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”Perhaps the existence of business plans and the language of business give a misleading 
impression of business as a rational process. But as any entrepreneur can confirm, starting a 
business is very much a series of fits and starts, brainstorms and barriers. Creating a business 
is a round of chance encounters that lead to new opportunities and ideas, mistakes that turn 
into miracles”.  

Joline Godfrey1

                                                 
 
1 Joline Godfrey, Our wildest dreams: Women Entrepreneurs, Making Money, Having Fun, Doing Good, 1992, 
s. 27.  
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Sammanfattning 
Detta examensarbete beskriver problem och hinder som uppstår vid nyföretagande och 
entreprenörskap. Arbetet initierades i en period som karaktäriserades av stora nedskärningar 
inom den svenska högteknologi industrin och väldigt få examensarbeten var tillgängliga. 
Den entreprenöriella processen och tankesättet har varit väldigt tongivande för det svenska 
samhället. Denna anda har producerat flera stora internationella storföretag som t.ex. LM 
Ericsson, Alfa Laval och ASEA (dagens ABB). Även om inte alla entreprenörer når dessa 
företag i storlek så har småföretagen en minst lika viktig roll för utvecklingen av samhället 
med det kreativa tankesättet och synen på affärsmöjligheter.  
 
Rapporten består av litteraturstudie och en fallstudie Hermes Technologies. Med hjälp av 
Jeffry A. Timmons modell kring den entreprenöriella processen, Geoffrey A. Moores teorier 
om de psykografiska förhållandena på högteknologiska marknader, Thomas Ahrens teorier 
om skapandet av en markand och prissättning samt Magnus Klofstens analysverktyg 
Affärsplattformen har en teoretisk bas byggts upp för att sedan appliceras på en fallstudie.  
Teorin framhäver hur viktigt upptäckten av affärsmöjligheten är för framgång tillsammans 
med ett kreativt hanterande av resurserna.  
 
Fallstudien består av uppstarten till grundandet av ett högteknologiskt utvecklingsföretag 
inom marknaden för Electronic Shelf Labeling system, ESL-system. Casestudien 
genomfördes vid ProNova Science Park i Norrköping som en del i pilotprojektet 
”FörInkubatorn” vilket senare utvecklades till Drivbänken. Genom att tillämpa teorin på 
fallstudien framkom det att flera faktorer för att med framgång genomföra grundandet av 
Hermes Technologies saknades eller var bristfälliga.  
Här framgår även hur grundandet av Hermes Technologies har genomförts. Vidare framförs 
hur detaljhandeln ställer sig inför införandet av ESL-system istället för dagens 
pappersmarkeringar.  
 
Analysen klargjorde vilka faktorer som låg till grund för ett misslyckade samt vilka åtgärder 
som krävdes för att uppnå en mer tillfredsställande nivå. Erfarenhet var den ensamt största 
bristfälliga faktorn som resulterade i att projektet inte lyckades. För att kunna påverka denna 
faktor krävs det ofta flertaliga försök inom nyföretagande.  
 
Resultatet påvisar att de teorier, som används i litteraturstudien, bör användas tillsammans 
med varandra för att uppnå bästa resultat vid nystartandet av ett företag. Detta kommer av att 
man på detta vis belyser problemet från flera infallsvinklar vilket ytterligare klargör de hinder 
som kan uppkomma eller har uppstått.     



Abstract 
This master thesis is on the obstacles and difficulties in entrepreneurship and starting a new 
venture. This project was created during a time of large cut backs within the high-tech 
industry of Sweden and opportunities for master thesis were rare. 
The entrepreneurial mindset and process has had a major impact on the Swedish business 
society and given rise to several international companies such as LM Ericsson, Alfa Laval and 
ASEA (now ABB). Many entrepreneurs who start-up small businesses are equally important 
to the development of the society, even if they do not reach these companies in size, by 
creative thinking and their views on business opportunities. 
 
This essay is comprised of a study of literature and a case study, Hermes Technologies. A 
theoretical framework with the help of Jeffry A. Timmons model on the entrepreneurial 
process, Geoffrey A. Moores theories on the psychographic conditions in high-tech markets, 
Thomas Ahrens theory on market creation and prizing and finally Magnus Klofstens analys 
tool the Business platform, has been built up and applied on the case study.  
The theoretical frame of references points out the importance of opportunity detection in 
combination with a creative handling of resources in order to succeed.  
 
The case study is comprised of the start-up of a high-tech company in the market for 
Electronic Shelf Labelling system, ESL-system. This case study was conducted as part of a 
pilot project called “Pre-Incubator”, later re-named Drivbänken, in ProNova Sicence Park in 
Norrköping. By applying the theory on this case several factors arose as incomplete or 
insufficient in order to be successful in founding of Hermes Technologies.  
This case study presents how the founding of Hermes Technologies was preformed. It also 
presents how the companies in the market for consumer electronic view investments in ESL-
systems.  
 
The analysis clarifies which factors were responsible for the failure and what actions were 
needed to achieve a more satisfied level. The major factor behind the failure of this project 
was the lack of experience on the part of the founder. To improve this is only achieved by 
continues attempts to start up new businesses. 
 
The result shows that the theories, used in the study of literature, should be used together in 
order to achieve the best result when starting a new business. In this way the problem is 
approached from a variety of angels which will clarify difficulties or problems before they 
arise or if they already have arisen. 



Förkortningar 
WLAN: Wireless Local Area Network, trådlöst höghastighets nätverk. 
TALC: Technology Adoptation Life Cycle 
EES: European Economic Area 
EU: Europeiska Unionen 
HPD: Hermes Price Display 
IR: Infra röd överföring 
ESL: Electronic Shelf Labeling 
Venture: Affärsverksamhet 
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1 Inledning 

1.1.1 Bakgrund 
Det här är ett entreprenöriellt examensarbete baserat på projektet Hermes Technologies som 
består av två delar vilka utförs samtidigt men geografiskt skilda från varandra. De två delarna 
består av dels sammanställning av en affärsplan som genomförts genom att belysa de olika 
delarna av marknaden och dess hinder. Den andra delen består av det tekniska arbetet med 
hårdvaru- och mjukvarukonstruktion som resulterade i en färdig prototyp. 
 
Grundidén till Hermes Technologies och slutprodukten Hermes Price Display föddes under 
2003 då författaren2 (i fortsättningen kommer benämningen författaren innebära Foad 
Rahimi) efter att ha arbetat i inom detaljhandeln under en längre tid såg möjligheten till att 
effektivisera rutinerna inom detaljhandeln för hemelektronik. Visionen uppstod där 
konsumenterna stod i centrum och försäljarnas arbetstid inte belastades av administrations 
ärenden i form av prisändringar och uppdatering av produktinformation. 
Efter flera informella samtal med kollegor och överordanden förstärktes författarens 
uppfattning om möjligheten till en affärsverksamhet och förverkligandet av visionen. 
 
I en tid då de stora internationella svenska företagen hade stora svårigheter med finanserna 
och ett stort antal personal sades upp var möjligheten att få utföra ett examensarbete vid dessa 
mest attraktiva företag väldigt liten. Detta motiverade författaren att ta tillfället i akt och 
förverkliga sin vision samtidigt som examensarbetet fullgjordes. 
 
Denna rapport avgränsas till den entreprenöriella process av Hermes Technologies som 
genomfördes vid ProNova Science Park i Norrköping och Ekonomiska Institutionen vid 
Linköpings Universitet. Prototyptillverkningen av Hermes Price Display kommer att 
avhandlas i ett separat examensarbete av Andrej Cimermancic vid Mälardalens Högskola i 
Västerås. 

1.1.2 Entreprenörskap 
“Entrepreneurship is a way of thinking, reasoning and acting that is opportunity obsessed, 
holistic in approach and leadership balanced” 3.  
Entreprenör eller entrepreneur (den franska översättningen) som begrepp introducerades i 
litteraturen för första gången 1437 i den franska ordboken ”Dictionnaire de la langue 

 
 
2 Författaren till denna rapport Foad Rahimi. 
3 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999, p.27. 
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francaise” där ordet ges definitionen ”celui qui entreprend quelque chose” vilket översätts 
till: en person som är aktiv och får något gjort.4  
 
En entreprenör ska vara villig/redo att ta risker, samtidigt som dessa risker konstant 
balanseras och övervägs mot den potentiella vinsten. Detta härstammar från 1600-talet då en 
entreprenör ansågs vara en person ur en liten elit skara som hade resurser att ta sig an 
storskaliga och riskfyllda åtaganden vilket oftast var kontrakt om byggnadsverk eller militära 
kontrakt från staten. Senare kom Cantillon5 (1680 – 1734) att referera entreprenörskap till 
individer som antog andra riskfyllda typer av företagande t.ex. inom tillverkning eller 
jordbruk.6

Cantillon menade att den risk en entreprenör är utsatt för var att köpa varor och material till 
ett fast pris för att sedan sälja det vidare till ett osäkert pris.7  
 
Typiskt för en entreprenör är förmågan att maximera sina resurser samt vända oddsen till sin 
favör. Resultatet av denna process ligger i skapandet av ett värde inte bara i form av 
förmögenhet för ägarna utan även ökad samhällsekonomisk tillväxt vilket gynnar det totala 
samhället.8

 
Entreprenörskap är ett långtidsprojekt, det är en livsstil och inte en jakt på rikedom som 
kommer över natten. Kärnprocessen är att identifiera eller/och skapa möjligheter.9

 
En stor del av entreprenörskap består i att ha kunskap om sin marknad och hur den fungerar. 
En vanlig tankegång kring grundandet av ett företag är att det krävs stora finansiella resurser 
för att starta ett företag eller affärsverksamhet. Ur ett historiskt perspektiv är detta helt fel. 
Framgångsrika entreprenörer som t.ex. Howard Head, grundaren av skidtillverkaren Head 
tennis utrustningsföretaget Prince, och hänvisar sin framgång till bristen på finansiella 
resurser då detta leder till ett kreativt tankesätt samt bättre kontroll på utgifterna.10

 
Walt Disney Co startades 1923 med $290 USD. Kosmetik producenten Estee Lauder startades 
på 1930-talet med en initial investering på $100 USD, listan kan göras lång.11  
Enligt en studie gjord av Edward B. Roberts 199112 visar att 77 % av nystartade företag har  
$50000 USD eller mindre och 46 % har maximalt $10000 USD.  

