uppfinningen.  

3.5 Drivkraft 

Att förstå marknaden handlar mycket om entreprenörskap som är den process där 
de tillgängliga resurserna tas till vara på och genom en process av enskilda personer 
eller då flera personer går samman i en organisation (Stevenson & Jarillo, 1990). 
Enligt Klofsten (2014) är en stark drivkraft och ett stort engagemang nödvändigt i 
tidigare skeden av processen för att lyckas. Om denna drivkraft inte finns så kommer 
nämligen inte den drivande personen orka ta sig igenom det som krävs för att strata 
upp en verksamhet i dessa tidiga skeden.  
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3.6 Öppenhet 

Open innovation, eller öppen innovation, handlar om att fler och fler företag inser att 
all kunskap och kompetens inte finns inne i företagen. Istället för att investera en 
massa pengar i interna forsknings- och utvecklingsavdelningar så ägnar sig fler och 
fler företag åt att titta utanför företagets gränser. Det vill säga de kan investera i nya 
startup-företag eller samarbeta med andra organisationer. (Chesbrough, 2003) 

Enligt den modell som Chesbrough (2003) presenterar så handlar öppen innovation 
om att företagen ska vidga sina vyer och leta kunskap och investera i marknader som 
inte nödvändigtvis är deras kärnverksamhet. Dessutom så menar Chesbrough (2003) 
att det ibland kan vara mer värt att investera i en bra affärsmodell än i den perfekta 
produkten.  

Ytterligare en anledning till att öppenhet, och hur den hanteras, är en parameter som 
påverkar möjlighet att nå insteg är kraven för att få patent. För att kunna få ett 
patent godkänt krävs det att idén inte sedan tidigare har presenterats och är en nyhet 
för marknaden. (Patent- och registreringsverket, 2016) 

3.7 Timing 

Lubik, Lim och Platts (2012) diskuterar att alla produkter, oavsett vilken kvadrant de 
börjar sin resa i (se Figur 1: Översättning av Norman och Vergantis (2014, s. 89) 
modell för att definiera originaliteten hos en uppfinning) rör sig mot market-pull då 
omvärlden hinner ikapp utvecklingen och den tidigare främmande tekniken blir mer 
vardaglig för kunden. 

Mann (2005) skriver att timing är ett väldigt komplext problem att hantera men 
presenterar i sitt arbete en modell för när en innovation bör lanseras – nu, aldrig 
eller i framtiden. Mann (2005) presenterar i sin algoritm ett antal ja och nej frågor 
som ska leda fram till ett svar. Först måste det säkerställas att affärsmodellen håller, 
om så inte är fallet ska produkten inte lanseras. Enligt Mann (2005) innehåller en 
hållbar affärsmodell svaret på frågor så som hur ska produktionen ske, genom vilka 
kanaler kommer produkten nå marknaden, är det en mer ideal produkt och har 
marknaden behov för den. Sedan anser Mann (2005) att produkten ska lanseras 
direkt om det är en radikal innovation eller att den löser ett dolt problem på 
marknaden. Med radikal innovation menar författaren när den överträffar vad den 
normala kunden förväntar sig samtidigt som den överträffar genomsnittsframsteg 
för teknologin. Om så inte är fallet bör tiden för lansering övervägas med ytterligare 
eftertanke (Mann, 2005). En översättning av Manns (2005) modell presenteras i 
Figur 6. 

 

 
Figur 6: Översatt illustration av Manns (2005) modell 
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3.8 Ekonomiska resurser 

Kubr et al. (1998) menar att det är få företag som i ett tidigt skede kan finansiera sig 
själva och kommer behöva externt stöd för att lyckas starta upp verksamheten och 
kunna växa. Detta är även något som Mason och Stark (2004) berör i sin artikel om 
vilken information som en investerare vill ha. Mason och Stark (2004) kommer fram 
till att beroende på vilken typ av externt kapital som söks behövs det olika perspektiv 
på idén och hur den ska kommersialiseras. 

Enligt Kubr et al. (1998) så är det de som driver företaget, själva idén samt kapital 
som framgångsrika företag lyckas kombinera. Dock skriver även Kubr et al. (1998) 
att en idé måste ta sig igenom många utmaningar under utvecklingen för att 
utvecklas till något hållbart innan den kan nå marknaden och generera intäkter. 
Enligt Churchill och Lewis (1983) är en av huvudfrågorna i ett tidigt skede vid 
uppstart av ett företag huruvida det finns tillräckliga finansiella resurser för att 
överleva eller inte.  

Kubr et al. (1998) beskriver att det under utvecklingsfasen utav en idé är vanligt att 
finansieringen får lösas med egna pengar, eller närmast sörjande, innan externa 
finansiärer vill satsa sitt kapital och att det gäller att utveckla en hållbar affärsidé 
innan det är aktuellt.  
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras de personer som vi har intervjuat och det data som har 
samlats in. Dessutom redogörs för två stycken case som är sekundärdata. Dessa 
case valdes för att komplettera erfarenheterna och åsikterna från de intervjuade 
uppfinnarna, som i de flesta fallen har kört fast, med två stycken som har lyckats 
kommersialisera sina uppfinningar.  

4.1 Allmän beskrivning av intervjupersoner och uppfinningar 

Vi har under arbetets gång genomfört intervjuer med totalt sju stycken personer i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Personerna var mellan 25 och 70 år 
gamla med varierande bakgrund och erfarenhet.  

4.1.1 Uppfinnare 1 

Uppfinnare 1 är verksam inom transportbranschen där hen identifierade ett behov 
och en lösning. Hen är idag heltidsanställd och uppfinnandet bedrivs efter det 
ordinarie arbetet. Uppfinnare 1 har sedan tidigare ingen erfarenhet kring innovation 
eller entreprenörskap, utan detta är den första uppfinningen som hen har jobbat 
med.  

Uppfinningen som hen arbetar med är en inkrementell förbättring av en tidigare 
produkt som fanns på marknaden sedan tidigare. Produkten har börjat säljas i 
mindre volymer utan att ha något patent på den. På grund av ett lågt intresse för 
marknadsföring och att driva företag försöker hen i dagsläget bli av med den egna 
produktionen och istället licensiera ut lösningen till ett annat företag. Vi kallar denna 
uppfinning för A. 

4.1.2 Uppfinnare 2 

Den andra uppfinnaren är verksam inom förpackningsindustrin med ett fokus på en 
konsumentprodukt. Hen har en mångårig bakgrund inom flera olika branscher både 
som anställd och egenföretagare. Hen har tidigare sålt en uppfinning för en mindre 
summa till en arbetspartner och håller i dagsläget på att utveckla en ny produkt. 
Produkten som utvecklas just nu verkar inom en bransch där hen saknar erfarenhet 
sedan tidigare. Uppfinnare 2 utgick från ett behov som hen själv upplevt i vardagen 
när hen kom på idén till uppfinningen, som vi kallar B. Statusen just nu är att ett 
antal prototyper har utvecklats och en patentansökan har precis skickats in för 
uppfinning B.  

4.1.3 Uppfinnare 3 

Uppfinnare 3 jobbar, precis som uppfinnare 2, inom förpackningsbranschen. 
Skillnaden är att uppfinnare 3 uppfunnit en produkt som ska hjälpa till med 
transport av förpackningar och vi kallar denna uppfinning för C. Hen är utbildad till 
ingenjör och har inom arbetslivet haft ett fokus mot framförallt limförpackningar. 
Hen har haft flera olika roller under sitt arbetsliv som bland annat key account 
manager och försäljningschef. Under sina anställningar kom hen på flera idéer, 
däribland den uppfinning hen jobbar med just nu, som hen fick med sig vid 
pensionen från ett av företagen. Uppfinningen har patent men har ännu inte vunnit 
insteg på marknaden. Parallellt med denna uppfinning håller uppfinnare 3 också på 
med tre stycken övriga uppfinningar som är i ett mycket tidigare stadie. 
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4.1.4 Uppfinnare 4 

Uppfinnare 4 är idag VD för och grundare av ett konsultbolag med åtta anställda 
men har tidigare sysslat med att försöka att kommersialisera en uppfinning som 
aldrig lyckades nå insteg på marknaden. Uppfinnare 4:as uppfinning, uppfinning D, 
härstammar från en nära bekant till uppfinnare 4 men det var uppfinnare 4 som 
ledde arbetet kring fortsatt utveckling och vägen till marknad. Uppfinnare 4 hade 
ingen tidigare erfarenhet från den aktuella branschen utan skapade sig den 
kunskapen genom att läsa på och prata med folk. Hen byggde sedan upp en affärsidé 
kring produkten och arbetade i flera år med att knyta till sig relevanta kontakter. 
Dessa kunde bidra med ytterligare kunskap på området såväl som kapital. När 
uppfinnare 4 till slut insåg att uppfinning D aldrig skulle lyckas utvecklades en spin-
off produkt från originalet som utvecklades ytterligare några år innan den 
uppfinningen också lades ner på grund av att patentet inte blev beviljat.  

4.1.5 Uppfinnare 5 

Uppfinnare 5 jobbar med en hygienprodukt, uppfinning E, som hen har uppfunnit. 
Hen har avslutat sin anställning på ett större företag inom samma bransch för att på 
heltid kunna ägna sig åt sitt eget uppfinnande. Det var på företaget hen identifierade 
problemet och skaffade sig den kunskap som behövdes. Hen har under sina år på 
företaget uppfunnit ett stort antal produkter som dels stannat vid att vara just det 
och andra har blivit till innovationer. Parallellt med uppfinnandet driver hen i 
dagsläget också en konsultfirma för att hjälpa andra med innovationsprocesser och i 
synnerhet patentfrågor. Uppfinning E nådde inte insteg på grund av att marknaden 
till slut inte ville använda den.  

4.1.6 Uppfinnare 6 

Hen arbetar med utbildning och utbildningsfrågor på ett universitet där hen bland 
annat har startat upp en avdelning kring innovation inom biomedicin. Hen har 
under hela sitt liv löst problem som uppstått såväl hemma som på arbetsplatsen, 
men först på senare tid börjat kalla sig uppfinnare när hen har fått inblick i ämnet. 
Hen äger inga egna patent utan hjälper istället andra genom sitt engagemang i 
Svenska Uppfinnareföreningen på olika nivåer. Uppfinnare 6 har ingen aktuell 
uppfinning.  

4.1.7 Uppfinnare 7 

Uppfinnare 7 har precis avslutat sin anställning som ansvarig för ett antal fabriker 
runt om i världen på ett stort företag inom fordonsindustrin. Uppfinnare 7 jobbar i 
dagsläget med en uppfinning som är i ett mycket tidigt idéstadie med väldigt 
begränsad information. Uppfinnare 7 har märkt av skillnaden mellan 
produktutveckling som anställd på ett stort företag med stort fokus på innovation 
och situationen som egen uppfinnare. 

I Tabell 1 nedan sammanfattas uppfinnarna och deras uppfinningar. 
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Tabell 1: Sammanfattning av intervjupersonerna 

Uppfinnare Bransch Erfarenhet Uppfinningar 

1 Transporter på väg Arbetat inom 
transportbranschen på 
olika positioner 

Inte sökt patent, 
försöker licensiera 
ut uppfinningen 

2 Tillverkning inom 
förpackningar 

Erfarenhet från 
förpackningsindustrin i 
form av anställning vid 
ett antal företag 

Utvecklar just nu 
tre olika produkter 

3 Tillverkning inom 
förpackningar 

Lång 
arbetslivserfarenhet 
dels från anställningar 
och dels 
egenföretagande 

Sökt patent för 
några. Håller just 
nu på med en 
uppfinning 

4 Informations- och 
kommunikationsverksamhet 

Egenföretagare som 
idag är VD för ett bolag 
med 8 anställda 

Ingen i dagsläget, 
har misslyckats 
med två stycken 

5 Tillverkning av 
hygienprodukter 

Erfarenhet från 
storbolag som anställd 
på ett flertal positioner 

Misslyckats med 
den uppfinningen 
som diskuterades  

6 Utbildning Lång från universitet 
inom innovation 

Fixar problem i 
hemmet och på 
arbetsplatsen 

7 Tillverkning av 
motorfordon, släpfordon 
och påhängsvagnar 

Jobbat i storbolag och 
haft arbetsplats över 
hela världen 

Jobbar på en idé i 
ett mycket tidigt 
skede 

4.1.8 Uppfinningar  

Under intervjuerna har ett antal uppfinningar diskuterats och dessa redovisas i 
Tabell 2 nedan. Tre av dessa uppfinningar är aktiva och genomgår processen att ta 
sig till marknaden just nu eller har redan gjort det till viss del. Detta medför att dessa 
uppfinningar inte beskrivs i detalj för att inte skada uppfinnarna. Beskrivningen 
håller en väldigt generell nivå och uppfinnarnas åsikter och erfarenheter 
kommenteras nedan under varje parameter.  

Noterbart är att endast uppfinnare 4 och 5 själva har reflekterat över deras 
produkters originalitet och i dessa fall endast i en teknisk mening. För att få en större 
förståelse för uppfinningarnas karaktär sammanfattas i analysen originaliteten kring 
respektive uppfinning.   

 
Tabell 2 nedan visar vilken uppfinning som tillhör vilken uppfinnare.  
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Tabell 2: Uppfinnarna, uppfinningarna och huruvida de har nått insteg 

Uppfinnare Uppfinning Insteg 

1 A Ja 

2 B Pågående 

3 C Pågående 

4 D Nej 

5 E Nej 

4.2 Parametrar 

Dessa parametrar är valda för att sammanfatta de olika åsikter och erfarenheter 
som framkommit under intervjuerna. Parametrarna har valts utifrån den 
teoretiska referensramen med komplettering av de åsikter och tankar som 
framkommit under empiriinsamlingen. Efter varje parameter sammanställs 
uppfinnarnas åsikter kring dessa i en tabell och generella lärdomar sammanfattas 
efter denna. 

4.2.1 Marknadskännedom 

Idén till uppfinningarna har varierat kraftigt. Uppfinnare 1 och 2 har identifierat ett 
problem på sin arbetsplats (där problemet funnits på själva arbetsplatsen), 
Uppfinnare 3 i hemmet för att lösa vardagsproblem och uppfinnare 5 genom sin 
kunskap från arbetsplatsen.  Uppfinnare 4 identifierade inte själv behovet för 
uppfinningen utan har istället sett möjligheten hos en nära bekants ”hemmafix”. 

Övertygelsen om uppfinningens förträfflighet är hög hos de flesta intervjupersoner, 
där uppfinnare 2 och 3 är helt övertygade om att det finns ett stort behov för deras 
uppfinningar och att det därför inte finns någon anledning att undersöka behovet 
vidare. Uppfinnare 3 uttryckte detta såhär:  

”Jag vet att behovet är stort för min produkt, det är bara att se sig omkring och se 
hur många det är som använder liknande produkter.”  

Det alla sju är överens om är att uppfinningen måste lösa ett problem som andra har, 
eller på något annat sätt skapa ett mervärde, för att det ska gå att få ut den på 
marknaden. Uppfinnare 7 uttryckte detta klart och tydligt: 

”Löser det inget problem, så finns det ju inga kunder och är det inte baserat på ett 
behov så finns det ingen chans att den klarar sig” 

Alla intervjuade med egna uppfinningar är övertygade om att deras produkter gör 
just detta samtidigt som uppfinnare 2, 3, 4 och 7 konstaterar att ett av de största 
problemen för uppfinnare är att de har svårt att granska sina uppfinningar på ett 
objektivt sätt.  