 
 
4 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, 1999. 
5 Richard Cantillon var den som först introducerade entreprenörskapet i ekonomiska sammanhang. 
6 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, 1999. 
7 Ibid. 
8 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999. 
9 Jeffry A. Timmons, Opportunity Recognition, 1987. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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Boo.com (vars affärsidé var att sälja kläder över Internet) fick över 1 Mdr SEK i riskkapital 
men slutade ändå med fiasko efter ungefär 1 år.  
 
En annan myt är att affärsidén eller produkten ska vara patenterbar, vars motsats har bevisats 
av många företag. För att nå framgång krävs det ett kreativt synsätt vilket resulterar i nya 
möjligheter.13

 
En stor myt om entreprenörskap är att entreprenören lyckas nå framgång med den första 
affärsmöjligheten. Många entreprenörer misslyckas åtskilliga gånger innan framgång nås. De 
lever med mottot ”If at first you don´t succeed, try, try, again”.14

Efter några år då antalet nystartade företag i Sverige varit lågt har nyföretagande ökat med allt 
fler nystartade företag.15 Entreprenörskap är ett väldigt viktigt inslag i det svenska samhället 
samt för den svenska ekonomin. Stora delar av det svenska näringslivet är uppbyggt kring ett 
framgångsrikt entreprenörskap något som företagen LM Ericsson, AGA, Alfa Laval, SKF16 
och ASEA17 är väldigt goda exempel på.18

  
”Marknaden en viktig samhällsinstitution som av många människor ses som något som är 
större än bara utbyte av varor och tjänster” 19. Antingen tror man på den eller inte. 
Många avskräcks från att starta ett eget företag i tron om att det inte är en tillräckligt god idé, 
att det är för mycket eller för invecklat arbete involverat. De svenska småföretagen är en 
väldigt viktig del i den svenska ekonomin och därför bör de stimuleras och de avskräckande 
elementen bör därför motbevisas. Samhället är i behov av stora såväl som små företag för att 
möta den allt större konkurrensen från internationella företag.20

 
”Learn from failures”.21 En innovation är inte en garanti för framgång. Innovationer uppstår 
ofta ur misstag i andra projekt.22   

 
 
12 Edward B. Roberts, Entrepreneurs in High Tech: Lessons from MIT, 1991. 
13 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999. 
14 Donald F. Kuratko, Entrepreneurship: a contemporary approach, 1989 p.12 
15 Jörgen Ljung, Företag och Marknad, 1998. 
16 Svenska Kullager Föreningen, SKF. 
17 Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolag, ASEA. 
18 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, 1999. 
19 Jörgen Ljung, Företag och Marknad, 1998, p.35 
20 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, 1999. 
21 Donald F. Kuratko, Entrepreneurship: a contemporary approach, 1989 p.55 
22 Ibid. 
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1.1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna rapport är att beskriva varför ett högteknologiskt 
affärsprojekt/venture misslyckades trots en möjlighet med hög potential och stor marknad. 
 
Rapporten har även ett antal mindre delsyften vilka är att: 

• Ge klarhet i vissa generella frågor som alla entreprenörer stöter på.  
• Sammanställandet av ett antal råd till framtida entreprenörer som läser denna rapport 

för att de ska kunna dra lärdom av de erfarenheter som författaren fått genom 
casestudien. Dessa råd ska verka för elimination av de avskräckande elementen som 
förekommer vid nystartandet av företag. 

1.1.4 Frågeställning 
För att syftet skall uppnås anser jag att det är viktig att kartlägga hur en framgångsrik 
entreprenöriell process är uppbyggd samt hur marknaden fungerar för högteknologiska 
produkter för att vidare kunna underlätta elimineringen av de avskräckande faktorerna som 
uppstår vid nystartande av ett företag. För att vidare nå framgång samt vara konkurrenskraftig 
är det viktig att företagsledningen innehar kunskapen om vilka konsumentgrupper som 
existerar på marknaden, dvs hur dessa agerar och tänker.  
 
Vad krävs för att bli framgångsrik inom den entreprenöriella processen? 
Vilka grupper existerar på en marknad för högteknologiska produkter? 
– Hur agerar dessa grupper generellt? 
– Vilka problem ger detta vid nystartandet av ett företag? 
Vilka hinder ställs en entreprenör inför vid nystarten av ett högteknologiskt företag? 
Hur kan dessa hinder förebyggas? 
Hur arbetar man runt dessa hinder? 

1.1.5 Målgrupp 
Detta examensarbete riktar sig till alla personer, i synnerhet teknologer, som vill starta ett eget 
företag baserat på en idé som de har eller en möjlighet som de identifierat.  

1.1.6 Avgränsning 
Rapportens syfte ska klargöras genom en teoretisk beskrivning av en framgångsrik 
entreprenöriell process för att sedan med casestudien påvisa och analysera varför ventures 
misslyckas. 
 
Då examensarbetet omfattar 20 poäng avgränsas arbetet till att innefatta de tidigaste stadierna 
av markanden för företag inom högteknologi.  
En studie av alla markandsstadier skulle leda till ett projekt som vore för generellt och en 
djupgående studie skulle inte vara möjlig med avseende på arbetets tidsram. 
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Vidare avgränsas arbetet till att i huvuddel innefatta marknader med högteknologiska 
produkter. Valet av denna avgränsning grundas på det faktum att denna del av marknaden är 
väldigt viktiga för nystartade företag. 

1.1.7 Disposition 
Denna rapport består av 4 större kapitel, referensramen, den empiriska avhandlingen, analys 
samt avslutande slutsatser. 
 
Tredje kapitlet, referensramen, ska ge läsaren en mer ingående uppfattning om vad flertalet 
teorier angående de tidigaste stadierna i ett företags utveckling och den entreprenöriella 
processen. Detta ges inledningsvis med en beskrivning av Magnus Klofstens 
Affärsplattformen vilken tillhandahåller ett ypperligt verktyg för analys av ett företags chanser 
till fortlevnad. Därefter följer en beskrivning av Jeffry A. Timmons teorier om den 
entreprenöriella processen där ”the Opportunity”, möjligheten till en affärsverksamhet, är 
väldigt tongivande. Vidare behandlas även betydelsen av teamet och hanteringen av 
resurserna.  
Avslutningsvis beskrivs Geoffrey Moores Technology Adaptation Life Cycle (TALC) vilket är 
hans modell för mottagligheten av tekniska produkter på marknaden och dess svårigheter med 
olika typer av konsumenter. Det ger även en generell inblick i vad en marknad är, hur den 
skapas och fungerar med dess regler, segmentering samt prissättning. 
 
Fjärde kapitlet, empirin, ska guida läsaren genom den entreprenöriella process som vi 
genomgick med projektet Hermes Technology. Här belyses hur arbetet fortgick, vilka 
personer vi träffade samt hur vi resonerade fram till de beslut vi tog. 
 
Femte kapitlet, analys, här analyseras den empiriska processen med hänsyn till vad teorierna 
i referensramen klargjorde. Vilken eller vilka handlingar, beslut eller aktioner som ledde till 
det slutgiltiga förfallet och nedläggningen av projektet Hermes Technology. 
 
Sjätte kapitlet, slutsatser, framhäver resultaten som framkom av det föregående analys 
kapitlet. Resultaten beskriver varför det gick fel samt vad som borde ha gjorts istället för att 
förhindra samma misstag. Detta kan vara till nytta inte bara för författaren utan även för 
läsaren och dennes framtida projekt. 
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2 Metod 
Detta kapitel ger en övergripande bild över hur undersökningen har fortskridit. Här 
presenteras var samt hur olika data är införskaffade. 
 
Metoden som har använts för denna rapport har dels varit en litteraturstudie och dels en 
fallstudie av affärsprojektet Hermes Technologies. Vidare har även ett antal intervjuer 
genomförts. 

2.1.1 Litteraturstudien 
I min litteraturstudie har jag studerat olika modeller för den entreprenöriella processens tidiga 
stadier i ett företags utveckling samt marknadsteorier och litteratur.  
 
Följand böcker har varit väldigt tongivande i den teoretiska litteraturstudien som genomförts 
av författaren. 
Jeffery A. Timmons bok The New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. 
Specifikt kapitel 2 – 4, 6 och 10 vilka behandlar Timmons modell för entreprenörskap och 
dess innefattande delar. Modellen baseras på tre pelare vilka är möjligheten, teamet och 
resurserna. 
Hans Landströms bok Entreprenörskapets rötter har gett en väldigt god inblick i hur 
entreprenörskap har utvecklats genom historien från uppkomsten av ordet entreprenör under 
1600-talet till forskningen i 1990-talet. 
Magnus Klofstens bok Affärsplattformen¸ ger ett väldigt bra instrument för analys av ett 
företag och dess möjligheter för överlevnad. 
Geoffrey A. Moores böcker Crossing the Chasm och Inside the Tornado vägleder på ett 
exceptionellt sätt läsaren genom de största hindren som nystartade högteknologiföretag möter. 
De ger en god insyn i olika kunders tankesätt och psykologi när de möter nya tekniska 
produkter. 

2.1.2 Fallstudien 
Det empiriska resultatet kommer från genomförandet av de tidigaste stadierna av Hermes 
Technology och detta presenteras genom en beskrivning av hur processen genomfördes och 
vilka resultat vi fick fram. Detta var den entreprenöriella processen som genomfördes för att 
klargöra syftet med denna rapport. 
 
Resultatet av detta case sammanställs i en affärsplan där de olika data som framkommit 
presenteras. Denna affärsplan kommer inte i publiceras i detalj i samband med denna rapport 
då den innehåller känsligt material bl.a affärsdata som inte godkänts för publicering av 
upphovsman samt resultat som grundarna inte vill ska publiceras. Bakgrunden till det sista är 
att grundarna av Hermes Technology önskar behålla möjligheten att vid ett senare tillfälle 
återuppta projektet. Med hänsyn till detta kommer i rapporten data som härstammar från 
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affärsplanen inte att presenteras. Data som källhänvisas till affärsplanen är av icke känslig 
karaktär. 

2.1.3 Intervjuerna 
Intervjuer är en annan metod jag har använt där ett flertal personer i hemelektronikbranschen 
intervjuas för att få en tydligare inblick i branschens behov.  
OnOffs företagsledning, specifikt Peter Gratzell som har övergripande ansvar för layouten 
och materialen som används i butikerna, har gett en tydlig insikt i hur företagsledningen ser 
på nya tekniska hjälpmedel. 
 
Butikschefer där ibland Andreas Fransson och Mattias Johansson på OnOff i Norrköping 
respektive Linköping har intervjuats för att få klarhet i hur behoven ser ut i de olika butikerna 
samt ifall dessa har några eller flera gemensamma nämnare.  
Materialet från dessa intervjuer kommer att presenteras i den empiriska avhandlingen dock 
inte som ett enskilt kapitel.  
 
De intervjuade har givit sitt tillstånd till att den information som erhållits från intervjuerna 
endast får användas i den sekretessbelagda affärsplanen. Därför kommer svaren från dessa 
intervjuer inte publiceras detta examensarbete. 
 
Butikspersonalen, Petra Karlsson, Lise-Lott Karlsson och Viktor Svensson, vid butiker i 
Linköping, Norrköping och Västerås har intervjuats och rådfrågats i syfte att få behoven 
klargjorda på en än mer detaljerad nivå. Dessa intervjuer kommer inte vara strukturerade i 
samma grad som intervjuerna med butikscheferna utan kommer att vara väldigt informella.  
Det är butikspersonalen som är slutanvändare av produkten och deras synpunkter och åsikter 
är därför väldigt viktiga för produktutvecklingen. Därför vidarebefordrades denna information 
till Andrej Cimermancic, som stod för produktutvecklingen, i Västerås. 

2.1.4 Handledning 
Christian Berger, projektledare för Drivbänken i Pronova Science Park i Norrköping, har 
agerat handledare/bollplank i formandet av affärsplanen under tiden i Drivbänken. 
Genom regelbundna möten har idéer och tankar kring projektet lyfts fram t.ex intervjumetodik 
inför intervjuerna med butikscheferna. Resultatet av dessa möten kommer i vissa fall att 
presenteras rakt av i form av bilagor, i andra fall presenteras de i affärsplanen.  
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel ska belysa den teoristudie som utfördes. Kapitlet börjar med en beskrivning av 
ett verktyg för analys, Affärsplattformen, av nystartade företags potential för överlevnad. 
Efter en historisk beskrivning av entreprenörskap går fokus över till en beskrivning av varför 
ventures misslyckas. Detta följs av en modellbeskrivning baserad på Jeffry A. Timmons 
modell om hur den entreprenöriella processen ser ut. Motivet till denna modell är att den är 
väldigt väl lämpad för högteknologiska ventures. Då denna rapport har marknaden som 
utgångspunkt övergår teoristudien till att generellt beskriva marknader, hur de skapas och 
hur marknaden kan tolka företagets signaler i form av produktpriset. Högteknologiska 
produkter följer generellt en väldefinierad livscykel under sin existens på marknaden vilket 
kommer att klargöras..  

3.1 Affärsplattform 
Affärsplattformen är en analysmodell som ger en indikation på hur ”moget” ett nystartat 
företag är. Enligt flera studier som gjorts går väldigt många nystartade företag under inom en 
två års period från uppstarten. Det är här affärsplattformen kommer in i bilden. När ett företag 
har uppnått en affärsplattform har det även uppnått ett tillstånd som tydligt anger att företaget 
har övervunnit sin första sårbarhet och det största hindret i dess mest kritiska period är 
avklarat. För att ha en rimlig chans till överlevnad och utveckling måste företaget uppnå 
affärsplattform vid ett så tidigt skede som möjligt. 
Om målet uppnås så sker det vanligtvis under de två tre första åren. Studier visar på att om 
affärsplattformen inte uppnås så kommer företaget förr eller senare att gå under och 
försvinna.23

3.1.1 När är affärsplattformen uppnådd? 
Enligt definitionen har affärsplattformen två grundvillkor som måste vara uppfyllda för att 
den ska vara uppnådd. Dessa är:24

 
1. Företaget ska ha definierat en marknad som till storleken är lönsam, vidare ska det 

existera en eller flera färdiga produkter som är accepterade på denna markand. 
Företaget ska även ha en kvalitativ mångfald av kundrelationer och övriga externa 
relationer. Dessa villkor ligger till grund för att företaget ska säkerställa ett flöde av 
resurser och därmed trygga sin överlevnad. 

2. Företaget ska utveckla en organisation som kan använda detta flöde av resurser på det 
sättet som bäst gynnar företaget. Detta kan vara genom starka drivkrafter och hög 
kompetens från både medarbetare och grundare. Vidare ska företaget utveckla en väl 

                                                 
 
23 Magnus Klofsten, Affärsplattformen, 2002. 
24 Ibid. 
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fungerande organisationsstruktur med klara rutiner och väldefinierade 
beslutskanaler.25 

 
Dessa grundvillkor täcker affärsplattformens båda riktningar, den externa (1) och den interna 
(2). Externt måste företaget skapa relationer för att trygga flödet av resurser och internt måste 
rutiner och förmågan att utnyttja resurserna utvecklas för att kunna bibehålla och utveckla de 
externa relationerna.26

 

 
Figur 1: Översiktlig bild över grundvillkoren.27

3.1.2 Grundstenarna 
Affärsplattformen består av åtta olika grundstenar. Alla dessa åtta måste inte bara finnas på 
plats de måste även ha uppnått en viss nivå i utvecklingen. För att kunna bedöma var i 
utvecklingen varje grundsten är bedöms de efter en tregradig skala som går från låg till hög 
nivå. Alla grundstenarna behöver inte uppnå H-nivå utan för viss räcker det med M-nivå.28

 
• Låg nivå (L-nivå). Här är grundstenen väldigt liten och svag och inte alls hållbar.  
• Mellannivå (M-nivå). Här är grundstenen starkare och mera stabil och utvecklad. På 

väg att uppnå hög nivå. 
• Hög nivå (H-nivå). När en grundsten har uppnått denna nivå är den fullt utvecklad, 

väldigt hållbar och stark. 
 
Det är följande åtta grundstenarna som bedöms efter den ovan nämnda skalan.29

                                                 
 
25 Magnus Klofsten, Affärsplattformen, 2002. 
26 Ibid. 
27 Ibid p. 14. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
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• Idé. 
• Produkter. 
• Marknad. 
• Organisation. 
• Kompetens. 
• Drivkrafter. 
• Kunder. 
• Övriga relationer. 
 

 
Figur 2: Grundstenarna.30

 
Tabell 1: Affärsplattformens grundstenar och dess tre nivåkriterier.31

Grundsten Låg nivå (L-nivå) Mellannivå (M-nivå) Hög nivå(H-nivå) 
Idé Idén är inte tydligt 

formulerad i en 
affärsidé.  

En affärsidé är skriven 
där företagets produkter 
och inriktning 
tydliggörs. 

En affärsplan är 
skriven. I den har 
man utfört en 
behovsanalys på 
företagets kunder, 
användare 

Produkt En fungerande 
prototyp finns 
tillgänglig men dock 
inte en komplett 
produkt. 

Den första nollserien av 
produkten är framtagen 
och testad på 
potentiella användare. 

En produktionsklar 
produkt existerar och 
accepterad av 
flertalet 
referenskunder. 

                                                 
 
30 Magnus Klofsten, Affärsplattformen, 2002 p. 25. 
31 Ibid pp. 27 – 28. 
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Marknad Företaget har inte 

fastställt sin 
målmarknad. 

Genom att söka efter 
viktiga kunder har 
företaget börjat 
sökandet efter sin 
målmarknad. 