Uppfinnare 5 berättade att hen lärde sig om kundernas behov genom att prata med 
dem och översätta deras berättelser och problem till tekniska lösningar för att 
säkerställa att det finns ett behov. Uppfinnare 2 berättar att hen genom sitt yrkesliv 
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vet att behovet för uppfinningen är stor och därför inte behöver undersöka det 
närmare. 

Uppfinnare 4 konstaterar att det genom att känna till kundernas behov också blir 
enklare att förstå vilket värde produkten har för kunden, vilket kan resultera i att det 
går att ta mer betalt. 

I Tabell 3 nedan sammanfattas hur varje uppfinnare har kommit på idén till sin uppfinning.  

Tabell 3: Sammanfattning kring var uppfinnarna har kommit på sina idéer. 

Uppfinnare Hur uppkom idén? 

1 Genom branschkunskap kunde ett problem identifieras 
och finna en lösning till. 

2 Genom att identifiera ett problem i vardagen. 

3 Kombination av marknadskunskap och 
arbetslivserfarenhet samt egna undersökningar. 

4 Hade en person kring sig som hade en uppfinning som 
hen hjälpte till att realisera. 

5 Genom marknadsundersökningar identifierades detta 
problem. 

Alla sju personer som intervjuades tog själva upp marknaden som en central roll i 
innovationsprocessen. Tre stycken, uppfinnare 2,3 och 6, uttryckte att ett för stort 
fokus läggs på marknaden från externt håll, det vill säga företag och andra 
finansiärer som uppfinnaren själv försöker knyta en affärsrelation med. Dessa anser 
att affärsplaner bara är gissningar nedskrivna på ett papper utan någon som helst 
betydelse. Uppfinnare 6 säger såhär: 

”Det har ju under lång tid varit stort fokus på att skriva affärsplaner och då ska man få så 
fina siffror som möjligt. Nu har det börjat svänga. Varför ska jag lägga ner så mycket tid på 
en affärsplan? Det stämmer ju ändå nästan aldrig. Det man missar är att man inte kan inse 
vilka svårigheter man står inför när man nästan har löst ett problem. Det är ju jättemycket 
som ska falla på plats i ett sådant läge. Ekonomiskt, marknadsföring, förhandlingar. Det är 
så mycket som krävs som man inte förstår när man är i den kreativa fasen. “ 

De övriga fyra har konstaterat att marknadskännedomen är av stor vikt för att förstå 
uppfinningens position i värdekedjan och för att förstå om man är på rätt väg. 
Uppfinnare 4 konstaterar att det är enklare att förstå hur stor del av marknaden som 
kan tas genom att ha en god kännedom kring den. Av de fyra som anser att större 
vikt bör läggas på att förstå marknaden ansåg uppfinnare 4 och 5 att de kunde ha lagt 
ner sina projekt tidigare om de varit mer observanta på omvärlden.  

Alla sju personer anser sig ha en förståelse för den branschen de är verksamma i, 
antingen genom tidigare arbetslivserfarenhet i den eller för att de har gjort sin 
hemläxa och tagit reda på information om den genom exempelvis studiebesök eller 
internet. Även de som anser att ett för stort fokus läggs på marknaden anser att 
branschförståelsen är av största vikt och att det är viktigt att veta vilka aktörer som 
är verksamma där. Uppfinnare 1, 4, 5 och 7 tror att marknadsförståelsen är något 
som uppfinnare generellt är dåliga på. 
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Uppfinnare 6 tror att många uppfinnare är dåliga på att ta åt sig kritik från 
marknaden. Hen förklarar hur det är att ge sig in i processen att ta en uppfinning till 
innovation såhär: 

”Att ge sig in på det här kräver en smidighet och en stor kraft och beslutskraftighet 
samt förmågan att kunna hantera rådgivare och myndigheter som man kommer i 
kontakt med och som man inte alltid är riktigt nöjd med. Man måste ta det för vad 
det är och inte bli mer och mer anti och aggressiv för att man tycker det är fel på 
andra. Är man flexibel, målinriktad och kunnig på sitt område kan man komma 
långt.”  

I Tabell 4 nedan sammanfattas hur varje uppfinnare har säkerställt behovet för deras 
uppfinning:  

Tabell 4: Uppfinnarnas sätt att säkerställa behovet till deras uppfinning.  

Uppfinnare Marknadskännedom 

1 Inte genomfört några undersökningar men genom 
arbetslivskunskap har god kännedom kring hur 
marknaden ser ut. 

2 Har inte genomfört några detaljerade undersökningar 
utan konstaterar att marknaden finns genom att se sig 
omkring. 

3 Genomfört egna undersökningar genom efterforskning 
på internet samt fråga personer med kunskap inom 
branschen. Gjort egna ekonomiska beräkningar utifrån 
detta. 

4 Hade ingen tidigare kännedom kring marknaden eller 
branschen utan eftersökte all kunskap via internet samt 
extern kompetens. 

5 God marknads- och branschkännedom där uppfinnaren 
genomförde undersökningar samt hade ett stort 
kompetent team bakom sig. 

Sammanfattningsvis verkar idéerna till uppfinningen komma från en bransch som 
uppfinnarna har en anknytning till, antingen genom att själva vara verksamma inom 
den eller känna någon som är det. Uppfinnarna har ofta en god förståelse för 
marknaden, ur ett tekniskt perspektiv, och vet vilka konkurrenter som finns och vad 
de är bra och mindre bra på. Uppfinnarna verkar generellt ha sämre koll på 
branschen ur ett marknadsperspektiv där de sällan eller inte alls verifierar behovet 
för uppfinningen eller vilka kunder som faktiskt har det. Av olika anledningar verkar 
uppfinnarna anse att just de inte har något behov av att förstå marknaden mer på 
djupet, även om de är medvetna om att det är ett generellt problem hos uppfinnare 
att andra inte lägger lagom mycket tid på marknadsanalys, för att verkligen förstå sig 
på den. 

4.2.2 Kunskap och kompetens 

Alla sju intervjuade har någon gång i processen tagit hjälp av någon utomstående av 
anledningen att de saknaden någon specifik kompetens. Uppfinnare 4 hade ett tätt 
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samarbete med ett stort företag genom hela processen som bidrog med såväl 
kunskap som finansiering. Detta var något som uppfinnare 5 saknade från sitt 
arbetsliv där hen hade haft företaget i ryggen men nu insåg att hen nu stod själv med 
sina problem. 

Uppfinnare 6 identifierade kunskap som den största anledningen till att inte fler gör 
verklighet av sina idéer och lösningar och anser att fler skulle ha nytta av den 
hjälpen. Hen förklarar det såhär: 

”Jag fick möjligheten efter ett tag att prata med duktiga människor som hållit på 
med olika utvecklingsprojekt, det var väl det som gjorde mig mer intresserad. Vad 
gör man egentligen? Vad krävs det för att man ska kunna göra det själv? Jag 
började ta till mig kunskapen genom att gå på föreläsningar och seminarier och tog 
alla tillfällen i akt att samla på mig den kunskapen som krävdes.” 

Samma person konstaterar att när man väl har skapat sig grundförståelsen så är det 
viktigt att ha tillgång till ett nätverk av människor med olika kunskap eftersom det är 
väldigt få som är både uppfinnare och entreprenörer och kan göra allt själv. 
Uppfinnare 7 ansåg dock att uppfinnare i dag också måste ha ett entreprenöriellt 
intresse för att kunna lyckas nå till marknaden då det är en egenskap som är svår att 
komplettera.  

Alla utom uppfinnare 7 ansåg att det fanns ett stort värde av ett brett kontaktnät för 
att kunna få hjälp med delar som krävde kompetens som hen själv inte har. Ett 
nätverk med kunskap och kompetens är något som sex av personerna antingen 
saknade eller var tacksamma för att de hade under processen. Detta nätverk skulle 
dels vara till för att skapa kontakter men också för att kunna bolla idéer och för att 
stödja och hjälpa varandra. 

Uppfinnare 1 och 6 utvecklade idén kring ett nätverk ytterligare där uppfinnare 6 
ansåg att tvärfunktionella team skulle sättas ihop tidigt för att ta sig genom hela 
processen. Uppfinnare 1 föreslog istället bordssamtal där uppfinnaren kunde få 
möjlighet att diskutera sin idé med en mängd olika personer med olika bakgrund och 
kunskap. Exempel på sådana personer skulle vara affärsänglar, teknologer och 
humanister. 

Uppfinnare 3 ansåg att det var helt meningslöst att diskutera med personer som 
endast pratade ekonomi och byråkrati. Hen ville istället diskutera med människor 
som tänkte mer som sig själv, vilket hen uttryckte såhär: 

“Ersätt all byråkrati med folk som har branschförståelse. Ta in konstnärer som 
precis som jag är kreativa och förstår vad som är det relevanta.” 

Uppfinnare 2 och 7 ansåg att kompetens handlar om teknisk förståelse och att en 
eventuell stödfunktion skulle vara fokuserad kring den tekniska utvecklingen och att 
personerna som satt med skulle bestitta en ”extrem teknisk kompetens” samtidigt 
som någon annan gärna fick sköta allt som hade med ekonomi att göra. 

Uppfinnare 4 och 5 konstaterar att de lär sig något hela tiden och att de tar med sig 
kunskapen även från sina misslyckade projekt.  

Uppfinnare 3 och 5 har negativa erfarenheter av att driva utvecklingen tillsammans 
med andra vilket i båda fallen resulterat i att de inte längre pratar med varandra. I 
det ena fallet berodde det på att de inte ville samma sak och i det andra att den ena 
ville fortsätta arbeta med uppfinningen när den andra insett att det var hopplöst. 

I Tabell 5 sammanfattas hur uppfinnarna förhåller sig till kunskap och kompetens.  
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Tabell 5: Uppfinnarnas förhållning till kunskap och kompetens 

Uppfinnare Kunskap och kompetens 

1 Den kunskapen som hen inte hade skaffades på externt håll.  

2 Skaffat sig kompentens och kunskap som behövs.  

3 Genomfördes genom efterforskning samt extern hjälp.  

4 Genomförde egna undersökningar för att skaffa sig kompetens 
samt rådfråga experter.  

5 Hade egen kunskap och kompetens samt ett team bakom sig.  

Sammanfattningsvis verkar uppfinnare förstå värdet av ett kontaktnät och ta hjälp av 
det när så behövs, främst när det avser utveckling av den tekniska funktionaliteten. 
Den tekniska funktionaliteten verkar också vara det som intresserar uppfinnarna 
mest. Vad gäller annan kompetens, den entreprenöriella framförallt, så är det en 
kompetens som uppfinnarna ofta saknar själva men den verkar många gånger också 
saknas i det kontaktnät som de har skapat. Uppfinnarna verkar vara nyfikna och 
rådfrågar andra, även om det sker under sekretess och lite tillit, för att förstå sådant 
som de anser vara relevant. Det verkar dock som att kunskapen kring varför det är 
viktigt med fler kompetenser än den tekniska inte finns och inte heller efterfrågas.  

4.2.3 Drivkraft 

Uppfinnare 1, 3 och 4 ville se deras uppfinningar komma ut på marknaden och såg 
detta som sin största drivkraft för att lyckas även om uppfinnare 1 också lägger till att 
det är en bonus om man tjänare lite pengar på det. Uppfinnare 2 berättade att målet 
är att bli ekonomiskt oberoende.  

Uppfinnare 5 vet inte vad drivkraften är.  

Uppfinnare 7 är övertygad om att det är den tekniska utmaningen som är den enda 
drivkraften som kan göra att uppfinningarna når marknaden.   

Alla uppfinnare pratar helst om deras tekniska lösningar och hur smarta de är 
jämfört med konkurrenterna. Så trots att de inte säger det rakt ut verkar den 
tekniska utmaningen ha en stor betydelse för att de ska fortsätta hålla på med detta. 

I Tabell 6 nedan sammanfattas uppfinnarnas respektive drivkrafter.  

  



31 

 

Tabell 6: Uppfinnarnas drivkrafter 

Uppfinnare Drivkraft 

1 Tillfredställelse att se uppfinningen användas, pengar är en bonus.  

2 Att tjäna pengar. 

3 Tillfredställelse att se uppfinningen användas. 

4 Tillfredställelse att se uppfinningen användas. 

5 - 

Uppfinnarnas drivkraft verkar vara stor, vilket inte minst märks på hur de berättar 
om de tekniska, finurliga lösningar som de har kommit på. Uppfinnarna verkar 
själva anse att de drivs av att få ut uppfinningen på marknaden, oavsett om det är för 
att tjäna pengar eller för att se uppfinningen användas. Vår uppfattning är också att 
alla drivs av tekniska utmaningen som de gärna berättar om med en stark glöd.  

4.2.4 Öppenhet 

Alla utom uppfinnare 1 ansåg att öppenheten var ett problem så till vida att det fanns 
en hög risk att någon annan skulle sno deras idé om de berättade om den för någon 
utomstående. Av denna anledning berättade de inte för andra om sin lösning om de 
inte hade sökt patent för den redan. Uppfinnare 5 och 6 berättade att de har starka 
sekretessavtal, som innehåller vitesbelopp, med sig när de diskuterar sina 
uppfinningar med andra. Detta för att skapa en trygghet för att kunna få bästa 
möjliga förutsättningar.  

Uppfinnare 2 och 3 sa rakt ut att andra uppfinnare och företag försökte sno deras 
idéer. 

Den enda uppfinnaren som tyckte att man hade mycket att vinna på att vara öppen 
och berätta om sin produkt var uppfinnare 1, hen uttryckte det såhär: 

”Om någon vill sno ens idé så är det väl så. Man får vara glad att man har kommit på något 
som någon tyckte var bra.” 

Hen motiverade sitt ställningstagande med att det var enklare att sälja produkten 
och skaffa partnerskap om saker inte var så hemligt och krångligt hela tiden. 

Uppfinnare 4 skaffade sig ett patent och rådfrågade experter när hen behövde hjälp. 

Uppfinnare 5 förklarade nackdelen med hemlighetsmakeriet med att det fördröjde 
hela processen och att det i värsta fall resulterade i att uppfinningen inte längre löste 
något problem när den skulle lanseras, även om den kanske gjorde det från början. 
 
I Tabell 7 nedan sammanfattas hur varje uppfinnare förhåller sig till parametern 
öppenhet.  
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Tabell 7: Uppfinnarnas förhållande till öppenhet 

Uppfinnare Öppenhet 

1 Var inte orolig för att idén skulle bli stulen utan diskuterade öppet 
med personer som kunde hjälpa. 

2 Skaffat sig patent innan vidare diskussion 

3 Innehar patent och ville inte diskutera något utan ett skydd 

4 Skaffade sig patent och rådfrågade experter 

5 Hade ett stort team bakom sig som hen kunde diskutera med.  

Uppfinnare verkar generellt inte prata om sin idé, uppfinning eller det behov det 
löser innan de har skaffat patent, men även efter det är de restriktiva med vad de 
säger. Generellt är de personer som vi har pratat med rädda för att få sina idéer 
stulna. Uppfinnarna särskiljer inte på att diskutera den tekniska lösningen och det 
behovet som den löser.  