Företaget har 
tydliggjort sin 
målmarknad vilken 
är tillräckligt stor för 
att vara lönsam. 

Organisation Företagets 
arbetsstruktur är 
väldigt informell där 
viktiga funktioner 
inte än är uppbyggda. 

Organisationsstrukturen 
är tillräckligt stark för 
att möjliggöra en 
någorlunda samordning 
mellan interna och 
externa verksamheter.   

En välfungerande 
organisationsstruktur 
uppbyggd. Detta 
möjliggör en 
effektivare hantering, 
koordinering och 
samordning av 
viktiga interna och 
externa funktioner 
och verksamheter. 

Kompetens Företaget saknar 
nödvändig kompetens 
inom både 
affärsmässiga och 
tekniska områden.   

Den tillgängliga 
kompetensen inom 
teknik och business är 
tillfredställande och 
relevant för företaget. 

Företaget har tillgång 
till hög kompetens 
inom business och 
teknik genom aktörer 
som är knutna till 
företaget. Dessa 
kompetenser 
kompletterar 
varandra väldigt väl.  

Drivkrafter Det saknas helt 
pådrivande krafter för 
att bygga upp och 
utveckla företaget. 
De inblandade vill 
bedriva en 
hobbyverksamhet. 

Den existerande 
drivkraften är väldigt 
liten. Den engagemang 
som finns är starkt 
beroende av 
personernas privata 
situation. 

Företaget har minst 
en eldsjäl som 
brinner för att 
utveckla företaget. 
Engagemanget hos 
de andra inblandade 
är också starkt. 

Kundrelationer Försäljningen är inte 
igång. Det saknas 
tillräckliga 
kundkontakter. 

Kundrelationerna är till 
antalet och kvaliteten 
otillräckliga. En viss 
försäljning har ägt rum 
i form av prover och 
kundutvärderingar. 

Företaget har 
accepterats av 
kunderna som 
leverantör. 
Kvaliteten på 
kundrelationerna är 
hög och möjligheten 
för försäljning till 
nya kunder är stor. 

Övriga relationer Företaget saknar helt Företaget har etablerat Företaget har tillförts 
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övriga relationer som 
kan tillföra 
kompletterande 
resurser. Även kapital 
saknas. 

mindre finansiella 
relationer i syfte att 
tillföra kapital. 
Avsaknaden av 
mångfald är fortfarande 
tydlig. 

kompletterande 
resurser i form av 
kapital, kompetens 
och trovärdighet 
genom en mångfald 
av övriga relationer. 

3.1.2.1 Idé 
En svårarbetad grundsten som måste uppnå M-nivå vilket innebär att idén är formulerad och 
förtydligad. Detta är första steget mot en komplett affärsidé som motsvarar H-nivå. I vissa fall 
grundas företag på en väl genomtänkt idé medan det finns fall då företag grundas på flera 
olika idéer som inte har någon inbördes rangordning. 
Denna grundsten är väldigt viktig för företagets framtida utveckling då det är affärsidén som 
fastställer företagets inriktning. Genom att förtydliga idén klargörs det unika med bolaget på 
ett sätt som underlättar förmedlingen både inom och bortom företaget.32

3.1.2.2 Produkt 
En väldigt viktig grundsten som måste uppnå H-nivå. Utan en produkt har ett företag inget att 
erbjuda eller sälja på marknaden. Produkten ska uppfylla ett behov eller önskemål från 
kunder. Detta är en grundsten som, enligt fallstudier, ganska snabbt uppnår höga nivåer vilket 
kommer av att många företag startas av personer som är tekniskt orienterade med intresse för 
utveckling av nya produkter. Resultatet av detta blir att entreprenören lägger ner mycket tid 
och resurser på produktutveckling. 
Det räcker inte med att bara ha utvecklat en produkt utan det gäller även att få den allmänt 
accepterad av kunder och målmarkanden vilket i sig är ett bevis på att företaget är kapabelt till 
att tillfredställa marknadens behov och önskemål.33

3.1.2.3 Marknad 
Detta är en grundsten som kräver mycket arbete och resurser. För entreprenören gäller det att 
inte bara definiera marknader som är relevanta utan även att hitta en marknad som är 
tillräckligt stor för att bli lönsam i längden. Genom att definiera sin marknad förtydligar 
företaget vilka kunder som det ska göra affärer med. Genom att lägga ner tid och resurser på 
detta definieringsarbete i början kommer företaget att upptäcka en marknad som är så pass 
stor och lönsam att det säkerställer det framtida resursbehovet samt klargör de framtida 
tillväxt- och utvecklingsstrategierna för företaget. 
Grundstenen marknad måste uppnå H-nivå.34

                                                 
 
32 Magnus Klofsten, Affärsplattformen, 2002. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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3.1.2.4 Organisation 
Detta är en komplicerad grundsten som måste utvecklas till M-nivå. Komplikationen ligger i 
det faktum att en fungerande organisation innefattas av att de olika rollerna och funktionerna 
inom företaget är väl definierade medan entreprenörer i de flesta fall önskar sig en 
företagsstruktur som ger utrymme för kreativitet och flexibilitet. Det är just detta utrymme 
som är karaktäristiskt för små nystartade företag där organisationen ofta är väldigt informell 
och enkel då det nästan alltid handlar om kompanjonskap mellan vänner eller nära bekanta. 
Även om det inte är absolut nödvändigt att en rent formell organisation utvecklas fullt ut så 
krävs det att en organisationsstruktur byggs upp som väl tar vara på nyskapandet samt på ett 
effektivt sätt underhåller och utvecklar de externa relationerna. Organisationsstruktur kan vara 
informell men ska möjliggöra samordningen av det interna arbetet på ett, för företaget, 
produktivt sätt.35

3.1.2.5 Kompetens 
Detta är en grundsten som normalt ligger på M-nivå när ett företag grundas och i vissa fall är 
den redan på H-nivå. Bakgrunden till detta är att många företag grundas med syftet att 
exploatera en kompetens som grundarna besitter. Kompetens är en grundsten som väldigt lätt 
kan utvecklas eftersom upphovsmännen i de flesta fall har flera års yrkeserfarenhet inom för 
bolaget relevanta områden. Den kompetens som företaget saknar kan alltid inhämtas genom 
av rekrytering av medarbetare och styrelse eller att knyta till sig olika samarbetspartners. Det 
viktigaste för denna grundsten är att den kompetens som finns tillgänglig är relevant för den 
aktuella situationen.36

3.1.2.6 Drivkrafter 
En grundläggande förutsättning för att ett företag ska uppstå är att det finns en eller flera 
personer med stort engagemang och starka drivkrafter. Det är dessa personer som har viljan 
att lägga ner tid och resurser för att företaget ska utvecklas. Detta är en grundsten som så gott 
som alltid ligger på H-nivå redan från start. Utan starka drivkrafter kommer företaget inte ha 
möjligheten att genomföra de förändringar som krävs för utvecklingen av företaget.37

3.1.2.7 Kunder och övriga relationer 
Detta är en grundsten som har hög prioritet inom nystartade företag. I många fall finns det 
inga kunder vid grundandet men genom att det läggs mycket resurser på detta område så 
kommer dessa att successivt knytas till företaget. Utan kunder har företaget inga möjligheter 
till att tillföras de intäkter som behövs för utvecklingen. Kundrelationerna ska vara tillräckligt 

 
 
35 Magnus Klofsten, Affärsplattformen, 2002. 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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många och av hög kvalitet så att företaget ska uppfattas som en accepterad och pålitlig 
leverantör av marknaden. 
Vid starten ligger kundrelationerna på L-nivå men pga. att det ges så pass hög prioritet 
utvecklas denna grundsten relativt snabbt till H-nivå som är målet.38

3.2 Den entreprenöriella processen 
”Den entreprenöriella processen utgör alla de funktioner, aktiviteter och handlingar relaterade 
till identifieringen av möjligheter och skapandet av organisationer i syfte att genomföra dessa 
möjligheter”39. 
 
Denna ovannämnda definition av den entreprenöriella processen klargör att detta är en 
process som sker redan innan existensen av en organisation.40

 
Den entreprenöriella processen har ett antal speciella egenskaper:41

• Diskontinuitet – processen skapar strukturförändringar i marknaden. 
• Dynamisk – både industrin och det nystartade företaget skiftar och utvecklas med 

tiden. 
• Komplexitet – processen inkluderar ett stort antal variabler som t.ex. 

konkurrenssituation, resurser, företagsstrategi, team etc. 
• Känslighet – resultatet av denna process är extremt känsligt för ingångsvärden i de 

ovan nämnda variablerna. 
 
I takt med av det ökade intresset för entreprenörskap har flera författare börjat förflytta 
fokuseringen på entreprenören som individ till att fokusera mer på den entreprenöriella 
processen. Detta leder till att forskningen inriktas på hur affärsmöjligheter identifieras och hur 
nya företag grundas istället för att studera entreprenörens karaktärsdrag.42

 
Med denna nya fokus har nya frågeställningar uppkommit vilka inriktas på klargörandet av 
hur nya organisationer skapas och varför de uppstår.43

De mest centrala frågeställningarna i den moderna forskningen kring entreprenörskap är:44

• Varför, när och hur uppstår möjligheter för skapandet av varor och tjänster? 

 
 
38 Magnus Klofsten, Affärsplattformen, 2002. 
39 Hans Landström, Entreprenörskapet rötter, 1999, pp. 89 – 90. 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Hans Landström, Entreprenörskapet rötter, 1999. 
44 Ibid p. 132. 
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• Varför och hur kommer det sig att endast vissa individer har förmågan att upptäcka 
och exploatera dessa möjligheter? 

• Vilka ekonomiska, psykologiska och sociala konsekvenser får detta sökande efter nya 
affärsmöjligheter generellt sett för samhället och entreprenören i synnerhet?   

3.2.1 Venture failures 
En allmän myt om entreprenörskap är att entreprenören lyckas nå framgång med den första 
affärsmöjligheten. Många entreprenörer misslyckas åtskilliga gånger innan framgång nås. De 
lever med mottot ”If at first you don´t succeed, try, try, again”.45

 
”Business failure is part of the process. The brightest minds learn from them, dust themselves 
off and start again”.46

Flertalet av de mest framgångsrika företagen i världen är resultatet av flera seriösa 
misslyckanden. Ett första försök på nyföretagande kan snabbt bli ett misslyckande pga. allt 
från icke fungerande prototyper till produkter/tjänster som marknaden inte vill acceptera.47

 
De bakomliggande orsakerna till misslyckade ventures är väldigt många men när orsakerna 
analyseras är följande orsaker överrepresenterade:48

Otillräckliga kunskaper om målmarknaden – detta leder till att storleken på den potentiella 
målmarknaden och behovet missbedöms. 
Otillräcklig kännedom om konkurrenter – företaget missbedömer sina konkurrenter och deras 
reaktion till uppkomsten av en ny aktör på marknaden pga att en grundlig konkurrensanalys 
inte är gjord. 
Tidsmässig missbedömning av möjligheten – detta är väldigt vanligt inom högteknologiska 
marknader att entreprenören missbedömer tidpunkten för uppstarten vilket resulterar i att 
intresset och behovet från marknaden blir för liten. 
De finansiella resurserna missbedöms – ofta beräknar entreprenören de finansiella resurserna 
så snävt att små oförutsedda händelser gör stora hål i företagets likvida medel. Företaget 
försvinner från marknaden innan det får ett ordentligt fotfäste.49

 
Kunskapsbrister i ledarskap och otillräckliga finansiella resurser bedöms som de två 
huvudorsakerna till misslyckade ventures. Även om antalet misslyckanden inte helt kan 
elimineras kan de reduceras genom att grundarna har kännedom om orsakerna och därmed 
kan klargöra en handlingsplan för att förhindra uppkomsten av dessa.50

 
 
45 Donald F. Kuratko, Entrepreneurship: a contemporary approach, 1989 p.12 
46 Nichole L. Torres, Try Again, Entrepreneur Dec04, vol.32 issue 12 p.102. 
47 Ibid. 
48 Donald F. Kuratko, Entrepreneurship: a contemporary approach, 1989. 
49 Ibid. 
50 Jim Everett, Small Business Failure and External Risk Factors, Small Business Economics 11:1998.   
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För att kunna lansera en ny produkt på marknaden gäller det att inte bli frustrerad och tappa 
hoppet. Det gäller att bibehålla en stark vilja att lyckas samt vara beredd att skaka av sig 
avslag efter avslag. När misstag eller bakslag inträffar gäller det att snabbt lära sig läxan för 
att då är man ett steg närmare målet.51

3.3 Modell för den entreprenöriella processen 
Det centrala i Timmons modell för den entreprenöriella processen är möjligheten till en 
affärsverksamhet. Enligt Timmons är de unika möjligheterna (Op, Opportunity) av mycket 
större betydelse för framgång än teamets kunskap (T) och talang samt de tillgängliga 
resurserna (R), Op » T + R.  
Det är entreprenörens roll att balansera denna ekvation i en skiftande och dynamisk miljö.52

 
Denna modell utarbetades under Timmons forskning inför hans doktorsavhandling om nya 
växande högpotentiella företag vid Harvard Business School. Modellen har sedan utvecklats 
och förbättrats via ny forskning (vilket fortfarande görs), undervisning av modellen samt tre 
decennier av hands-on erfarenhet från tillämpandet av modellen i högpotentiella ventures. De 
fundamentala elementen har inte förändrats medan förändringen har skett i förhållande mellan 
dem vilket har kontinuerligt klartgjorts då dessa blivit mer förankrade och förstådda.53  
 
 
 
 
 

 
 
51 Nichole L. Torres, Try Again, Entrepreneur Dec04, vol.32 issue 12. 
52 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999. 
53 Ibid. 
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KommunikationOpportunity Resources 
Affärsplanen 

 
Figur 3: Timmons modell för entreprenörskap när alla elementen är i balans.54

 
Placeringen av entreprenören i botten av den uppochner vända pyramiden kommer av att det 
är dennes roll att balansera dessa tre delar. Detta är en illustration av den ovannämnda 
ekvationen. I denna modell är entreprenören den som representerar grundaren. 

3.3.1 Möjligheten / The opportunity  
”There’s never been a better time than now to start a company. In the past, entrepreneurs 
started business. Today they invent new business models. That’s a big difference, and it 
creates huge opportunities”55, John Doerr56. 
Detta citat till trots är det i verkligheten endast 1 – 3 % av alla affärsidéer som finansieras av 
riskkapitalbolag. Bakgrunden till detta ligger i att en bra idé inte alltid sammanfaller med en 
bra affärs möjlighet.57  
 
Möjligheten definieras som ”An opportunity has the qualities of being attractive, durable, 
timely and is anchored in a product or service which creates value for its buyer or end user” 58. 
Det är i interaktionen mellan idéer, den entreprenöriella kreativiteten och den verkliga världen 
som möjligheter skapas. Resultatet blir en möjlighet runt vilken en affärsverksamhet skapas.59  

 
 
54 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999, p. 38. 
55 Ibid.,p. 39 
56 John Doerr är delägare i Kleiner, Perkins, Coulfield & Byers, en av världens mest framgångsrika riskkapital 
bolag. De är enligt grundarna för bl.a. Sun Microsystems, Compaq, Amazon.com m.fl. den mest inflytelserika 
riskkaptial bolag inom it-sektorn. 
57 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999.  
58 Ibid p. 80.  
59 Ibid. 
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En idé är ingenting utan en affärsmöjlighet och en affärsmöjlighet i handen på en person som 
inte ser den är lika värdelös.60

  
Möjligheter är situationsberoende. De förhållanden som leder till uppkomsten av en möjlighet 
ska vara individuella eller generaliserbara och vara applicerbara i andra verksamhetsområden.  
Möjligheter skapas och existerar i verkligheten och i realtid. Det är detta tidsrum som 
benämns ”the window of opportunity”.61

 
På grund av att marknaden växer och utvecklas ökar även möjligheterna för 
affärsverksamheter. I takt med att omständigheterna konstant förändras övergår de med tiden 
till att vara mindre fördelaktiga, under sådana förhållanden är det entreprenörens uppgift att 
tillvara ta möjligheten när detta ”fönster” öppnas eftersom det är vid denna tidpunkt som  
förhållanden är fördelaktigast.62

 
Förmågan att kunna identifiera ”fönstret” samt insikten att det är en öppning och inte 
stängning är väldigt kritiskt och extremt viktigt för en entreprenör. Många misstag har genom 
historien. Två år före den första flygningen sa Wilbur Wright”Man will not fly for 50 
years”.63  
 
“En entreprenör är en individ som identifierar en möjlighet och skapar en organisation i syfte 
att utveckla möjligheten”64.   

3.3.2 Entreprenören 
För att förstå en entreprenör måste man förstå att dessa är personer för vilka resultat är det 
enda som räknas. Framgångsrika entreprenörer delar gemensamma attityder och beteenden. 
En entreprenör är en person som jobbar hårt och är motiverad av en intensiv 
målmedvetenhet.65   
 
Det som skiljer entreprenören från innovatören (uppfinnaren) är att den första besitter 
kunskaper och kompetens inom affärsverksamheten och ledarskap. En manager är ofta 
beslutsam om att bevara resurserna medan entreprenören är mer driven av möjligheten som 
kan uppnås genom kreativt användande av resurserna.66

 
 
60 Egna ord. 
61 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999, p.83. 
62 Ibid. 
63 Wilbur Wright och hans bror Orville Wright utförde den första flygningen i historien den 17:e december 1903 
i Kitty Hawk, North Carolina. 
64 Bygrave och Hofer i Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, 1999, p.72. 
65 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999. 
66 Ibid. 
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Hög 

Innovatör Entreprenör 

 
Figur 4: Hur är en entreprenör?67

 
En uppfinnare får idéer vilka leder till nya produkter som kanske aldrig når marknaden och 
konsumenterna. En entreprenör ser möjligheter för affärsverksamhet där ingen annan ser. 
Erfarenhet spelar en stor roll i att upptäcka nya möjligheter. Enligt Timmons är 1+1 ≠ 2 i en 
entreprenörs ögon utan det är 3 eller högre. Det är möjligheten att se bortom ”svaret” och ut i 
framtiden som utmärker en entreprenör, vilket föder den kreativa processen som går bortom 
den logiska och linjära tankegången.68

 
Entreprenören brinner för att lyckas exceptionellt bra och att vinna är det enda som räknas. 
Han söker möjligheter i varje ny situation för att kunna göra en förändring. Entreprenörer ser 
inte på misslyckanden som något negativt utan som en möjlighet att dra lärdom av. Vidare 
känner de att utgången av deras projekt och deras liv kan förändras avsevärt av dem 
personligen. John Johnson, grundare av Johnson Publishing Co69, beskriver en 
entreprenör:”You need to think yourself out of a corner, meet needs and never, never accept 
no for an answer” 70.71

 
 
67 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999, p. 46. 
68 Ibid. 
69 Johnson Publishing Co är världens förlag som är helägt av afro-amerikaner.  
70 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999 p. 45. 
71 Ibid. 
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3.3.3 Team 
”In the world of today, there’s plenty of technology, plenty of entrepreneurs, plenty of money, 
plenty of venture capital. What’s in short supply is great teams. Your biggest challenge will 
be building a great team” 72. 
 