4.2.5 Timing 

Uppfinnare 2 identifierade timing som den största utmaningen för uppfinnare 
genom att innan intervjun ens börjat säja: 

”Timing är något vi sällan pratar om men alltid påverkas av”. 

Uppfinnare 4, 5 och 6 konstaterar att timing är väldigt svårt och att det oftast känns 
som tur när man lyckas eller inte. En produkt som kan vara helt främmande för 
kunderna idag kan vara helt självklar imorgon, därför gäller det att inte ge upp, 
konstaterade uppfinnare 5. Uppfinnare 4 förklarar timing såhär: 

”Det är enklare att ta åt sig produkter som man förstår. Man måste ge kunderna tid 
att vänja sig vid produkten varför man ska ta det i små steg.” 

Samma uppfinnare fortsätter: 

”Det är dock enkelt att missa tåget för att tekniken springer förbi”.  

Detta kan förklaras med en historia som uppfinnare 5 berättar: 

”Det var en tant som blev trött på att låset till bilen hela tiden hade frusit, så hon 
uppfann ett medel så att det inte skulle ske, vilket tog några år. När hon skulle 
presentera detta för några investerare så kunde de bara konstatera att alla har 
fjärrnyckel med centrallås.” 

I Tabell 8 nedan sammanfattas vad uppfinnarna sade om timing.  
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Tabell 8: Uppfinnarnas åsikter om timing 

Uppfinnare Timing 

1 Nått insteg 

2 Pågående och anser att timingen är den rätta just nu 

3 Timingen är mycket väsentlig och har hållit på i många år men nu 
verkar timingen vara rätt för denna produkt 

4 Missade timingen och insåg att tiden sprang ifrån produkten 

5 Hade fel timing då marknaden inte var redo för produkten 

Sammanfattningsvis så diskuteras timing ur ett perspektiv där det mest avgörande är 
turen. Timing används som en godtagbar ursäkt för att misslyckas med en 
kommersialiseringsprocess och som uppfinnaren inte behöver skämmas för eftersom 
det inte är något som går att påverka. Det är även en förklaring och ett argument för 
att fortsätta utveckla sin idé även fast den har misslyckats. 

4.2.6 Ekonomiska resurser 

Fem uppfinnare identifierade pengar som ett av de största hindren att lyckas, endast 
uppfinnare 1 och 7 ansåg att det inte var något problem då det oftast går att börja i 
liten skala. Uppfinnare 3 konstaterar att om man bara hade pengar så slipper man 
alla problem, hen har precis när intervjun genomförs tagit slut på sitt egna kapital 
och söker nu extern finansiering för fortsatt uppfinnande. Uppfinnare 6 konstaterar 
helt kort att det är finansiellt riskabelt att vara uppfinnare, det är något man måste 
vara medveten om när man ger sig in i branschen och något man lär sig leva med. 

Uppfinnare 1 har inte satsat speciellt mycket alls. Om det skulle vara dyrt eller 
riskabelt skulle hen inte alls hålla på med detta. Såhär förklarar hen hur 
verksamheten drogs igång: 

”Jag har haft fördelen av att kunna komma igång med väldigt låga kostnader vilket 
gör att man har vågat chansa. Allt som allt har jag kanske lagt 6000 på detta 
varav reklammaterial är runt 5000.” 

Uppfinnare 7, som inte ansåg att pengarna var ett stort problem i sammanhanget, 
konstaterade att pengar skadar naturligtvis inte men att pengarna i sig inte är 
avgörande om uppfinningen kommer att slå på marknaden eller inte. 

Endast uppfinnare 4 hade själv räknat på olika ekonomiska nyckeltal för att försöka 
verifiera sin produkt.  
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Tabell 9: Uppfinningarnas förhållande till ekonomiska resurser 

Uppfinnare Ekonomiska resurser 

1 Satsat eget kapital 

2 Söker externt kapital samt eget kapital 

3 Eget kapital 

4 Fick kapital från externt håll 

5 Hade ett företag bakom sig med kapitalresurser 

Sammanfattningsvis verkar de flesta uppfinnarna anse att pengar har en stor och 
betydande betydelse för huruvida deras idéer lyckas nå marknaden eller inte. Det 
verkar som att uppfinnarna tycker att kapital löser alla problem och att alla inte har 
insikten att det är en ekonomisk risk att uppfinna. Detta kan ses i att bara en av sju 
berättade att pengar är bra men inte det som avgör. Det verkar även vara bristfälligt 
hos många uppfinnare när det kommer till att verkligen beräkna på nyckeltal och 
andra viktiga siffor angående deras idé. 

4.3 Sekundärdata 

För att komplettera de intervjuer som har genomförts har även sekundärdata tagits 
fram och används. Detta för att de flesta av fallen som intervjuades antingen hade 
misslyckats eller fortfarande var i processen att lansera sin idé. Sekundärdata som 
används innehåller två stycken innovationer vilket balanserar upp de misslyckade. 
Sekundärdata har kompletterats med efterforskning samt samtal med de inblandade 
personerna. Detta för att få en bredare och mer komplett bild samt säkerställa 
informationen i data.  Nedan följer en redogörelse för sekundärdata var för sig och 
varje stycke följer parameterordningen som ovan. 

4.3.1 Fallet Doxpal 

Fallet Doxpal är baserat på data insamlat från Charlotte Norrman (2013) som 
intervjuade Olof Risto som är en av uppfinnarna bakom produkten. Norrman 
intervjuade också Martin Sjögren på Swemac Innovation AB som är företaget som 
senare köpte uppfinningen.   

Doxpal är en sårhake i plast som ändrar sin egen storlek med hjälp av fjäderspänning 
i takt med såret, vilket gör att den inte ramlar ut. Doxpal utvecklades av två stycken 
ortopedläkare som identifierat att andra sårhakar inte är självhållande, det vill säga 
någon måste stå och hålla fast dem under hela operationen, svåra att rengöra samt så 
syns de på röntgen. Det finns dock de som är självhållande men dessa är inte 
dynamiska och följer inte med när såret blir större utan ramlar istället ur. Doxpal är 
inte ett verktyg som förändrar vad ortopederna kan göra utan förenklar istället bara 
processen vilket har varit problematiskt då det innebär att någon måste ändra sitt 
beteende för att köpa den och ska snarare ses som ett substitut till nuvarande 
innovationer. Av denna anledning är produkten inte speciellt originell ur ett syftes-
perspektiv men den tekniska höjden är desto högre. 

Idén till uppfinningen kom från arbetsplatsen där ortopedläkarna Olof Risto och 
Stefan Lind opererade barn med CP-skador. Där genomförde de operationer med 
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flera operationssår ur olika vinklar vilket var omständligt med befintliga sårhakar. 
Förståelsen för att det fanns ett behov för sårhakarna kom från uppfinnarnas egna 
erfarenheter och de gjorde inte några direkta behovsundersökningar i ett tidigt 
skede. Istället fick de senare mycket feedback på en första version av produkten som 
de vidareutvecklade inför version 2. 

Uppfinnarna saknade det affärsmässiga drivet och kunskap kring framförallt IP-
frågor. Detta var något de själva insåg och betalade för att få hjälp med utifrån. Vad 
gäller den affärsmässiga biten så valde uppfinnarna att sälja företaget i ett relativt 
tidigt skede till företaget Swemac som tog över. Hade någon av dem varit mer 
affärsdriven hade de förmodligen kunnat hänga kvar en längre period och då också 
fått ett bättre pris. 

Olof Risto berättare om sina två största drivkrafter att arbeta med uppfinningen. Den 
första är möjligheten att ha skapat något eget som kan leva kvar och den andra är 
möjligheten att tjäna lite pengar.  

Innan idén var skyddad var uppfinnarna mycket hemliga kring den och tog inte ens 
hjälp av ortopedkliniken som de jobbade på. Att driva utvecklingsprojekt är dyrt och 
uppfinnarna stod själva, med visst projektstöd, för alla initiala kostnader. Det 
dyraste med projektet var enligt Olof Risto IPR-skydd, prototypframtagning och CE-
märkning. Kostnaderna kommer inte bara från själva ansökningarna utan också 
konsulterhjälp med höga arvoden. För att minimera kostnaderna försökte 
uppfinnarna tänka kostnadseffektivt och tog exempelvis in flera offerter inför 
prototyptillverkningen.  

Doxpal har gjort insteg på marknaden i och med att enheter har börjat säljas även 
om försäljningen har stannat av i väntan på nästa versions sårhake som är baserad 
på kundernas synpunkter på den första versionen. 

4.3.2 Fallet Gunnar Fritz 

Fallet Gunnar Fritz är baserat på den intervju som Charlotte Norrman gjorde med 
Gunnar Fritz under Elmiamässan 2013. 

Gunnar Fritz är uppfinnare och har under årens lopp kommersialiserat ett flertal 
uppfinningen. Bland annat har han också ägt fem patent även om bara ett av dem är 
aktivt vilket Fritz förklarar ned att patent visserligen är bra men eftersom 
uppfinningar hela tiden förändras och saker läggs till så blir skyddet inte fullständigt 
i alla fall.  

Just nu håller Fritz på att utveckla ett gummispaltgolv för ladugårdar som minskar 
risken för att djur ska drabbas av ett flertal skador och sjukdomar. Fritz har sålt cirka 
216 tusen meter av detta golv så att det, likt många av hans andra uppfinningar, har 
blivit en innovation är tydligt. 

Fritz uppfinningar är inkrementella förbättringar där han har en god kännedom 
kring kundernas behov som han själv har identifierat eller att en kund har frågat 
efter en lösning på ett specifikt problem. Kundbehovet är alltså både identifierat och 
säkerställt. Fritz förklarar att när han löser ett behov som någon har så brukar det 
alltid vara fler som har samma behov och då blir det en produkt av det hela. 

Han har alltid jobbat nära kunden, bönderna, när han har utvecklat sina 
uppfinningar och varvar mellan att fundera ut lösningar, testa och förbättra i en 
iterativ process tills han har lyckats ta fram en fungerande lösning. Att hitta denna 
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lösning är också den största drivkraften som Fritz har då han lever sig in i processen 
och jobbar med den på dagen och drömmer om den på natten. Enligt Fritz är inte att 
tjäna pengar någon drivkraft men han förstår att det alltid måste gå ihop i slutändan.  

När det är saker Fritz inte klarar av själv tar han hjälp av andra i sin process. Just nu 
har han ett samarbete med en ingenjör som bland annat gör beräkningar på 
hållfasthet. Eftersom alla uppfinningar är baserade på ett tydligt behov som 
kunderna har så har Fritz aldrig upplevt det som svårt att hitta kunder, de hittar 
istället honom och berättar om sina behov.  

Ibland har timingen en positiv effekt på en uppfinnings möjlighet. Exempelvis så går 
en viss del av framgången för gummigolvet att förklara med timing då 
djurskyddslagarna under processens gång har förändrats och minimilängden för 
djurens bås har förlängts, vilket försvårar utfordringen. Detta problem löses med 
Fritz golv som tack vare att det är av gummi gör så att djuren enkelt trampar ned 
gödseln och skapar en renare liggmiljö och enklare utgödsling.  

Ett visst stöd vad avser patentprocesser och produktutveckling har han fått från Almi 
och Tillväxtverket. I övrigt så låter han de tidigare projekten finansiera de nya. 
Genom att skjuta på beslutet om det är värt att investera i de nya idéerna tills han 
har funnit lösningen på problemet så ökar det Fritz möjligheter att fatta så bra 
investeringsbeslut som möjligt för att det i slutändan ska gå ihop sig.  
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5 Analys 

I nedanstående kapitel kommer vi att behandla de i empirin identifierade 
parametrarna. För att få tydlighet i analysen har avsnittet delats upp för varje 
frågeställning samt varje parameter. 

5.1 Frågeställning 1 

Vilka parametrar är relevanta för att i ett tidigt skede kunna avgöra en 
uppfinnings framtida möjlighet att bli en innovation? 

5.1.1 Originalitet 

Det finns enligt Norman och Verganti (2014) två typer av originalitet, teknisk- och 
syftesoriginalitet. Kraven som Patent- och registreringsverket (2016) har för att 
kunna bevilja ett patent är att uppfinningen ska ha en hög grad av originalitet av den 
tekniska karaktären. Dock kan en uppfinning ha låg grad av teknisk originalitet men 
originaliteten för syftet är hög. Detta kan kopplas ihop med vad Frankelius och 
Norrman (2013) kallar för principiellt nya idéer. Dessa principiellt nya idéerna kan 
bli innovationer men har inte en så hög grad av teknisk originalitet och alltså det som 
Norman och Verganti (2014)  kallar för syftes-driven innovation, vilket gör att vi vid 
analys med hjälp av Frankelius (2015) innovationskub behöver veta vilken typ av 
originalitet som avses. För att få en bättre bild över respondenternas uppfinningar 
och dess originalitet har vi analyserat de utifrån båda dessa två typer. Det finns ett 
samband mellan hur pass originell en lösning är och hur pass hög grad av radikalitet 
den har, vilket kan ses i Frankelius (2015) innovationskub. Enligt Anderson och 
Tushman (1990) samt Christensen och Rosenbloom (1995) kan alltså Dahlin och 
Behrens (2005) tre punkter på radikalitet hos en uppfinnings tekniska egenskaper 
användas för att analysera ifall en lösning är originell eller inte.  Vi har även valt att 
analysera originaliteten hos syftet med hjälp av dessa tre punkter då vi anser att de 
går att applicera även på detta. Vid analysen tas endast hänsyn till de första två 
parametrarna ny och unik eftersom det är omöjligt att säga huruvida uppfinningen 
kommer påverka framtida innovation i detta tidiga stadie. Om uppfinningen har två 
ja så klassas den som hög originalitet, ett ja ger medel och inget ja resulterar i en låg 
originalitet. Se Tabell 10 nedan.  
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Tabell 10: Uppfinningarnas originalitet baserat på teknik och syfte 

Uppfinning Originalitet (teknik) Originalitet (syfte) 

A Ny – Nej 

Unik – Nej 

Insteg – Ja 

Låg - Uppfinningen skiljer sig 
marginellt från tidigare lösningar 

Ny – Nej 

Unik – Nej 

Insteg – Ja 

Låg - Förändrar inte syftet för 
användandet märkbart 

B Ny – Ja 

Unik – Ja 

Insteg – Pågående 

Hög – Uppfinningen skiljer sig 
mycket från tidigare lösningar 

Ny – Ja 

Unik – Nej 

Insteg – Pågående 

Medel - Förändrar syftet för 
användandet märkbart 

C Ny – Nej 

Unik – Ja 

Insteg – Pågående 

Medel – Uppfinningen bygger på 
tidigare lösning men är utvecklad  

Ny – Nej 

Unik – Ja 

Insteg – Pågående 

Medel - Förändrar syftet för 
användandet märkbart 

D Ny – Ja 

Unik – Ja 

Insteg – Nej 

Hög– Uppfinningen skiljer sig 
mycket från tidigare lösningar 

Ny – Nej 

Unik – Nej 

Insteg – Nej 

Låg - Förändrar inte syftet för 
användandet märkbart 

E Ny – Nej 

Unik – Ja 

Insteg – Nej 

Medel – Uppfinningen bygger på 
tidigare lösning men är utvecklad 

Ny – Nej 

Unik – Nej 

Insteg – Nej 

Låg - Förändrar inte syftet för 
användandet märkbart 

Enligt teorin är originalitet en viktig parameter att diskutera när det handlar om 
uppfinningar och innovation. Bland annat använder Frankelius (2015) originaliteten 
för en produkt i sin innovationskub för att bestämma huruvida produkten är en 
uppfinning eller inte, Norman och Verganti (2014) diskuterar olika typer av 
originalitet och Åstebro och Dahlin (2005) samt Shane (2001) diskuterar hur 
originalitet påverkar instegsmöjligheten. Under intervjuerna framkom det dock att 
det bara var två stycken av alla sju som hade funderat över uppfinningens 
originalitet.  Enligt empirin tänker inte uppfinnare i banorna kring huruvida deras 
uppfinning är originell eller inte, vilket kan vara en orsak till att deras uppfinning 
aldrig blir en innovation.  I de fall en uppfinning inte är originell betyder det att 
höjden av nytänkande inte heller är så stor. Det behöver dock inte betyda att idén är 
värdelös och saknar en affärsmässig potential utan är mer imitation och tradition 
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enligt Frankelius (2015) innovationskub. Det var bara två respondenter som hade 
reflekterat över originaliteten på deras produkt och det intressanta är att det var de 
två personerna som inte hade gjort insteg. Detta visar på att originaliteten inte direkt 
påverkar potentialen att nå en marknad utan det är först väsentligt ifall det handlar 
om en innovation eller inte. Om målet är att nå insteg ska personen alltså bara 
imitera och inkrementellt förbättra en redan existerande produkt, men då handlar 
det ej om en uppfinning som blir en innovation. Detta visas enligt Frankelius (2015) 
innovationskub då det krävs en grad av originalitet för att en produkt kan klassas 
som en uppfinning. Detta skulle kunna innebära att personer sitter och utvecklar 
idéer som inte är uppfinningar vilket i sig inte är fel men att de inte kan kallas 
innovationer ifall de når marknaden.  