Bakgrunden till varför ett team bildas är många. Gemensamma intressen, viljan att starta en 
verksamhet, den gemensamma tron på att kunna uppfylla marknadens behov eller vänskap är 
vanliga faktorer till bildandet av ett team då en möjlighet uppstår.73

 
Vad än bakgrunden är så är existensen av ett entreprenöriellt team är huvudingrediensen för 
framgång för en affärsverksamhet med hög potential. En framgångsrik entreprenör ska besitta 
förmågan att förankra sina framtidsvisioner hos de andra teammedlemmarna. Förankring av 
visionerna och vinnarinstinkten bör göras vid ett tidigt stadie av teambildning för att 
sammansvetsa teamet och formulera gemensamma mål.74   
 
Ett team där alla arbetar tillsammans som ett lag istället för att försöka skapa enskilda 
individualister är den främsta utmärkande egenskapen som definierar ett företag med hög 
potential med ett välfungerande team. De entreprenörer som har begåvningen att skapa ett 
riktigt team får ett ”hemligt vapen” i kampen om markanden.75

 
Medlemmarna av ett team ska tro på visionen att deras arbetsinsats leder till skapandet av ett 
värde vars nytta går bortom den de själva åtnjuter utan gagnar även utomstående och 
samhället i helhet. De ska vara hängivna till denna vision.  
Mentaliteten som genomsyrar ett framgångsrikt team, vilket är huvudentreprenörens uppgift 
att få fram, är att företagets framgång eller misslyckande är beroende av alla medlemmarnas 
engagemang och arbete. Teamets medlemmar vet att när företaget vinner så vinner alla, att 
ingen kan lyckas ensam utan teamet, samt att alla misslyckas när en av dem misslyckas. 
Denna mentalitet och hängivelse kommer av att hela teamet är mentalt förberedda på en lång 
väg till framgång. De ser inte verksamheten som en möjlighet till hastig förmögenhet.76

 
Att bygga ett team är i likhet med resten av den entreprenöriella processen en evolutionell 
process som konstant förändras och utvecklas över tiden. Kombinationen av rätt personer i 
rätt team till rätt affärsverksamhet är en väldigt kraftfull kombination, om än väldigt sällsynt.  

 
 
72 Tidningen Fast Company, Feb – Mars 1997 p. 84. 
73 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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Med bakgrund av att alla roller i företaget är fastställda behöver ett väl fungerande team, trots 
dess signifikans, inte vara helt komplett vid tidpunkten för grundandet av ett företag på grund 
av att personalbehovet inte helt färdigställt vid denna tidpunkt.77  

3.3.4 Resurser 
Det är en vanlig uppfattning bland icke entreprenörer att alla resurser ska finnas tillhands 
innan grundandet av ett företag för att framgång ska uppnås, i synnerhet de finansiella 
resurserna. Detta tankesätt kommer från drömmarna att de stora pengarna kommer först. Men 
att inneha för mycket pengar i de tidiga stadierna, sk såddnivå, utvecklingen är det sämsta 
scenariot som kan inträffa för en entreprenör. Dagens brist på nystartade företag ligger i 
upptäckten av möjligheter och goda entreprenörer och inte på den finansiella sidan.78

 
När det gäller resurser gäller det att se pengarna sist och möjligheten och skapandet av ett 
värde som går bortom det för eget vinning kommer först. Med detta menas att en lyckad 
venture ska skapas för att tillföra ett värde i samhället och inte av enbart ekonomiska 
intressen. Vid grundandet av ett företag existerar alltid frestelsen att ”ställa vagnen framför 
hästen” när det gäller finanserna. Istället för fokusering på definiering av möjligheten och sen 
fastställa de finansiella behoven blir många entreprenörer frestade att utvärdera sin 
affärsmöjlighet genom analys av kalkylblad. Först när teamet är sammanställd, 
affärsmöjligheten samt resursbehoven är definierad är det rätt tidpunkt att utvärdera de 
finansiella behoven. 
Det är dock väldigt viktigt att inte glömma, när rätt tid är kommen, det faktum att pengar är 
det som håller ett företag vid liv.79

 
Det gäller att inte förglömma att resurser innefattar inte enbart finansiella resurser utan de 
inkluderar även all personal som arbetar för företaget, tillgångar som fabriker och utrustning 
samt affärsplanen.80

Howard H. Stevenson81 definierar resursernas betydelse i entreprenörskap som ”the process of 
creating or seizing an opportunity and pursuing it regardless of the resourses currently 
controlled”.82

 
 
77 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 Ibid. 
81 Professor vid Harvard Business School, hans verk, A New Paradigm for Entrepreneurial Management, har 
starkt bidragit till förståelsen framgångsrika entreprenörers synsätt på resurser. Han konstaterade att 
entreprenörer försöker använda sig av ett minimum av alla resurser vid alla stadier av företagets utveckling 
genom att kontrollera resurserna istället för att äga dem. 
82 Definitionen utvecklades av Howard H. Stevenson och hans kollegor vid Harvad Business School. 
Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999, p 39. 
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Många nystartade företag, i synnerhet högteknologiska företag, satsar stora resurser på att 
försöka ta fram en produkt som är mer tekniskt överlägsen än de befintliga på marknaden.83  
Denna satsning är väldigt resurskrävande vilket försvårar och i vissa fall förhindrar 
utvecklingen av grundstenen marknad till H-nivå.84

Resultatet av denna satsning är att kundens behov och önskemål förbises i jakten på den 
överlägsna produkten. Enligt Stig Ottosson kommer detta att resultera i uppkomsten av större 
problem längre fram i produktutvecklingen.85

 
Satsningen och fokusering på teknik istället för på kundens behov leder till att företaget 
förlorar kontakten med sin marknad och dess behov. Följden av att inte satsa resurser på 
marknadsundersökning och marknadsanalys resulterar i att företaget sakta men säkert 
marginaliseras ut av marknaden.86

 
Integreationsteoretiker eller nätverksforskare fokuserar sig på den forskningsgrenen inom 
entreprenörskap rörande de resurser entreprenörens sociala nätverk ger. Detta nätverk är 
präglat av täta och korta kontaktvägar till de centrala aktörerna. Bengt Johannisson vid Växjö 
universitet är tongivande inom denna gren. Johannisson menar att den inledande 
entreprenöriella processen har utvecklats till en institutionalisering av entreprenörens 
nätverk.87

 
Genom sina personliga kontakter och privata relationer försöker entreprenören inledningsvis 
knyta till sig olika resurser. Dessa resurser består av allt från familjemedlemmar och vänner 
till affärsbekanta och arbetskamrater. Ur dessa informella relationer utvecklas sedan 
successivt ett antal centrala affärsrelationer.88  
 
En kreativ individ värderar alla tillgängliga resurser, människor, materiella och finansiella, i 
termer av hur de kan användas för att uppfylla behoven samt hur dessa kan bidra till 
färdigställandet av projektet.89

3.3.5 Kreativitet 
Det främsta verktyget en entreprenör har till sitt förfogande är sin kreativitet. I den kreativa 
processen är de emotionella och irrationella elementen viktigare än de intellektuella och 

 
 
83 Stig Ottosson, Dynamisk produktutveckling, 2000 
84 Magnus Klofsten, Affärsplattformen, 2002.  
85 Stig Ottosson, Dynamisk produktutveckling, 2000. 
86 Ibid. 
87 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, 1999. 
88 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999. 
89 Donald F. Kuratko, Entrepreneurship: A contemporary Approach, 1989. 
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rationella.90 Bakgrunden till detta är att det under denna process då de emotionella och 
intuitiva tankarna får fritt spelrum och blir förstådda ökar chansen för framgång då ett 
problem uppstår.91

Kreativitet är en process som kan utvecklas och förbättras. Människans kreativa förmåga är 
starkt beroende av den omgivande miljön. Personer som växer upp i miljöer där deras kreativa 
förmåga uppmuntras utvecklas till mer kreativa individer.92  
 
Timmons hänvisar till flera studier som tyder på att människans kreativa förmåga når sin 
kulmen vid sju års ålder i samband med skolstarten då det av andra införs ett fler tal regler 
och ramverk vilka tenderar till en strukturering av tillvaron. Skolgången inför en rationellt och 
logisk tankegång som tillsammans med de sociala faktorerna och pressen att passa in får en 
dämpande effekt på den kreativa förmågan.93  
 
Att introducera entreprenörskap som en del i undervisning redan i grundskolan och 
gymnasieskolan skulle utgöra ett viktigt stöd till barn och ungdomars naturliga 
entreprenöriella läggning samt ge möjligheten till utveckling av förmågan att i samarbete med 
andra skapa en verksamhet.94