Utifrån intervjuerna kan vi tolka det som att personer hittar på lösningar till problem 
men verkar inte bry sig om idén kan klassas som uppfinningen eller inte. Utan dessa 
personer är nöjda med sin lösning och kallar den uppfinning trots att det enligt den 
teoretiska definitionen inte klassas som det. Detta kan tyda på bristande förståelse 
för vad en uppfinning är för något.  

Originaliteten hos en produkt spelar dock roll i en eventuell patentansökan, då 
Patent och registreringsverket (2016) bland annat har det som krav för godkännande 
av patent. Vill uppfinnaren få patent på en lösning är det alltså viktigt att fundera och 
analysera kring graden av originalitet i sin produkt. Patent var något som kom upp 
under varje intervju, och då framförallt för att skydda och våga berätta mer om sin 
idé. Detta visar på att uppfinnare tänker i patentbanor men kanske missar en viktig 
aspekt för att lyckas få ett patent. Genom en analys i ett tidigt skede angående hur 
originell idén är så kanske inte fokus och resurser behöver läggas på att försöka 
patentera en produkt utan istället på att få ut den på marknaden. I det avseendet 
verkar det vara viktigt att fundera och analysera kring hur originell en idé är för att 
kunna ha möjlighet att optimera dess väg till marknaden. 

Vilken typ av originalitet är något som uppfinnarna inte verkar fundera på, utan det 
verkar som om de utvecklar det de kommer på utan att fundera över hur den ska 
klassas. I de få fall när respondenterna pratade om originalitet menade de att 
produkter endast kan vara originella vad gäller teknisk lösning, vilket är en tydlig 
skillnad från Norman och Vergantis (2014) teori.  

Klofsten (2005) tar även upp att det i ett tidigt skede kan finnas konkurrerande idéer 
hos personer, vilket gör att ett beslut om vilken hen bör satsa på bör föregås av en 
analys av idéernas potential. En punkt som skulle kunna påverka valet skulle kunna 
vara graden av originalitet hos produkten, antingen av syfte eller teknisk karaktär 
beroende på om den ska definieras som en uppfinning eller ej. Åstebro och Dahlin 
(2005) såväl som Shane (2001) konstaterar alla att graden av originalitet påverkar 
potentialen att nå en marknad, där en högre grad medför stora utmaningar men där 
det går at poängtera att graden är en glidande skala mellan dessa två punkter, precis 
som Henderson och Clark (1990) konstaterar. Det tyder på att en lösning måste ha 
en hög grad av originalitet för att vara en uppfinning eller principiellt ny idé men att 
det medför att det är en större utmaning att nå innovation ju närmare 
extrempunkten radikal som den närmar sig. Alltså betyder det att i de flesta fall är 
det svårt att bli innovatör och inget som är en självklarhet.  

Dock öppnar en analys av situationen upp för uppfinnaren att kunna välja den som 
har högst potential. Det visar ytterligare på att det är viktigt att analysera sin lösning 
och ha kunskap om dess attribut för att öka möjligheten att lyckas. En analys skulle 
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kunna visa på hur långt ifrån idén/varan är att nå det som kallas marknadsdrag i 
Norman och Vergantis (2014) modell. Att välja mellan olika idéer att satsa på görs i 
verkligheten men dock verkar det inte ske så systematiskt utan uppfinnaren verkar 
köra mer på sin egen magkänsla för att välja ut vilken idé som ska utvecklas. Det 
verkar alltså som att det finns mycket att vinna på att göra en grundlig analys för att 
maximera chansen att lyckas. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att originalitet har betydelse för många delar 
av processen att ta en lösning till marknaden. Bland annat ha kunnat klassa den som 
en uppfinning samt kan innehavaren få en uppfattning kring hur svårt det kommer 
vara att ta den till marknaden. Det som dock främst påverkas är huruvida lösningen 
har möjlighet att patenteras eller inte. Den största motivatorn för att fundera kring 
originalitet hos en uppfinnare är alltså möjligheten att kunna få ett patent för att i 
förlängningen våga prata om sin idé med andra. Det som i sin tur öppnar upp för att 
kunna söka extern hjälp både i form av kompetens och kapital.  

5.1.2 Marknadskännedom 

Kubr et al. (1998) menar att en idé, som skulle kunna utvecklas till ett framtida 
bolag, måste verifieras så att det finns kunder som är villiga att köpa produkten - 
behovet - och hur många dessa är - marknaden. Kubr et al. (1998) beskriver även att 
en idé behöver den verifikationen innan den fortsätter utvecklas, för att förstå hur 
innovativ varan är och om det är möjligt att nå marknaden. Carlson och Wilmot 
(2006) diskuterar också detta genom att beskriva att en innehavare av en vara måste 
besvara huruvida behovet finns för den. Genom en marknadssegmentering kan alltså 
potentiella marknader identifieras och sedan utifrån dessa en ideal marknad och 
dess storlek.  

De respondenter som identifierade behovet som en viktig parameter diskuterade 
detta som en självklarhet och något som uppfinnare generellt var dåliga på. Ingen av 
dessa personer hade dock i någon större utsträckning själva frågat framtida kunder 
om vad de ansåg om deras uppfinning då det av olika anledningar inte ansågs 
nödvändigt. Inte ens den uppfinnare som har lyckats nå marknaden hade gjort 
någon undersökning utan litade på sin erfarenhet. De två respondenterna som inte 
lyckats nå insteg hade genomfört marknadsundersökningar, egna undersökningar 
samt frågat extern kompetens. Av de två case-studierna som lyckades nå insteg 
gjorde den ena inga undersökningar innan första versionen av produkten lanserades 
och den andra jobbade tidigt i en iterativ process med den tilltänkta kunden för att 
lyckas anpassa sig efter dess behov. Det verkar alltså som att bara för att en 
marknadsundersökning genomförs så är det inte säkert att behovet har kartlagts 
utan att det måste verifieras gång på gång, vilket Fritz gör genom sina iterationer 
med kunden. Case nummer 1 lyckades nå insteg utan att göra dessa undersökningar 
där deras version 1 lanserades utan att få feedback från kunderna. Dock kom den 
feedbacken in efter lanseringen och då började inkrementell utveckling, vilket visar 
på att det är bra att undersöka vad kunderna verkligen vill ha för att tillfredsställa det 
vid lansering. Det visar på att det är viktigt att verkligen förstå behovet, ju tidigare 
desto bättre, genom att vara öppen och dela med sig. Dock i den mån det är möjligt 
med avseende på eventuellt stundande patentansökan. Detta resulterar i djupare 
kunskap om kunden för att förstå behovet. Fritz har lyckats utveckla och lansera ett 
stort antal produkter genom att använda sig utav den här iterativa processen. En 
marknadsundersökning är inte bara något som ska checkas av under vägen utan 
något som måste verifieras och ändras under hela processen. 
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Detta visar på varför personer fortsätter att utveckla och tro på sina idéer fast de 
egentligen borde fokusera på något annat och det gäller både de som inte genomför 
marknadsundersökningar såväl som de som gör dessa men missar något väsentligt i 
behovet och inte itererar tillbaka. Det verkar också som att i de fall man inte gör 
marknadsundersökningar kan det handla om att personen inte vill veta sanningen då 
det kan innebära att idén inte hade det värde som uppfinnaren trott. I de två 
studerade casen hade båda dessutom stor erfarenhet från branschen från deras eget 
arbetsliv som de förlita sig på vilket gör det enklare att förstå behovet då man själv 
kan ha upplevt det.  

Alla de intervjuade har på något sätt identifierat marknaden som en viktig 
parameter. Av de som intervjuades är det ingen som är direkt neutral i frågan utan 
det finns två läger där ena halvan anser att ett alldeles för stort fokus läggs på 
marknadskännedomen eftersom den är osäker och baserad på gissningar samt 
antaganden. Det visar på en okunskap kring hur viktigt det är att ha en grundlig 
förståelse för hur marknaden och behovet verkligen ser ut. Carlson och Wilmot 
(2006) anser att konkurrens på marknaden också måste bestämmas för att kunna nå 
insteg på den. Så det verkar som att det inte bara är för att bestämma storleken på 
marknaden och säkerställa behovet som en god marknadskännedom behövs utan 
även för att få en förståelse för vilka konkurrenter som existerar och kan påverka 
chansen att nå insteg. Detta visar ytterligare på hur viktigt det är att kartlägga 
marknaden där uppfinningen planerar att lanseras.  

De som istället tycker att uppfinnare skulle tjäna på att ha ett större fokus på 
marknaden baserar det på erfarenhet. Dessa personer har i efterhand insett att de 
kunde ha avslutat sina projekt tidigare om de hade tagit åt sig av marknadens 
synpunkter i ett tidigare skede. De skulle då ha insett att även om de lyckats sälja 
några av sina uppfinningar så fanns det inte en marknad som var så köpvillig eller 
stor så att projektet kunde gå med vinst. Dock säger även de att de ser den tiden som 
en lärotid och att de skaffat viktiga erfarenheter för framtiden. Det visar på att det 
finns erfarenheter som kan förmedlas i ett tidigare skede till uppfinnare om detta 
samt att det visar sig att det lönar sig att ha kunskap om marknaden och att den är en 
viktig parameter.  

Genom att ägna sig åt marknadsundersökningar så kan man enligt Goffin, Lemke 
och Koners (2010) även hitta dolda behov vilket ytterligare kan skapa förståelse för 
kundernas behov och den fortsatta utvecklingen. Genom att göra undersökningar 
kan alltså andra behov identifierats som uppfinnaren inte hade tänkt på. Att ha 
marknadskännedom verkar vara av yttersta vikt för att lyckas sälja sin produkt, dels 
för att ha möjlighet att i förväg beräkna den affärsmässiga potentialen och dels för att 
identifiera konkurrenterna som existerar och kan ha en inverkan på möjligheterna.  

Behovet är den första frågan som måste besvaras enligt Carlson och Wilmont (2006) 
för att lyckas nå ett bärkraftigt värdeförslag, alltså få klarhet i vilket behov produkten 
verkligen tillfredsställer. Klofsten (2005) beskriver att det inte går att utveckla en idé 
utan att studera omvärlden. Så det räcker inte med att ha en idé utan det krävs också 
att det finns ett behov för den och att detta förankras med verkligenheten. Enligt 
Carlson och Wilmont (2006) krävs det också kunskap kring huruvida marknaden 
verkligen efterfrågar produkten.  

Det förefaller alltså som att det är viktigt och avgörande för en uppfinnare att skaffa 
sig kunskap om vilket behov som uppfinningen tillfredsställer men också hur 
marknaden verkligen ser ut där behovet finns för att lyckas nå insteg med sin 
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uppfinning. Detta stärks av de intervjuer som genomförts då alla på något sätt 
nämnde att en produkt måste lösa ett problem för att lyckas nå ut på en marknad och 
Fritz-caset där han genomförde många iterationer för att säkerställa att han arbetade 
mot att lösa ett behov. Instinktivt verkar det korrekt att ett behov måste existera för 
att en produkt ska kunna säljas eftersom ingen vill köpa något som de inte behöver. 
Det verkar dock som att detta är något som är svårt eller anses vara så självklart att 
man som uppfinnare inte behöver tänka närmare på det. Detta baseras på att alla 
intervjuade som hade en uppfinning ansåg att deras produkt löste ett problem där 
några till och med var så pass övertygade att de inte tyckte det var nödvändigt att 
undersöka vidare huruvida detta verkligen stämde.  

Det intressanta är att personerna var medvetna om att ett behov måste finnas men 
att vissa ändå ansåg att de inte behöver undersöka om det verkligen fanns, på grund 
av övertygelse. Detta var även något som flera av de intervjuade lyfte som ett 
problem där de ansåg att många andra uppfinnare har svårt att studera sin produkt 
objektivt. 

I enlighet med Carlson och Wilmont (2006) så räcker det inte med att veta att 
behovet finns utan genom att tydligt definiera det så är det möjligt att fortsätta 
utveckla produkten och idén utifrån det. Genom att tydligt definiera vem 
uppfinningen är till för så är det också enklare att ta fram andra faktorer som är av 
vikt för att förstå marknaden såsom marknadsstorlek, marknadsandel, vilket pris 
som kan sättas på produkten och vilken nytta den skapar för kunden. 

Genom att förstå behovet så är det alltså möjligt att förstå vilken nytta den skapar för 
kunden. Det vill säga hur mycket är den värd om man ska sätta ett pris baserat på 
det, vilket är det bästa enligt Hintenhuber (2008). Det vill säga oavsett hur säker 
uppfinnaren är på att marknaden är stor så bör detta verifieras genom att tydligt 
definiera behovet och målgruppen så att fortsatt arbete kan ske med detta som 
utgångspunkt. Om detta sker så kan en värdebaserad prissättning tillämpas vilket 
enligt Ingenbleek et al (2004) har en statistisk korrelation med framgångsrika 
produkter. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att identifiera behovet verkar vara en central 
parameter för att lyckas nå insteg med en produkt. Finns det inga som har det 
behovet som lösningen tillfredsställer finns det heller ingen marknad att sälja till. 
Det är bra att göra grundliga undersökningar och iterera dessa flera gånger med den 
tilltänka kunden för att få en så bra grund som möjligt för att lyckas. Detta ger även 
möjlighet till att utveckla lösningen åt rätt håll från början och på så sätt kunna 
undvika onödiga kostnader som utveckling efter lansering kan medföra. Därför är 
det också viktigt att förstå nyttan som uppfinningen tillför kunden, alltså vad får 
kunden betala och vad får kunden ut av det, då detta är avgörande för att sätta ett 
korrekt pris.  