 
Eftersom ett kreativt tankesätt är väldigt viktigt för upptäckten av möjligheter bör detta 
arbetssätt tränas upp. Michael Gordon menar att brainstorming i grupp är det enklaste och 
mest effektiva sättet att träna upp kreativiteten på.95

Ett annat sätt att utveckla kreativiteten är träna upp förmågan att inte se saker och ting för vad 
de är utan ur ett funktionalitetsperspektiv och hur dess funktion kan komplettera de 
existerande behoven. T.ex kan en kniv eller ett mynt användas för att skruva åt en skruv vid 
avsaknad av en skruvmejsel. Resursen (i detta fall ett verktyg) saknas men behovet 
tillfredställs genom användandet av en annan resurs. 
Andra metoder till kreativitetsutveckling är igenkänning av relationer och hur saker förhåller 
sig till varandra. 96

3.3.5.1 Kontroll vs. Ägande 
Entreprenörens synsätt på resurser med minimering och kontroll av resurserna istället för att 
äga dem kan skapa ett signifikant övertag gentemot konkurrenterna. Ett entreprenöriellt 
tänkande företag kan producera mera med mindre resurser.97

 
 
90 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999.  
91 William J.J Gordon, Synectis, 1961.  
92 Donald F. Kuratko, Entrepreneurship: A contemporary Approach, 1989. 
93 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999. 
94 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, 1999. 
95 Michael Gordon, Why Personal Power? 1992.  
96 Donald F. Kuratko, Entrepreneurship: A contemporary Approach, 1989. 
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Att endast kontrollera de resurser som behövs ses ofta felaktigt som ett tecken att företaget 
inte har råd att investera i resurserna medan det i verkligheten ger fler fördelar och alternativ 
för ett företag. Entreprenörens synsätt på resurser med minimering och kontrollering av 
resurserna istället för äga dem kan skapa ett signifikant övertag gentemot konkurrenterna. 
Detta innebär att resurser inte ska investeras i utrustning som t.ex kopiatorer och projektorer 
men även personal.98

 
Den entreprenöriella inställningen till kontroll av resurserna istället för att äga dem ger många 
fördelar då fler risker reduceras. 
Kapitalbehovet blir mindre vilket minskar den finansiella exponeringen. Att inneha för stora 
finanser från start kan leda till beslut som lägger resurserna på felaktiga eller kortsiktiga 
beslut. Vidare minskar de fasta kostnaderna med snabbare break-even som fördelen. 
Den största fördelen fås genom den flexibilitet som erhålls. Genom att inte äga en resurs får 
entreprenören en bättre position att sätta in eller avyttra en resurs. I det marknadsklimatet som 
flertalet entreprenöriella företag befinner sig i med stor osäkerhet och hastiga växlingar av de 
yttre omständigheterna är det en förbannelse att inte vara flexibel och kunna anpassa sig. 
Korta och snabba responstider är ett krav om ett företag ska vara konkurrenskraftigt eftersom 
tidsfönstren för att ta beslut är små och svårfångade. Flexibiliteten ger ytterligare en fördel då 
det är väldigt svårt att med stor säkerhet förutse vilka resurser som krävs för att genomföra 
möjligheten. Denna entreprenöriella synsätt på resurserna ger stora möjligheter för ett iterativt 
arbetssätt eller strategiska experiment då idéer kan testas utan att resurserna äventyras och 
riskerar att förloras. 
Förlusterna för grundarna minimeras i händelse av nedläggning av projektet, samt 
underlättning av besluttagandet angående nedläggning, till skillnad från projekt med stora 
initiala investeringar vilka svårare överges.99  

3.4 Technology Adoption Life Cycle, TALC 
Ett företags marknadsplan och marknadsstrategi ska fungera som en klar och tydlig guidning 
åt företagsledningen för marknadsutvecklingen. För att få fram en plan och strategi måste 
företagsledningen ha ingående förståelse för de olika psykografiska karaktärerna hos 
konsumenter vilket baseras på när i en produkts livscykel de tar till sig nya produkter. 
Technology adoption life cykel (i fortsättningen kommer detta refereras till som TALC) är en 
livscykel som varje ny teknologi genomgår.100

                                                                                                                                                         
 
97 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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Figur 5: Technology Adoption Life Cycle.101

 
Geoffrey Moore har redigerat Everett Rogers modell av TALC och gjort den mer utförlig. 
Moore har separerat de olika delarna vilket representeras av de olika glappen mellan varje 
psykografisk profil. Detta för att klargöra att marknaden inte är ett stort sammansatt projekt 
utan livscykeln av varje ny teknologi är i verkligheten uppbyggd av fem olika från varandra 
separerade delar.102

 
Det existerar ett tomrum mellan varje profilgrupp på marknaden. Dessa tomrum representerar 
skillnaden som finns mellan grupperna och de olika delarna av marknaden. Mer konkret 
innebär tomrummen en ”nystart” för företaget vad beträffar angreppssättet i 
marknadsföringen mot nästa psykografiska profilgrupp. Det andra tomrummet skiljer sig 
markant från de resterande tre pga. att de profilgrupperna den separerar skiljer sig väldigt 
mycket från varandra. Det är detta tomrum som Moore kallar ”the chasm”, avgrunden. Medan 
de andra gapen avklaras med lätthet så är the chasm mycket svårare att ta sig över.103

 
Det är detta företagsledningen måste vara införstådd med för att kunna lyckas med att 
introducera en ny teknologi på marknaden.104

 

                                                 
 
101 http://java.sun.com/features/1998/06/images/slide1.gif  
102 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, 2002. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
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Figur 6: Redigerad teknologi adopterings livscykel.105

 
Livscykeln består av fem olika steg med lika många olika psykografiska 
konsumentprofiler.106

 
• Tidiga marknaden. 

o Teknologi entusiaster. 
o Visionärer. 

• Tidiga majoritetsmarknaden. 
o Pragmatiker. 

• Sena majoritetsmarknaden. 
o Konservativa. 

• Eftersläpande marknaden. 
o Skeptiker. 

3.4.1 Teknologientusiaster 
Det som karaktäriserar denna psykografiska konsumentprofil är att dessa kunder är de som 
alltid vill och ska ha all nu teknik så fort de har hört talas om den. Detta är ofta innan den 
finns överhuvudtaget tillgänglig på någon marknad. Dessa kunder ”scannar” Internet och 
dylika kanaler för att få nys om vad som är på väg. De är inte kräsna vad gäller 
färdigställandet av produkten utan de tar gärna test versioner (beta version) om det är det enda 
som är tillgängligt. 

                                                 
 
105 http://www.writersblock.ca/images/book4.gif 
106 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, 2002. 
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Denna konsumentgrupp är tekniktokiga och gillar att utforska samt lära sig den nya tekniken 
snabbt innan alla andra har en möjlighet. En annan fördel teknologi entusiaster är att de gör 
bra reklam för produkten och dess fördelar till alla de känner, de sprider positiva rykten. 
Nackdelen är att de ofta utgörs av personer med dålig ekonomi. Detta leder till att man många 
gånger måste ge dem produkterna gratis eller till ett symboliskt pris.107

3.4.2 Visionärer 
Denna profilgrupp är de första som tar till sig högteknologiprodukter men inte med anledning 
av att de vill ha den senaste tekniken som entusiasterna. Visionärer har en dröm som de vill 
ska gå i uppfyllelse. Det är drömmen som driver dem. Det är drömmen om att kunna ta ett 
enormt steg framåt i affärsrutinerna som motiverar dem. Deras mål är med andra ord rent 
affärsmässiga inte teknologiska. Tekniken kommer i andra hand för visionärer. 
De är denna grupp som driver hög teknologi industrin framåt eftersom de ser potentialen för 
stora vinster och är därför villiga att ta stora risker för att nå sina mål.108

 
Historien har många exempel på visionärer i befattande positioner t.ex. John F Kennedy och 
Henry Ford m.fl. 
Visionärer är de som tar stora affärsmässiga risker när de tar till sig ny banbrytande teknologi. 
De söker inte efter en förbättring av existerande teknik utan efter ett nytt och fundamentalt 
banbrytande genombrott. Detta är enligt Moore nyckeln till framgång i kontakt med 
visionärer.109

 
Förutom att ha ekonomin att kunna investera i den nya teknologin är visionärerna väldigt bra 
referenskunder och effektiva i att underrätta affärsvärlden om den nya kommande teknologin. 
I likhet med entusiasterna är det enkelt att sälja till visionärer men skillnaden är att de svårare 
att tillfredställa. Detta med anledning av att de investerar i en dröm.110

3.4.3 Pragmatiker 
De högteknologiska marknaderna domineras starkt av pragmatiker. Under 1980-talet 
representerade pragmatikerna bulkstenen av marknaden för varje högteknologisk produkt. Det 
är väldigt viktigt att fastställa vilka pragmatikerna på den egna marknaden är. Detta försvåras 
av att de är svåra att karaktärisera med anledning av att pragmatiker inte har visionärernas 
förkärlek till massmedialt och allmänhetens uppmärksamhet.111

 

 
 
107 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm 2002. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Ibid. 
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Moore menar att pragmatiker är personer som inte hävdar sin position i livet utan deriverar ut 
sin position utav de möjligheter som livet skänker dem. 
I realiteten är pragmatikern och VD´n inom högteknologiska företag sällan en och samma 
person då tjänsten som VD innebär massmedialt uppmärksamhet vilket inte är önskvärt då 
pragmatikern gärna vill hålla en låg profil och arbeta i bakgrunden.112