5.1.3 Kunskap och kompetens 

Under intervjuerna framkom det att kunskap och kompetens var parametrar som 
skulle kunna påverka ifall en produkt når marknaden eller inte. Dessa två 
parametrar liknar varandra och hanteras på liknande vis varför de också behandlas 
tillsammans.  

För att utveckla och ta en produkt från idé till insteg krävs det stor kunskap och 
kompetens kring flera områden. Många av de intervjuade berörde att de insett att de 
saknade kompetenser inom ett eller flera områden och behövde då hjälpt utav någon 
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annan. Det var till och med en som ansåg att just kunskapen var ett av de största 
hindren till varför personer stannar vid idéstadiet och inte går vidare med den. De 
två casen som också studerats visade att de personerna hade insikt i vad de behövde 
hjälp med och tog sedan hjälp med de delarna. Detta visar på att en uppfinnare inte 
kan besitta all nödvändig kunskap som krävs för att på ett enkelt sätt eller ens ha 
möjlighet att kunna ta en produkt till marknaden. Det visar även på att uppfinnare 
verkar ha insikt om detta. Detta är ett resonemang som stöds av Frankelius och 
Norrman (2013) som visar att det ofta finns behov att komplettera med kunskap och 
kompetens som den enskilde uppfinnaren inte har.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kunskap och kompetens är viktiga 
parametrar att ta hänsyn till då det kommer till att få ut uppfinningar på marknaden. 
Det verkar vara ytterst svårt att som ensam uppfinnare lyckas ta sig från idé till 
insteg. Det verkar som att en ensam uppfinnare i de flesta fall inte har all 
kompentens och kunskap som krävs. Ytterligare kompetens och kunskap krävs dels 
för att bolla idéer och dels för att komplettera sådan som inte uppfinnaren har 
kunskap eller intresse kring. Det verkar dock vara en svår uppgift att genomföra då 
uppfinnare verkar vara rädda för att deras idé ska bli stulen om ett samarbete skulle 
inledas, vilket behandlas som en separat parameter  

5.1.4 Drivkraft 

Det var en uppfinnare som konstaterade att om en uppfinnare ska kunna lyckas idag 
krävs det att det finns något entreprenöriellt intresse hos personen. Dock verkar det 
som att det inte går att ställa krav på att en uppfinnare ska ha all kompetens och 
kunskap som krävs för att ta en idé till marknad. Det verkar krävas ett visst intresse 
av att driva en process av mer affärsmässig karaktär för att genomföra hela processen 
själv. Anledningen till att vissa uppfinnare lyckas och andra inte skulle alltså kunna 
bero på vilken drivkraft de har. Deras drivkraft kanske snarare är att utveckla och 
förfina uppfinningen till det yttersta istället. Det som saknas är kanske någon typ av 
plattform eller forum där uppfinnare möter entreprenörer och på så sätt kan påbörja 
samarbeten. Det skulle kunna vara ett bra sätt att utbyta kunskap och kompetens 
samtidigt som ett team skulle kunna formas. 

Den entreprenöriella drivkraften, och kunskapen, är viktigt för att lyckas och 
Stevenson och Jarillo  (1990) förklarar den som förmågan att kunna använda de 
tillgängliga resurserna i organisationen på bästa sätt. Alltså för att kunna använda 
resurserna på ett effektivt sätt för att nå insteg på en marknad krävs det en 
entreprenöriell drivkraft. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vad som driver uppfinnare verkar skilja sig 
åt beroende på vem som tillfrågas. Dock verkar alla ha någon typ av drivkraft för att 
hålla på med uppfinningar vilket är viktigt för att lyckas och dessutom 
överensstämmer med Klofstens (2014) analys att det är direkt nödvändigt med en 
drivkraft i utvecklingens tidiga stadie. Det verkar dock inte spela någon större roll 
vad den är då personer som har intervjuats nämner olika drivkrafter med liknande 
framgång. Drivkrafterna som kom fram under intervjuerna var till exempel att bli 
ekonomiskt oberoende eller bara att det är kul att se uppfinningen användas. Det 
finns alltså olika motiv till att uppfinna och det verkar som att varje uppfinnare får 
hitta sin egen drivkraft att fortsätta.  
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5.1.5 Öppenhet 

Innehar man inte den kunskap och kompetens som krävs för att ta en produkt till 
marknaden så kommer lanseringen att underlättas ifall den införskaffas externt. Det 
verkar då som att för att kunna få den kunskap och kompetens som saknas krävs det 
att uppfinnaren delar med sig av sin idé. Chesbrough (2003) behandlar även detta då 
han diskuterar öppen innovation, trots att han diskuterar om hela organisationer så 
anser vi att detta också kan appliceras på uppfinnarna och deras uppfinningar. 
Genom att vara öppna med vad de gör och ha rätt samarbetspartners så öppnas 
många dörrar för dem och vägen in på marknaden kan bli enklare.  

Genom att öppna upp sig och dela med sig av sin kunskap och sina idéer kan alltså 
ett utbyte ske som kan gynna flera parter. Detta skulle också kunna leda till att 
företag från branscher som uppfinnaren själv inte har lyckats identifiera kan få upp 
ögonen för produkten och applicera den i en helt annan kontext. 

Detta verkar dock vara ett stort problem för uppfinnare då de inte verkar ha 
förtroende för sin omgivning. Öppenhet är kopplat till förtroende då det krävs ett 
förtroende för att våga berätta om sin idé. Detta antyds även under intervjuerna då 
alla utom en såg öppenhet som ett problem. Under intervjuerna framkom det 
dessutom att två av de intervjuade explicit sa att andra hade försökt ta deras idéer. 
Uppfinnarna verkar förstå att det krävs en öppenhet för att få tillgång till kunskap 
som de inte har men det verkar som att de inte vågar. De verkar inte se hur öppen 
innovation kan gynna dem tillräckligt för att använda sig utav detta på ett bra sätt. 

Däremot var det en av uppfinnarna som använde sig av något som skulle kunna 
liknas vid öppen innovation. Personen hade inställningen att det inte spelade så stor 
roll om någon stal idén utan att det hade varit kul att se att den kom till användning 
och gick därför till en tillverkare och presenterade idén. Dock verkar det inte som att 
detta är representativt för uppfinnare. Personen hade som argument för att vara mer 
öppen att det gav större möjlighet att hitta en partner och att allt blev så mycket 
mindre krångligt. Detta stärks ytterligare då en annan av personerna berättade att 
hen såg nackdelar med att inte vara öppen då marknaden eventuellt kunde hinna 
ifrån uppfinningen då det tar längre tid att utveckla den. 

Sammanfattningsvis är öppenhet intressant då det kommer till att hantera 
utvecklingsprocessen på ett effektivt sätt. Saknar man den kunskap och kompetens 
som krävs för att nå insteg så kan detta införskaffas externt eller genom att 
införskaffa den själv. Dock finns risken att det tar för lång tid och att timingen då blir 
fel eller att uppfinnaren inte får tillräckligt god kunskap och detta kan då leda till 
misslyckande. Det verkar dock som att många har problem med öppenhet vilket kan 
hämma och då i värsta fall göra så att uppfinningen aldrig tar sig till 
marknaden. Många uppfinnare verkar kunna gynnas av ett mer öppet 
tillvägagångssätt då det enligt teorin visar på att det blir ett bättre utbyte av kunskap 
och hjälp och att det visar på att opåtänkta branscher och tillämpningar skulle kunna 
hittas.  

5.1.6 Timing 

Timing är väldigt svårt att hantera och förstå men likväl verkar det vara en viktig 
faktor att hantera. Timing var något som kom upp ett flertal gånger under 
intervjuerna. Detta tyder på att timing är något som en uppfinnare behöver hantera, 
men är svårt, för att lyckas.  Detta är även något som Mann (2005) konstaterar 
genom att beskriva timing som ett komplext problem. Genom att ha fel timing skulle 
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en uppfinning kunna missa att nå insteg just nu men kanske ha möjlighet att göra 
det i framtiden. Lubik, Lim och Platts (2012) berör detta genom att diskutera att alla 
produkter med tiden rör sig mot att marknaden efterfrågar dem på grund utav att 
omvärlden förändras. Det verkar alltså som att det gäller att ha kunskap om 
omvärlden för att kunna fastställa ifall en produkt har möjlighet att nå en tilltänkt 
marknad.  

Det verkar också vara en av de parametrar som många uppfinnare har problem med 
att hantera. Detta kan illustreras med till exempel att en av respondenterna sa att det 
var den största utmaningen som uppfinnare ställs inför. Många av de andra 
personerna diskuterade detta och några av dem landade i att det handlar om tur. Då 
det egentligen bara kan handla om hur bra kunskap personen har om marknaden 
och kontexten den verkar i. 

Sammanfattningsvis kan vi fastslå att timing verkar vara direkt avgörande för om en 
produkt når insteg eller inte, men att det är väldigt svårt att styra över. Dock redogör 
Mann (2005) ett försök till att bryta ned problemet och beskriver en algoritm med ett 
antal frågor som ska besvaras för att få vägledning huruvida timingen är rätt just nu 
eller inte. Det verkar dock gå att sammanfatta med att timing kan vara svårt att 
förstå och kan då användas som en bortförklaring för en uppfinning som misslyckas 
att nå insteg och fortsätta utveckla den, när det egentligen kan finnas andra 
förklaringar så som att det inte finns någon affärsmässig potential eller för dålig 
marknadskännedom. Trots att det är ett väldigt svårgreppbart problem så verkar 
parametern timing ändå vara av yttersta vikt att hålla koll på. 

5.1.7 Ekonomiska resurser 

Att inte behöva tänka på de ekonomiska faktorerna i sitt uppfinnande är naturligtvis 
få förunnat. Hur viktigt det är med finansiella resurser varierar dock mellan de 
intervjuade. Vissa anser att pengar löser alla problem och andra tycker att det 
naturligtvis inte skadar, men det är inte heller anledningen till framgång eller 
misslyckande. Dock verkar det inte gå att bortse ifrån som till exempel Churchill och 
Lewis (1983) som anser att en av de viktigaste frågorna tidigt är huruvida det går att 
överleva under uppstarten av ett företag.   

Frankelius och Norrman (2013) är överens med dem som anser att det är viktigt att 
kunna stötta uppfinningar som har en marknadsmässig potential i ett tidigt stadie 
finansiellt för att de ska få en så god chans som möjligt att lyckas ta idén till 
marknad. Det är också för att kunna stötta de uppfinningar som har störst potential 
som kraven ställs på uppfinnarna att ta reda på övriga parametrar så att de 
begränsade resurserna kan användas på bästa sätt. 

En av de intervjuade uppfinnarna har satsat stora delar av sina egna pengar på 
utveckling och marknadsföring av sin produkt. Detta är något som Kubr et al. (1998)  
beskriver som vanligt i den första fasen av utvecklingen. Det verkar som att många 
uppfinnare tar stora ekonomiska risker för att nå insteg med sin produkt. 
Uppfinnaren måste nu ta hjälp av externt kapital vilket gör det ännu viktigare att 
kunna förstå och förmedla den marknadsmässiga potentialen för att ha möjlighet att 
få finansiering. För att inte försätta sig i onödig finansiell risk bör uppfinnare i ett 
tidigt skede ha så bra kunskap som möjligt om potentialen för att inte satsa allt 
kapital på något som inte kommer att fungera då det verkar som att eget kapital är 
det vanliga finansieringsmedlet i uppstartsfasen. 
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Ekonomiska resurser verkar vara något som de flesta uppfinnare behöver för att 
realisera sina uppfinningar. Detta är något som bekräftas under intervjuerna som 
genomfördes då flera ansåg att just ekonomiska resurser var av största vikt för att nå 
insteg där en uppfinnare dessutom ansåg att det vad lösningen på alla problem. 
Detta är något som till vis del kan stärkas av Kubr et al. (1998) som menar på att den 
ekonomiska biten är en av tre hörnpelare för att kunna lyckas bygga ett 
framgångsrikt företag, även om det naturligtvis inte löser alla problem. Diskussionen 
kring ekonomiska resurser skiljer sig åt men slutar i att det är viktigt att hålla koll på. 
Det håller en av de intervjuade med om då det är tufft att vara uppfinnare i tidigare 
skeden vilket man måste vara medveten om när man ger sig in i branschen. En 
annan sida av myntet gav en av de intervjuade då hen konstaterade att det inte är 
ekonomiska resurser som i slutändan kommer avgöra ifall uppfinningen når 
marknaden. Detta tyder på att det är viktigare att förstå behovet för uppfinningen än 
att ha starka finansiella muskler. Vilket betyder att ett stort kapital inte komma 
hjälpa om det inte finns något behov för uppfinningen. Kubr et al. (1998) belyser 
även detta då de konstaterar att det finns många utmaningar som behöver 
överkommas för att kunna nå den tilltänkta marknaden och för att kunna få extern 
finansiering.  

Sammanfattningsvis visar detta på att det finns olika uppfattningar om hur viktigt 
det är med ekonomiska resurser då vissa anser att utan så klarar man sig inte medan 
det finns personer som menar att det inte är avgörande om uppfinningen är bra. 
Dock verkar det som att det är av största vikt att ha tillräckliga ekonomiska resurser 
för att lyckas ta sig in på marknaden. Hur detta sen genomförs, då det finns ett stort 
antal olika sätt att finansiera utveckling och liknande kanske inte har så stor roll för 
att nå innovation. Dock bör uppfinnaren ha i åtanke hur den finansiella utmaningen 
bör lösas då tillvägagångssättet och hur viss information förmedlas bör se 
annorlunda ut beroende på vägval, vilket är något som styrks av Mason och Stark 
(2004) samt Kubr et al. (1998). Dessutom krävs det en hel del arbete för att ta reda 
på övriga parametrar och tid för att utveckla uppfinningen. På något sätt måste 
uppfinnaren kunna försörja sig under tiden så någon form av tidigare kapital, extern 
finansiering eller jobb på sidan av kommer alltid att behövas. 

5.2 Frågeställning 2 

Hur kan de identifierade parametrarna användas i praktiken för att påverka 
uppfinningens möjlighet att nå marknaden? 

5.2.1 Originalitet 

Som uppfinnare verkar det som att man kan underlätta för sig själv genom att i ett 
tidigt skede fundera över vilken originalitet idén har. Detta påverkar dels om det ens 
kan klassas som en uppfinning (Frankelius, 2015) och dels möjligheten till att 
patentera (Patent- och registreringsverket, 2016). Problemet som finns är att om en 
person har en idé som hen tror kommer fungera så verkar det inte spela någon roll 
om det är en uppfinningen, en principiellt ny idé eller bara något tillsvidare fenomen 
enligt Frankelius (2015) definition i innovationskuben. En person som har en idé kan 
dock undersöka dess originalitet genom att till exempel besvara Dahlin och Behrens 
(2005) tre punkter på vad en radikal produkt är. Detta kan hjälpa vid en 
patentansökan för att i förväg veta idéns möjlighet att få ett patent beviljat. Genom 
att kombinera svaren från Dahlin och Behrens (2005) med Frankelius (2015) 
innovationskub kan en förståelse för vilken typ av idé/vara det handlar om. Har 
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personen dessutom förståelse för Åstebro och Dahlins (2005) såväl som Shanes 
(2001) konstaterande att ju radikalare/mer originell en idé är desto svårare är det 
också att nå insteg på marknaden.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att många av de intervjuade inte tänkte i 
dessa banor. Dock verkar det som och att det spelar mindre roll för innehavaren av 
en idé huruvida ens idé skulle klassas som en uppfinning av teorin eller inte, bara 
folk har behov av den.  Det handlar dock om mer än så eftersom stor kunskap kan 
erhållas om såväl produkten som hur den kommer tas emot av marknaden. 

5.2.2 Marknadskännedom 

Att identifiera marknaden handlar som Kotler, Armstrong och Parment (2013) 
beskriver om att ha möjlighet att identifiera sina idealkunder. De personer som 
behöver och har råd att köpa den produkt som löser ett problem som de har. Alla de 
personer som intervjuades ansåg sig ha en stor marknadskännedom. De har alla ett 
förflutet i branschen som de är verksamma i, alternativt så har de genom gedigna 
undersökningar lärt sig om den.  

Enligt Lundén (2013) så finns det många olika sätt att undersöka marknaden på. 
Genom att strukturerat kartlägga marknaden som behovet av uppfinningen existerar 
i och identifiera antalet kunder och användare för produkten kan uppfinnaren enkelt 
bilda sig en uppfattning för hur marknaden ser ut. Två sätt som detta skulle kunna 
göras på är enkäter eller fokusgrupper som enligt Goffin, Lemke och Koners (2010) 
är vanligt. Detta var något en av de intervjuade hade gjort också och ansåg att hen 
hade haft stor nytta av för såväl fortsatt utveckling som att säkerställa att behovet 
fanns. Dock baserade de flesta av uppfinnarna sin kunskap på antaganden. Några 
hade genomfört marknadsundersökningar men misslyckades ändå. Genom att göra 
en marknadsundersökning skapas bra förutsättningar för att kunna ta fram ett 
verifieringsunderlag i framtiden som kan användas för licensiering eller som 
underlag för eventuella finansiärer som vill gå in i projektet. Dock verkar det inte 
räcka att bara göra undersökningen en gång och sedan vara nöjd.   

Kotler, Armstrong och Parment (2013) anser att marknadsförståelsen är den 
viktigaste parametern för att kunna sälja en produkt, något som uppfinnarna vi har 
pratat med inte har förståelse för. Det faktum att dessa två parter står så långt ifrån 
varandra gör att det finns mycket att jobba på.  

Genom att sätta in marknaden i en helhet och tydligt motivera varför 
marknadskännedom är av yttersta vikt så skulle förmodligen fler börja använda sig 
utav verktygen och förstå marknaden. Ett alternativt sätt för att få en ökad 
marknadskännedom är att göra en marknadssegmentering för att få reda på vilken 
målgrupp som passar bäst för produkten (Kotler, Armstrong, & Parment, 2013). 
Genom att definiera idealkunden går det också att få en bild över hur stor 
marknaden är.  

Idén till en uppfinning har för de flesta uppkommit genom att uppfinnaren, eller 
någon i dess närhet, har identifierat ett problem på arbetsplatsen eller i en välkänd 
miljö. Genom den stora förståelsen för marknaden så ökar sannolikheten för att det 
behov som uppfinnaren har identifierat också upplevs av andra även om detta inte 
räcker som bevis på marknadsbehovet. Dessa behov är de som Goffin, Lemke och 
Koners (2010) kallar för otillfredsställda behov. Det kan dock finnas en poäng med 
att identifiera de oidentifierade behoven också för att ytterligare förstå kunderna och 
för att kunna fortsätta utveckla uppfinningen utifrån kundernas behov. Det vill säga 
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de behov som det i dagsläget saknas lösningar till eller i alla fall inte finns en lösning 
som uppfinnaren känner sig tillfredsställd med. Detta kan vara ett av svaren till 
varför Fritz-caset visar på så stor framgång då han jobbar iterativt med kunden vilket 
medför en djupare förståelse för vad behovet verkligen är. 

En marknadsundersökning kan ge en bra bild över hur det verkligen ser ut och efter 
att den har genomförts ska svaren till frågorna ge svaren som illustreras i Figur 7 
nedan. 

 
Figur 7: Svar som uppfinnaren måste ha en efter en marknadsundersökning. 

När kunden väl är identifierad ska en iterativ process starta med densamma för att 
kunna tillfredsställa behovet på rätt sätt. För att kunna hantera kundnyttan på ett 
tillfredställande sätt behövs också kunskap om prissättning och hur den fungerar. 
För att få den förståelse som krävs för att kunna sätta ett pris baserat på det värde 
som kunden upplever. För att göra detta föreslår Hinterhuber (2008) att 
expertintervjuer, fokusgrupper, conjoint analyser eller utvärdering av 
användaranalys används. Endast en av de intervjuade använde sig utav fokusgrupper 
och detta i ett väldigt sent skede av processen. Genom att redan i ett tidigare skede 
genomföra dessa kunde projektet ha avslutats. Att ägna sig åt dessa av Hinterhuber 
(2008) föreslagna metoderna skulle uppfinnaren kunna få den förståelse om behovet 
som krävs för att också förstå det värde som skapas och då veta om produkten 
kommer att kunna ha en marknadsmässig bärkraft. Om så inte sker bör en 
konkurrensprissättning tillämpas enligt Ingenbleek et al (2004). Likaså bör 
konkurrensprissättning tillämpas om produkten är för lik tidigare produkter 
eftersom kunderna kommer göra den jämförelsen och välja bort den nya 
uppfinningen om den är för lik den föregående. Det är dock enkelt att argumentera 
för att i de fall som det gäller saknas den originalitet som krävs för att produkten ska 
betraktas som en uppfinning och samtliga uppfinningar bör mer eller mindre 
prissättas med värdet som utgångspunkt. 

Hur man i praktiken prissätter diskuteras även utav Lundén (2013) där olika 
värdefaktorer kan användas vid just prissättningen vilket kan underlätta då 

Vem är kunden?
- de som 
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Vilket är bästa 
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- de som troligtvis 
kommer köpa

Vilken är 
marknaden? 
- alla som kanske 
kommer köpa
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prissättningen är en svår utmaning för uppfinnarna. Gabor (1988) ger även praktiska 
tips där marknadsundersökningar ingår samt att ta fram en kundkurva för att få mer 
kunskap. Detta är något som skulle kunna underlätta för att kunna få förståelse för 
om det finns någon affärsmässig potential i idén. Lundéns (2013) tre tips kan även 
användas för att ytterligare få kunskap kring hur man kan tänka vid prissättning.  

Sammanfattningsvis verkar det som att de intervjuade inser att deras uppfinning 
måste lösa ett problem för att kunna säljas och börja användas på en marknad men 
att de flesta inte verkar vilja göra sin hemläxa och undersöka exakt hur stort behovet 
är. Det verkar som att många nöjer sig med att inse själva att behovet är stort men 
inte vågar få det svart på vitt. Detta skulle kunna vara en av anledningarna till varför 
många uppfinnare inte vill fylla i uppgifter kring deras produkter då de söker hjälp 
hos till exempel Almi. Det handlar kanske mycket om att uppfinnaren är så 
övertygad om att deras produkt är så bra att personen inte vill ha reda på sanningen. 
Detta visar på att det är viktigt att förklara varför undersökningar behövs och hur 
dessa kan hjälpa till i utvecklingen av uppfinningen. 

5.2.3 Kunskap och kompetens  

Fattas kunskap eller kompetens för att lyckas med att ta sin uppfinning till en 
innovation finns det olika sätt att lösa det på. Under intervjuerna kom det fram att 
det fanns de som hittade samarbetspartners och de som började med att ta till sig 
den kunskapen genom självinlärning. När väl den kunskap som behövs finns verkar 
det som att det finns behov av att ha tillgång till ett nätverk av likasinnade men som 
har kunskap inom olika områden. Det var många av de intervjuade som berörde just 
nätverk och betydelsen av dessa vilket kan bero på att de redan är medlemmar i 
sådana nätverk och att de av den anledningen har förstått hur mycket det betyder för 
dem.  

För att hantera detta finns det ett antal lösningar att tillgå. Det finns en gemensam 
faktor hos alla de intervjuade som är att alla har någon gång tagit hjälp av någon 
extern resurs, detta kunde vara andra personer eller företag. Det visar på att det 
troligtvis inte går att ensam lyckas nå insteg med en uppfinning utan det krävs 
samarbete och kompetensutbyte för att lyckas. En av de intervjuade hade tidigare 
arbetslivserfarenhet från ett storföretag som internt besatt all kompetens som krävs 
men nu som egen uppfinnare insett att all den kompetensen nu fattades. Detta visar 
på att den här typen av processer och stöd krävs för att merparten av alla 
uppfinningar som finns ska lyckas ta sig till marknaden. Väldigt få personer verkar 
vara både uppfinnare och entreprenör som en av de intervjuade konstaterade. 

Nätverket skulle, enligt många av de intervjuade, dels fungera som ett 
kontaktnätverk men det skulle också finnas möjlighet att diskutera sina idéer, 
lösningar och problem med andra likasinnade. Att inte ha denna möjlighet verkar 
vara ett stort problem för många som känner ett stort behov av att kunna resonera 
kring sina idéer och bolla tankar och lösningar med andra. För att kunna genomföra 
detta anser de intervjuade att det krävs olika kompetenser och kunskap inom 
nätverket för att skapa så stor gemensam kompetens som möjligt, några av de 
intervjuade kom själva på att det borde skapas krossfunktionella team där alla skulle 
ha möjlighet att prata med kompetenta människor i bordssamtal helt 
förutsättningslöst. Detta skulle kunna vara en möjlighet för att komplettera med den 
kompetens som uppfinnaren själv saknar samtidigt som uppfinnaren får möjlighet 
att hjälpa andra med den kompetens som hen besitter.  
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De kompetenser som efterfrågades var hos respondenterna främst tekniska och 
humanistiska och framförallt inte de ekonomiska. Hos våra respondenter verkar det 
som att det inte finns någon tilltro till att ekonomer har möjlighet att se värdet utav 
en uppfinning då de bara tänker på siffror och nyckeltal. Detta är farligt eftersom 
dessa så kallade ekonomer kan ha större förståelse för just marknaden och 
möjligheten att hjälpa till med att ta reda på andra viktiga parametrar som enligt 
frågeställning 1 är viktiga för att förstå uppfinningens framtida marknadsvärde. Det 
är dock svårt att förklara och de som inte vill veta av det nya sättet att tänka på 
kommer förmodligen inte vara mottagbara för den typ av information som detta 
innebär.  

För att ytterligare motivera detta konstaterar en av de intervjuade att hen absolut 
inte vill prata med en ekonom. Hen till hellre prata med en konstnär eftersom de 
tänker på ett liknande sätt. Att eftersträva att prata med människor som har samma 
tankemönster som sig själv är dock farligt eftersom det innebär att det blir luckor i 
den helhet av kompetens som andra har efterfrågat och som förmodligen personer 
med en ekonomisk bakgrund på ett bättre sätt kan fylla. 

För att överbrygga denna skillnad mellan uppfinnare och ekonomer som 
uppenbarligen finns är det viktigt att lära sig förstå varandra. Uppfinnarna måste 
lära sig att hantera ekonomer och förstå att förståelsen om marknaden och 
ekonomin är viktiga för uppfinningens framtid men ett visst ansvar ligger också hos 
ekonomerna. De måste börja prata ett språk som är begripligt för uppfinnarna 
genom att inte använda svåra, ekonomiska begrepp är det enklare att samarbeta och 
jobba mot ett gemensamt mål som kan gynna alla parter.  

Klofsten (2014) föreslår att kompetensen kan stärkas genom en styrelse eller 
partnerskap. I ett så tidigt skede som detta är finns det förmodligen ingen styrelse 
men det borde definitivt vara möjligt att komplettera kompetensen genom 
partnerskap för att säkerställa att ingen vital del saknas.  

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att oavsett hur uppfinnarna går tillväga 
är det uppenbart att de som lyckas bäst är de som inser att de inte kan allt själva. Alla 
behöver hjälp någonstans i processen för att få ut ett så bra resultat som möjligt och 
därför bör det finnas en plattform där det är enkelt och prestigelöst att be om den 
hjälpen. Detta skulle gå att lösa genom att uppfinnaren i sin tur erbjuder den hjälp 
hen är bra på till andra. 

5.2.4 Drivkraft 

Hur drivkraften ska hanteras rent praktiskt för att maximera chansen att nå 
marknaden med en idé är svårt att identifiera. Som vi diskuterade under analysen 
kring frågeställning 1 så drivs personer av olika motiv men att motivet i sig inte 
verkar ha så stor betydelse. Det verkar dock som att en viss entreprenöriell drivkraft 
krävs för att optimera chansen för framgång. Klofstens (2014)  menar ju till och med 
att det är direkt nödvändigt att ha en drivkraft i dessa tidiga skeden. Det verkar dock 
som att en person som drivs av andra motiv än att just få ut idén/varan på 
marknaden bör hitta en partner som har det drivet då det verkar underlätta mycket i 
processen att nå innovation. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att drivkraften är personlig och måste hittas 
själv av innehavaren av en idé. Det är dock viktigt att ha någon typ av drivkraft för att 
lyckas.  
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5.2.5 Öppenhet 

Flera uppfinnare vittnar om en rädsla för att deras idéer ska bli stulna. Detta 
resulterar i att de ofta håller sina idéer, lösningar och produkter hemliga så länge de 
kan. Först när de har fått ett beviljat patent vågar de vara lite mer öppna. Det kan 
både vara smart och hämmande. Patent- och registreringsverket (2016) har krav på 
att inte idén är känd sedan tidigare för att ha möjlighet för ett godkännande. Dock är 
detta ett stort hinder eftersom det kan ta lång tid att få patentet och att uppfinnaren 
då kan ha missat timingen. Vissa uppfinningar är inte heller i behov av patent utan 
klarar sig bättre av att ta sig ut fort på marknaden.  

Chesbrough (2003) menar att öppenhet har många fördelar, något som uppfinnarna 
alltså inte har lyckats med. För att komma över den barriären där det är obehagligt 
att berätta om en uppfinning på grund av rädslan att den ska bli stulen kan 
sekretessavtal användas för att minska risken att bli lurad.  

Sammanfattningsvis kan vi se att öppenhet är svårt att hantera det krävs för att 
kunna få hjälp men får inte ha visats för att kunna få patent. Det hanteras nu genom 
att inte berätta om lösningen samt via sekretessavtal. 

5.2.6 Timing 

Under en av intervjuerna konstaterade en av respondenterna att det gäller att inte ge 
upp eftersom timingen kanske är fel, att det känns närmare för varje år som går. 
Detta kan säkert vara sant i vissa fall men då bör det motiveras med att marknaden 
av någon anledning inte är mogen för produkten just nu. Det kan också vara ett 
väldigt farligt sätt att se på timing eftersom det kan bli jobbigare att lägga ner ett 
projekt ju mer tid och pengar som är investerat i det. Mann (2005) beskriver en 
algoritm där ett antal frågor skall besvaras för att lyckas få ett svar på om timingen är 
rätt eller inte. Det skulle kunna vara ett sätt för att få ett grepp och mer kunskap 
kring hur ett resonemang kring timing kan gå till. Det verkar dock som att det inte 
finns några rätt eller fel vilket gör timingen till en väldigt svår parameter att hantera. 
Det verkar också som att kunskap och erfarenhet kring sin uppfinning och marknad 
kan hjälpa till att hitta rätt timing och förstå varför den inte har lyckats göra insteg. 

Första delen i Manns (2005) modell är att ha en hållbar affärsmodell där frågor som 
till exempel vilken kanal till marknaden är bäst och om marknaden verkligen vill ha 
varan ska besvaras. För att optimera chansen att timingen är den rätta verkar det 
som att detta kan kompletteras med vad som kallas omvärldsanalys. Genom en 
sådan kan förståelse för marknadsdynamiken byggas upp och rätt tid till marknaden 
bedömas.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att genom att redan i ett tidigt skede göra de 
undersökningar som krävs för att avgöra produktens framtida affärspotential blir det 
enklare att ta ett beslut huruvida man ska fortsätta eller avsluta ett projekt eftersom 
det fortfarande är i ett tidigt skede och resurserna istället kan investeras i ett annat, 
bättre, projekt. Dock är timingen svår att hantera för uppfinnaren men att den är 
viktig. 

5.2.7 Ekonomiska resurser 

Att skaffa sig ekonomiska resurser är svårt och det finns ingen lösning för alla. Enligt 
Kubr et al. (1998) så måste de flesta företag få finansiering utifrån. Det finns många 
myndigheter och organisationer som stöttar innovationskraft men för att det ska 
vara aktuellt att få bidrag från dessa krävs en ordentlig verifiering innan. Genom att 
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verifiera produkten med de övriga parametrar går det att visa på uppfinningens 
affärspotential vilket förhoppningsvis räcker för att få bidrag för fortsatt arbete. 
Enligt Mason och Stark (2004) kommer det, beroende på vilken typ av finansiering 
man vill ha, krävas olika typ av information då dessa externa finansiärer fokuserar på 
olika saker. Kan inte en uppfinnare finansiera sig med egna medel verkar det finnas 
många olika sätt att lösa detta på, dock verkar det som att den gemensamma 
nämnaren för att lyckas få detta är kunskap om sin uppfinning och den tilltänkta 
marknaden.  

Sammanfattningsvis är det svårt med finansieringen och hur den ska skaffas. Många 
använder eget kapital men att det går att få tag via externa bolag också men att det då 
ställer högre krav på kunskap om sin lösning, vilket kan vara bra för uppfinnarens 
självinsikt. 

5.2.8  Sammanfattning praktiskt genomförande 

Vissa av ovan nämnda parametrar är naturligtvis enklare att själv påverka och andra 
kan i vissa fall styras av tillfälligheter som att två personer med olika kompetens 
träffas och slår sig samman. I andra fall kan uppfinnaren behöva hjälp från andra 
organisationer eller personer. 

Enligt NABC så ska allting utgå från behovet vilket inte sker i dagsläget, då ofta den 
tekniska lösningen är det centrala. Drivkraften ligger inte i att tillfredsställa behovet 
utan snarare att hitta en så bra lösning som möjligt för ett problem som kanske inte 
ens existerar i den grad uppfinnaren tror. Genom att personer har den approachen 
försöker de sedan hitta ett behov för lösningen istället för tvärtom. Detta medför att 
fokus hamnar fel redan från början. Genom att utgå från behovet och tydligt 
specificera det och sedan ta fram en lösning ökar minskar den stora barriären att nå 
marknaden som många uppfinnare upplever.  

Det finns många praktiska delar som måste fungera för att lyckas med 
kommersialiseringsfasen. Ett behov måste fastslås, marknader måste 
storleksbestämmas, kapital måste finnas, rätt timing måste vara på plats och så 
vidare. Detta är något som uppfinnaren själv kan göra men skulle lika gärna kunna 
genomföras av en annan person. Det är dock viktigt att alla de delarna specificeras 
under processen. Vid extern hjälp måste uppfinnaren våga vara öppen och berätta till 
den grad att inte ett eventuellt patent äventyras. Dessutom måste problematiken 
förklaras för att få en förståelse för vad framtida kunder egentligen har för behov 
vilket måste ske flera gånger under utvecklingen. Dessutom kan den kunskapen 
hjälpa till att identifiera vad lösningen är värd för dem och på så sätt kunna sätta ett 
lämpligt pris på varan. Detta skapar en bild av hur marknadspotentialen ser ut för 
uppfinningen.  

Att hitta rätt kompetens som kompletterar uppfinnaren är i dagsläget svårt, vilket 
respondenterna vittnar om. Detta kan vara lika svårt för en uppfinnare som inte 
sedan tidigare har någon erfarenhet som för en som har ett stort kontaktnät. Här är 
det viktigt att externa organisationer hjälper till att komplettera team eller skapa 
nätverk och samtal som uppfinnaren har nytta av för att driva sin uppfinning vidare. 

Vad gäller finansieringen så måste det ske i ett tidigt skede för att skapa bra 
förutsättningar för uppfinnarna. Dock ska sådan hjälp endast finnas för de 
uppfinningar som kan visa på framtida ekonomisk bärkraft i enlighet med tidigare 
forskning (Frankelius och Norrman, 2015).  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns många olika praktiska sätt att 
använda detta parametrar på för att optimera chansen att lyckas nå insteg. Det ska 
dock påpekas att det kan vara en svår process och kräver ofta mycket tid och energi 
samt kapital för att lyckas. Dock genom kunskap om viktiga parametrar underlättas 
processen.  
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6 Slutsats och diskussion 

Vi redogör nedan för alla slutsatser som har framkommit under arbetets gång. Detta 
kompletteras med en diskussion för att få en djupare förståelse. Dessa är uppdelade 
efter frågeställningarna för att tydligare beskriva vilka slutsatser som kommer från 
respektive frågeställning. 

6.1 Frågeställning 1 

Vilka parametrar är relevanta för att i ett tidigt skede kunna avgöra en 
uppfinnings framtida möjlighet att bli en innovation? 

Under arbetets gång har ett antal parametrar som påverkar huruvida en uppfinning 
har möjlighet att bli en innovation identifierats. Dessa identifierades genom den 
befintliga litteraturen samt intervjuer med ett antal olika respondenter i olika 
situationer. Nedan redogörs för dessa parametrar först i punktform som sedan 
efterföljs av en fördjupning och diskussion.  

Originalitet  - Viktig för att kunna få patent 
  - Definierar huruvida det rör sig om en uppfinning eller inte 
  - Kan visa på hur svårt det är att nå marknaden 

Det första som vi har konstaterat är att för att en idé/vara ska kunna bli en 
innovation krävs det att den först kan klassas som en uppfinning eller en principiellt 
ny idé. För att idén eller varan ska kunna klassas som någon av dessa krävs en viss 
grad av originalitet. Huruvida originaliteten är teknisk eller syftesbaserad spelar 
ingen roll för att kunna bli en innovation men vi har fokuserat på de som har hög 
teknisk karaktär då dessa definieras som uppfinningar och således är patenterbara. 
Originalitet är viktigt för att förstå om ens produkt är en uppfinning men inte 
avgörande för huruvida den har en affärsmässig potential. En produkt kan nå insteg 
men fortfarande bara vara en imitation av något som redan existerar. Det kvarstår 
dock att om en produkt ska vara en uppfinning som kan nå insteg och bli en 
innovation så krävs en viss grad av originalitet. Det ska påpekas att originaliteten 
inte är något som uppfinnarna funderar så mycket kring, då det spelar mindre roll 
för dem om deras lösning definieras som en uppfinning eller inte. Däremot finns det 
en viktig aspekt som är kopplad till originaliteten, som många uppfinnare tycker är 
väldigt viktigt, vilket är patenterbarhet. Patent kräver nämligen att en idé ska ha en 
viss nivå av originalitet för att bli godkänt. Detta gör att originaliteten spelar en 
större roll än vad många uppfinnare tror i processen för att nå insteg. Samtidigt är 
patent viktigt för många uppfinnare men det kanske inte behövs i den utsträckningen 
som de tror för att ha möjlighet att hitta extern kompetens, kapital och så vidare. 
Uppfinnare skulle behöva fundera mer kring denna parameter för att underlätta sin 
process från idé till innovation. 

Marknadskännedom - Viktigaste parametern då det utan behov inte går att göra 
insteg 
 - Möjlighet att kvantifiera marknadsstorleken 
- Ger möjlighet att utveckla lösningen åt rätt håll på en gång 
- Möjlighet att förstå vilket pris som är optimalt 

Uppfinnare måste ha marknadskännedom för att få möjlighet att förstå om dess 
lösning kommer kunna nå insteg eller inte. Genom att undersöka och förstå vilket 
behov som ens lösning tillfredsställer kan hen fastställa ifall det finns några kunder 
som är intresserade. Det är alltså genom marknadskännedomen som behovet för 
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uppfinningen identifieras och verifieras. Detta gör marknadskännedomen till en av 
de viktigaste parametrarna. Genom att ha kunskap kring vilket behov som lösningen 
tillfredsställer kan även en kvantifiering av marknadsstorleken också göras. En 
uppfinnare behöver alltså ha kunskap om den tilltänka marknaden för att kunna 
beräkna potentialen hos sin produkt. Ytterligare en viktig anledning att ha en god 
marknadskännedom är att det ger större chans att rätt pris kommer kunna sättas på 
lösningen. Genom att förstå vilket värde som den skapar kan en uppskattning kring 
hur mycket kunden är villig att betala för den göras. Visst kan en lösning nå insteg 
utan att ha någon marknadsförståelse överhuvudtaget men då kommer det handla 
mer om tur, dock krävs det att den tillfredsställer ett behov. Genom att ha 
behovsförståelse kan en uppfinnare identifiera huruvida lösningen är något att satsa 
vidare på eller inte.  

Kunskap och kompetens - Viktigt att ha kunskap om sin lösning 
- För att underlätta är kompetens om processen 
från idé till marknaden viktig 

Kunskap och kompetens kring sin uppfinning, och dess omgivning, är viktiga 
parametrar för att lyckas ta den till marknaden. Utan att inneha dessa, antingen själv 
som uppfinnare eller hjälp av någon annan externt, medför att vägen till insteg 
kommer bli svår. Problemet som finns är att en person kan inneha en viss typ av 
kompetens, så som teknisk, men sakna andra som krävs, så som affärskunskap. 
Detta gör att en kartläggning av vilka kompetenser uppfinnaren har och vilka 
kompetenser som krävs för att nå en marknad är bra underlag för vidare arbete att 
komplettera luckor inom dessa områden. 

Drivkraft - Att förstå vad som är målet är viktigt att kunna hitta vägen dit 
 - Kunskap kring detta är viktigt för att kunna komplettera vid bristfällig 
drivkraft 

Drivkraften hos en uppfinnare har också betydelse för hur lätt en produkt når insteg. 
Vad som sedan är drivkraften verkar spelar mindre roll och det viktiga är att 
drivkraften existerar. Det som saknas i många fall och behöver kompletteras kan 
vara drivkraften kring produktutredning/lansering. Huruvida detta är något som 
behöver kompletteras beror på om uppfinnaren har drivkraft kring att 
kommersialisera varan eller om drivkraften mer är mot att förfina uppfinningen. 

Öppenhet - För att kunna få hjälp där kunskapsluckor saknas 
 - Ha möjlighet att få in externt kapital 
 - Kunna utveckla lösningen korrekt 

Öppenhet är ytterligare en parameter som är viktig att hantera på ett korrekt sätt. 
Med öppenhet menar vi att våga dela med sig om sin idé till andra för att på så sätt 
kunna komplettera till exempel luckor i kunskap och kompetens. Det ska dock göras 
med försiktighet, för om produkten är tänkt att patenteras så kan ett avslöjande om 
den göra att detta inte längre är möjligt. Dock är öppenhet något som uppfinnare 
överlag har svårt med och behöver få större kunskap om. Öppenhet och våga fråga 
tilltänkta kunder kan vara nyckeln till framgång eller ej.  

Timing - Viktig och kan avgöra huruvida insteg nås eller ej men är svår att 
påverka  

Timing är en parameter som är svår att hantera för en uppfinnare. Många anser att 
det helt enkelt är tur som avgör huruvida uppfinningen når ut på marknaden, vilket 
det till viss del kan var, men det är inte hela sanningen. Det som upplevs som timing 
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kan ofta vara en dålig marknadskännedom. Timingen, om marknaden är redo, är 
dock helt avgörande för om en produkt når insteg eller inte då det inte finns andra, 
enklare, förklaringar.  

Ekonomiska resurser - Viktig men inte lika avgörande som många uppfinnare tror 

Ekonomiska resurser är en viktig parameter även om det råder delade meningar om 
hur viktig den faktiskt är. Vi kan dock konstatera att utan att antingen ha ett internt 
eller externt kapital så kommer det vara svårt att nå insteg då det underlättar även 
om det inte är helt avgörande. 

I Figur 8 nedan finns en illustration över hur dessa parametrar förhåller sig till 
varandra. Det börjar med en idé. Kunskap och kompetens krävs genom alla delar av 
processen från idé till innovation vilket gör att det ligger över alla andra delar. Först 
kommer idén att hantera originalitetsparametern för att avgöra om det handlar om 
en uppfinning eller inte. Kommer den igenom originaliteten behöver idén verifieras 
mot marknaden och då identifiera behov och vilka kunder som har det. Denna 
parameter är av yttersta vikt och är totalt avgörande för möjligheten att nå insteg. 
Parallellt med marknadskännedomen finns det inte lika avgörande parametrarna 
ekonomi, öppenhet och drivkraft. Dessa är inte helt avgörande för att lyckas men de 
underlättar väldigt. Dessa tre går även att komplettera genom externa resurser. När 
dessa sedan har behandlats så kommer timingen. Timingen är också utav yttersta 
vikt att den stämmer och kan vara helt avgörande. 

 

 

 

 

Figur 8: Identifierade parametrar för att nå innovation 
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6.2 Frågeställning 2 

Hur kan de identifierade parametrarna användas i praktiken för att förstå 
uppfinningens möjlighet att nå marknaden? 

Det är uppenbart att uppfinnare och forskare står långt ifrån varandra när det gäller 
hur innovationsprocessen bör gå till. Uppfinnarna vill gärna lösa problemen på sitt 
eget sätt och är rädda för att dela med sig av sina idéer. Framförallt så anser många 
uppfinnare att det är den tekniska lösningen som är det centrala i processen. 
Forskningen anser istället att det är behovet som är det viktiga och om det inte finns 
ett behov som produkten löser så finns det heller ingen marknad. Vissa uppfinnare 
håller med om detta men anser trots det att det är meningslöst att specificera 
marknadsplaner och behovsanalyser eftersom det är baserat på gissningar och 
dessutom snart är inaktuella igen.  

Här måste uppfinnarna närma sig forskningen. De måste börja arbeta mer 
strukturerat och förstå att utan en marknad finns det ingen framtid för 
uppfinningen. Detta kan göras genom att ta ett steg bakåt och betrakta sin 
uppfinning mer objektivt och ställa frågor till framtida kunder vad de anser om den 
och hur de vill att utvecklingen ska ske. Genom att närma sig kunderna tidigt kan 
utvecklingen ske närmare dem och dessutom fås en förståelse för hur de vill att 
uppfinningen ska vidareutvecklas. 

Vissa andra parametrar är svåra för uppfinnaren att själv lösa, dessa är också de 
parametrar som de flesta uppfinnare har kört fast på idag. Det handlar om 
kompetens och finansiering där det finns ett behov att få hjälp från en extern 
organisation som skapar möjligheter till nätverkande och att dela med sig av sina 
erfarenheter. För att detta ska fungera så måste dock uppfinnarna våga börja berätta 
för andra om vilket problem de försöker lösa för att detta ska vara givande, något 
som skulle kunna ske med hjälp av exempelvis sekretessavtal. Längre fram i 
processen kan dessa kompetenser knytas närmare genom att välja en bra styrelse och 
samarbetspartners. 

Under arbetet har vi identifierat åtta stycken parametrar som vi har kopplat ihop till 
sju stycken områden som en uppfinnare bör ha kunskap om för att lyckas nå 
marknaden. I Tabell 11 nedan redogörs för praktiska sätt att ta fram dessa 
parametrar. 
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Tabell 11: Parametrar och hur man praktiskt kan identifiera dem 

Parametrar Hur kan man praktiskt identifiera dem? 

Originalitet  Använd Dahlin och Behrens (2005) punkter 

för att avgöra om det rör sig om en radikal idé 

 Håll reda på originalitetsparametrarana för 

att öka möjligheten att söka patent 

 Använd originaliteten till av att välja mellan 

flera olika idéer, då högre grad av originalitet 

kan leda till att det blir svårare att nå 

marknaden 

Marknadskännedom  Enkäter 

 Fokusgrupper 

 Marknadssegmentering 

 Marknadssegmentering -> idealkund 

 Undersök vilket typ av behov som 

tillfredsställs -> hitta oidentifierade behov 

 Expertintervjuer 

 Fokusgrupper 

 Conjoint analys 

 Användaranalys 

 Konkurrensprissättning/värdefaktorer 

 Kundkurva 

 Iterera alla ovanstående moment för att 

säkerställa utvecklingen går mot 

kundbehovet 

Kunskap och kompetens   Kartlägg vilken kompetens som behövs, 

vilken som redan finns och på så sätt 

identifiera vilken som saknas 

 Hitta team/partners 

 Få förståelse för att ytterst få har all kunskap 

och kompetens som krävs för att nå en 

marknad 

Drivkraft  Inse vikten av att ha en drivkraft som gör att 

utvecklingen fortsätter 

 Identifiera vilken drivkraft du som 

uppfinnare har 

 Inse att det krävs ett intresse och drivkraft av 

att driva just processen att nå insteg 

Öppenhet  Använd sekretessavtal för att våga vara mer 

öppen 

 Sök patent på varan 
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 Våga chansa 

Timing  Gör omvärldsundersökningar 

 Gör marknadsundersökningar 

 Använd den i arbetet redovisade algoritmen 

utvecklad av Mann (2005) för att få en 

känsla om timingen är rätt 

 Skyll inte en dålig idé på att det är fel timing 

Ekonomi  Verifiera hur stor den tilltänka kundgruppen 

är i antal 

 Fundera på vilken typ av finansiering som är 

bäst, egna pengar kontra extern kapital 

 Inse att pengar inte löser alla problem i 

processen och är inte det som i slutändan 

kommer avgöra om insteg nås eller inte 

7 Reflektion och vidare forskning 

Vi har kommit fram till att det finns ett antal viktiga parametrar som en uppfinnare 
bör ha kunskap kring för att underlätta möjlighet att lyckas nå insteg med sin 
uppfinning. Vissa är av den karaktären att det är omöjligt utan dem medan andra 
snarare underlättar processen. Genom den studerade teorin kunde vi identifiera ett 
antal parametrar vilka vi sedan var tvungna att komplettera efter att intervjuerna 
hade genomförts, då det kom upp andra tankar och aspekter från respondenterna 
som inte hade framkommit så tydligt vid uppbyggandet utav referensramen. 
Referensramen var sedan tvungen att kompletteras med den teori vi kunde hitta 
kring de nya uppkomna parametrarna. Detta kan visa på att de personer som håller 
på med processen att ta en idé till marknaden i verkligheten inte har samma syn som 
forskarna.  

7.1 Reflektion av arbetet 

Slutsatserna som har dragits i detta arbete har analyserats fram på ett begränsat 
empiriskt underlag, vilket medför att resultatet skulle gynnas av fler intervjuer, för 
att kunna verifieras ytterligare. Det hade varit intressant att addera en kvantitativ 
metod på samma område för att kunna verifiera resultatet ytterligare på en större 
datamängd. Detta skulle kunna ske genom ett antal enkätundersökningar till 
uppfinnare och innovatörer. Detta skulle då kunna resultera i en bred grund och 
ökad möjlighet att hitta ytterligare anledningar på vad som skiljer de lyckade 
uppfinningarna från de misslyckade såväl som samband som inte har funnits i detta 
arbete.  

Under arbetets gång har vi fått insikter som skulle kunna hjälpa uppfinnare att öka 
sin chans att lyckas. Det intressanta som har framkommit är huruvida uppfinnare 
inser hur viktiga dessa parametrar är. Det verkar som att många vet att det kan vara 
bra att ha kunskap om exempelvis marknaden men att de inte vill undersöka detta 
vidare. De flesta vi har träffat under tiden har antingen haft ett driv att utveckla den 
bästa lösningen till ett identifierat problem eller ett driv att verkligen ta den till 
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marknaden. Den enda som vi stött på genom detta arbete var caset om Fritz Agro 
som verkar ha båda dessa två drivkrafterna och det är också han som har lyckats bäst 
att få ut sina uppfinningar till marknaden. Vi skulle rekommendera att personer som 
vill uppfinna och utveckla nya lösningar gör mer bakgrundsundersökningar både 
innan, under och efter utvecklingen. Detta för att verkligen verifiera att lösningen är 
något som efterfrågas samt att den utvecklas åt rätt håll. 

Vi har ett flertal gånger stött på problem med sekretessen kring uppfinnarna och 
deras uppfinningar. Detta har varit ett problem för att lyckas få en tillräckligt hög 
validitet och trovärdighet till arbetet. Frågor som vi har haft störst problem med har 
varit hur den empiriska data som samlades in skulle presenteras utan att avslöja för 
mycket om uppfinnarna och deras uppfinningar. De etiska riktlinjerna har varit till 
stor hjälp då vi redan innan arbetet skrev ner hur vi skulle förhålla oss till detta 
etiska dilemma. Ytterligare forskning skulle kunna genomföras med uppfinnare och 
uppfinningar som inte har sådant sekretesskrav för att ytterligare höja 
trovärdigheten i rapporten. Vi gjorde detta i en mindre skala genom att ta in 
sekundärdata som inte hade samma sekretess kring sig. 

Genom detta arbete kan intresserade personer få hjälp att få insikt av att processen 
att ta en idé till marknad i de flesta fall är svår och att det är ytterst få människor som 
lyckas göra detta helt själva. Det handlar om att förstå vilken kompetens som finns 
och vad som saknas för att nå målet och genom ett mer öppet förhållningssätt kan 
man också öka chansen att lyckas. 

7.2 Praktisk användning 

Det finns flera sätt hur dessa parametrar kan användas praktiskt än som redogörs för 
i detta arbete men genom att börja arbeta på det sätt som denna rapport beskriver 
borde öka sannolikheten för uppfinnare att lyckas nå ut med sina uppfinningar på 
marknaden. Vi anser att de parametrar som är presenterade i detta arbete ger en bra 
grundförståelse för vad det innebär att ta en idé till marknad och rapporten kan vara 
ett bra underlag för att bygga upp kunskap kring vad teorier säger och hur det 
egentligen ser ut. Vi anser att resultatet från detta arbete kan bidra till att uppfinnare 
får en bra insikt om vad som krävs. En av de mer intressanta slutsatserna som vi har 
dragit som bör implementeras hos fler uppfinnare är en iterativ process när det 
kommer till att säkerhetsställa att lösningen tillfredsställer ett behov. Det handlar 
om att undersöka och sedan gå tillbaka igen och verifiera det man tror och undersöka 
igen. Det skulle kunna vara en av anledningarna till att många personer misslyckas. 
Uppfinnarna i fråga förstår inte vikten av det kundnära, iterativa, arbetet som behövs 
för att säkerställa att uppfinningen utvecklas efter framtida kunders behov. 

Under arbetets gång har vi stött på utmaningar och insett att det är ett mycket 
komplext problem som vi har behandlat. Det finns dessutom inga direkta rätt och fel 
när det kommer till hur man ska göra utan allt är i nyanser och mycket hänger trots 
allt på tillfälligheter huruvida vissa lyckas och andra inte. Har man som uppfinnare 
förståelse kring framförallt vilket behov som ens uppfinning tillfredsställer och på så 
sätt identifiera vem som har det, kan en uppskattning göras på hur stor potentialen 
är. Framförallt om idén överhuvudtaget är efterfrågad av någon eller om det är bara 
är uppfinnaren själv som är fast i sin övertygelse. 
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7.3 Forskning 

Uppfinningar och innovationer är ett intressant område som vi ser genom ökad 
forskning skulle kunna ge positiva utfall på många plan. Vi har under våra intervjuer 
och undersökningar i befintlig litteratur sett att det finns ett kunskapsglapp mellan 
teori och verklighet där verkligheten behöver informeras och få större kunskap kring 
hur en produkt går från idé till marknad. Vidare forskning kring varför många 
produkter inte tar sig till marknaden skulle kunna gynna både enskilda individer 
men också samhället i stort ifall dessa uppfinnare startar bolag för att lansera sin 
produkt och på så vis skapar ett samhällsvärde.  

De identifierade parametrarna har vi sett som de mest centrala men det bör finnas 
fler om varje steg bryts ned ytterligare och detta är något som en vidare forskning 
skulle kunna visa på. Ytterligare forskning kring drivkrafter och hur de verkligen 
påverkar möjligheten skulle vara högst intressant för att få förståelse för personer 
hur deras möjlighet ser ut samt om de med fördel ska hitta en partner som har drivet 
som annars saknas. 

Det genomfördes ett antal intervjuer med olika respondenter under arbetets gång. 
Dessa personer hade varierande arbete och olika bakgrund och vid vidare forskning 
skulle ett ännu större urval kunna hjälpa till för att kunna dra fler slutsatser och för 
att kunna generalisera resultatet. Vi valde att intervjua personer som var uppfinnare 
eller själv hade drivit en process att försöka få ut en idé till marknaden. Vid 
ytterligare forskning skulle det vara intressant att även intervjua personer som inte 
själva uppfunnit utan bara hjälpt uppfinnare i processen. Dessa skulle kunna bidra 
med ytterligare viktig kunskap för att kunna få en ännu bredare bild av vad som 
påverkar kommersialiseringsprocessen. Exempel på sådana personer skulle kunna 
vara patentombud eller anställda på Almi, Vinnova och Tillväxtverket.   

 

I grund och botten handlar det om att förstå om behovet existerar för fler än hos sig 
själv, hur många det handlar om och att inse att man ska ta hjälp av andra för att 

nå framgång då flera kompetenser krävs för att lyckas. 

- Olof Jarkman & Rasmus Kling 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Introduktion 

 Presentera vilka vi är och varför just vi genomför detta projekt.  
 Presentera IRT-processen grundläggande och vilken del vi arbetar med. 
 Berätta att intervjun kommer att ta ca 1 timme. 

Etik 
Vi berättar lite riktlinjer som vi förhåller oss till 

 De får avbryta intervjun när som helst. 
 Får välja att inte svara på frågor. 
 Inte sprida informationen vidare. 
 Om vi vill använda citat kommer detta att få bekräftas och tillåtas skriftligt. 
 Bara vi som kommer att ta del av råmaterialet 
 De kommer att vara anonyma i rapporten 
 Vi kommer bara att ställa frågor som berör och är relevant för ämnet 

 
Generellt 

 Är det något som är oklart eller har du några andra funderingar kring upplägg eller 
intervjuämne? 

 Kan du berätta lite din historia du har kring uppfinningar? 
o Bakgrund 
o Hur identifierades behovet? 
o Branschkännedom? (tidigare erfarenhet) 

 
Parametrar 

 Vad tror du är viktigt för att en uppfinning ska lyckas ta sig till marknaden? 
 Finns det någon av dessa som du tror att uppfinnare har dålig kunskap om? 
 Hur har du förhållit dig till dessa parametrar? 
 Vad är anledningen till att du lyckades / misslyckades? 
 När insåg du att det var dags att lägga ner projektet? 

o Eller: När ansåg du dig ha gjort insteg på marknaden? 
 Om du fick börja om din process, vad hade du gjort annorlunda idag, med den 

kunskap du nu besitter? 
 Vad anser du om dessa parametrar (ta upp dem som den intervjuade inte själv har 

identifierat)? 
o Behov 
o Kunskap och kompetens 
o Resurser 
o Drivkraft 
o Marknadskännedom 
o Timing 

 
Praktiskt användande/innovationsprocess 

 Vilka typer av förberedelser gjorde du innan du utvecklade vidare din uppfinning? 
o Marknadskännedom?  
o Nyckeltal?  
o Behov? 
o Trender? 

 Varför tror du det är viktigt att ta reda på behovet? 
 Hur var dina funderingar kring insteg av uppfinningen?  

o Blev det lättare/svårare ju längre tiden gick?  
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o Hur ser du på tajming? 
 Vad har störst betydelse tror du, produkten eller den ekonomiska bärkraften? 
 Hur bra koll har du på kostnader på produkten? Försäljningspris? 
 Om den uppfinningen blev en innovation, hur gick just din process till från uppfinning 

till marknad? 
 Om uppfinningen inte blev en innovation, varför blev det inte så?  

 
Kompetens 

 Har du tagit hjälp av någon annan kompetens eller genomförde du hela processen 
själv? 

 Vilket stöd önskar du att du hade fått från externt håll? (e.g. SUF) 
 Vilket annat typ av stöd hade varit bra att ha? 

 
Vi måste ta reda på vilken typ av uppfinning som dom pratar om! 
För de som har en uppfinning de vill prata om. Ta fram pappret med syfte/teknikhöjd-
matrisen och be dem att kryssa i var de anser att deras uppfinning platsar. Få med 
tidsperspektivet! 
Avslut 

 Är det något mer du känner att du vill berätta eller förtydliga? 
 Får vi återkomma om det kommer upp några fler frågor eller funderingar? 
 Tacka för att de tog sig tid och ville hjälpa oss med detta. 
 Säg att det är okej att de får återkomma om funderingar uppstår. 
 Vi kommer skicka rapporten när den är färdig. 

 

 