 
Medan visionärer förväntar sig göra stora teknologiska hopp framåt med introduktionen av en 
ny produkt vill pragmatiker göra procentuella förbättringar – tillväxt, mätbara och 
förutsägbara processer. 
Vid lansering av en ny produkt vill de veta hur andra aktörer klarar sig med den nya tekniken. 
”Risk” betraktas som något väldigt negativt och är ett ord som ofta inte ”existerar” i deras 
vokabulär då det inte innebär möjlighet eller spänning utan ett tillfälle att ödsla resurser. Vid 
de tillfällen då pragmatiker tar risker så är dessa väldigt väl säkrade via flera olika 
”säkerhetsnät” samt strängt bevakade tecken på eventuella risker.113

 
”If pragmatists are hard to win over, they are loyal once won, often enforcing a company 
standard that requires the purchase of your product, and only your product”.114

  
En andra minst lika viktig påföljd av standardiseringen är mer konkret med dramatiska 
sänkningar av försäljningskostnader och väsentlig ökning av försäljningsvolymer. 
Dessa två ovanstående effekterna är det som utgör pragmatiker till ett väldigt viktigt 
marknadssegment.115

 
Till skillnad från visionärer så gör pragmatiker upphandlingar som de förväntar sig ”leva” 
med detta beslut under en väldigt lång period framåt. 
Kvaliteten på produkten, säljande företags ”rykte”, användargränssnitt och möjliga produkter 
som stöds av produkten samt kvaliteten på servicen som medföljer. Dessa punkter är väldigt 
viktiga vilka granskas ingående innan en upphandling sker.116

 
En stor informationskälla för granskningen är likasinnade (pragmatiker) på andra företag som 
använder sig av den nya tekniken och hur de känner att det har förbättrat deras rutiner. Vidare 
granskas data från tester och utvärderingar.117

 
 
112 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm 2002. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
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3.5 Vad är en marknad? 
Marknaden är en allmän arena för samspel mellan människor och varor. Marknaden är ett spel 
vars ”regler” är skrivna av aktörerna och inte av naturen. reglerna utvecklas i takt med att 
samhället utvecklas.118

 
Geoffrey Moore definierar marknad för hightech produkter enligt följande:119

• En uppsättning av kunder och potentiella kunder. 
• För en given uppsättning produkter och tjänster. 
• Som alla har en gemensam uppsättning behov och önskemål samt  
• Att kunderna refererar till varandra när beslut om köp görs. 

 
Enligt Moore är den sista punkten den som de flesta företag har svårast att ta till sig och 
förstå. Att sälja samma produkt till två olika kunder som inte har möjlighet att kommunicera 
med varandra är att jobba på två olika marknader menar Geoffrey Moore. För att kunna 
komma till rätta med detta är att göra en marknadssegmentering där marknaden delas upp i 
mindre mer hanterbara segment.120

 
Att ta ut segern i förtid är ett fel många nystartade företag gör. Detta kommer av att 
personalen i början är väl införstådda med att nystartade företag har det svårt i början vilket 
kommer av att kunderna är få som i sin tur genererar låga intäkter medan utgifterna är stora. 
När det senare börjar gå bra för företaget och intäkterna bara ökar i takt med att antalet kunder 
ökar börjar ledningen ofta bli för självsäkra och företaget kan hamna i en fara då besluten som 
tas vid denna punkt görs av övermodiga beslutsfattare. Ledningen blir fartblind och 
missuppfattar marknadens signaler.121 Ledningen uppfattar signalerna som att de trätt in på 
den stora marknaden medan de i själv verket endast har genomgått den första fasen av det 
Everett Rogers kallar ”Technology Adoption Life Cycle”, TALC.122  
De kunder som företaget i denna första fas har är vad Rogers benämner som innovators och 
early adopters.123 Dessa kunder är den första sortens kunder ett nystartat högteknologiföretag 
lyckas knyta till sig. Det farliga med att bli för självsäker är att man inte inser att detta bara är 
upptakten till ”the chasm”. Moore menar att ”the chasm” är en väldigt svår period för 
nystartade företag eftersom ledningen i de flesta fall inte har planerat inför detta vilket 
resulterar i att företaget riskerar att förlora allt och gå under pga den stora chock som detta har 

 
 
118 Jörgen Ljung, Företag och Marknad, 2002. 
119 Geoffrey Moore, Crossing the chasm, 2002. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Geoffrey Moore, Inside the tornado, 1999. 
123 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, 2002.  
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på ledningen.124 I Magnus Klofstens affärsplattformsmodell125 är marknad en väldigt viktig 
grundsten som är relativt lätt för nystartade företag att uppnå mellan nivå, M-nivå.126 Steget 
att utveckla grundstenen marknad till hög nivå, H-nivå, är desto svårare. Klofstens studie 
visar att det trots tillgång på resurser och tid så finns det fall då företag inte uppnår H-nivå.127  
Gemensamt för alla nystartade företag är lätthet i att hitta relevanta kunder som kan vara i 
behov av deras produkt men det är mycket svårare att definiera en marknad som är tillräckligt 
stor för att vara lönsam.128

3.5.1 Marknadsformer 
Marknader skiljer sig väldigt mycket från varandra i uppbyggnaden. Antalet säljande företag 
och om marknaden är homogen eller heterogen är de två faktorer som reglerar strukturen på 
marknaden. 
På en homogen marknad med fri konkurrens existerar det ett stort antal säljande företag vilket 
leder till att köparen kan få sina behov tillfredställda oavsett säljande företag. Företag med fri 
konkurrens erbjuder samma offert till oftast liknande pris med anledning av det stora antalet 
aktörer. En höjning av pris kan leda till förlorade kunder.129

 
En heterogen marknad har i likhet med en homogen många konkurrenter men konkurrensen är 
monopolistisk. Skillnaden mellan en monopolistisk marknad och en med fri konkurrens är att 
företagens erbjudanden skiljer sig en aning från varandra vilket även gäller priset. Vid dessa 
marknader är märke och profil starka konkurrensmedel.130

 
En marknad med ett fåtal konkurrenter benämns även för oligopol. Detta är en marknad med 
några få aktörer som erbjuder exakt samma produkt. I vissa fall är priset det enda 
konkurrensmedlet men det existerar även fall där företagen träffar avtal om produktpriset.131

 
 
 
 
 
 
 

 
 
124 Geoffrey Moore, Crossing the chasm, 2002. 
125 Utförlig beskrivning av modellen senare i rapporten. 
126 Klofsten, Tidiga utvecklingsprocesser i teknikbaserade företag, 1992. 
127 Ibid. 
128 Jörgen Ljung, Företag och Marknad, 2002. 
129 Ibid. 
130 Ibid. 
131 Ibid. 

__________________________________________________________________________ 
 30



 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Tabell 2: Marknadsstruktur och leverantör – konsument relation.  

Antal leverantörer 
Antal 
konsumenter 

Få Många 

Få Ömsesidigt 
beroende 

Konsument 
kontrollerande 

Många Leverantörs 
kontrollerande 

Relativt 
oberoende 

3.5.2 Hur fungerar en marknad 
Många marknader upplever en tid då en teknologisk brytpunkt uppstår vid vilket hela 
branschen skiftar lojalitet från det gamla systemet till det nya. Detta uppkommer i de flesta 
fall pga. en kontinuerlig press på pris och prestanda. 
När marknaden väl har kommit till denna brytpunkt, där det gamla förkastas och det nya 
omfamnas med öppna armar och entusiasm, är viljan att det ska ske så fort som möjligt.132

 
Denna mentalitet att allt ska bytas ”över natten” sätter en enorm press på det nya systemets 
leverantörer men samtidigt får dessa företag ett gyllene tillfälle att bli det marknadsledande 
företaget vars produkt blir en de facto standard. 
Effekten på marknaden liknar den då en damm brister och vattnet forsar ut. Marknaden 
kommer att uppleva en köphysteri av sällan skådat slag där efterfrågan vida överstiger 
utbudet.133

3.5.3 Marknadssegmentering 
Ett företag kan inte hantera marknaden på ett generellt vis. Marknaden måste delas in i olika 
segment beroende på kundernas önskemål.134

 
Sedan de första bidragen till marknadssegmentering på femtiotalet135  har ett flertal olika 
koncept och ansatser utvecklats. Trots att alla dessa modeller är mer eller mindre skilda så står 
samma grundidé i fokus. Tanken är att en marknad består av aktuella och potentiella 
konsumenter som kan särskiljas genom olika behov av den aktuella produkten eller tjänsten. 
Därigenom finns möjligheten att med hjälp av bestämda kriterier dela upp den totala 
marknaden i interna homogena delmarknader, dvs segmentera totalmarknaden, och därefter 
tillgodose behoven för de olika marknadssegmenten med särskilda åtgärder.136 Här förstås att 
begreppet marknadssegmentering inte endast omfattar marknadsuppdelningen utan även den 
                                                 
 
132 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, 2002. 
133 Ibid. 
134 Ford 1998, p. 50.  
135 Hummel 1954 och Smith 1956 
136 Meffert 1998. 
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målinriktade bearbetningen av de olika marknadssegmenten med olika segmentspecifika 
åtgärder. 
 
Vid en uppdelning av en totalmarknad finns ett antal krav som bör uppfyllas för att en 
marknadssegmentering ska vara meningsfull. Det ekonomiska kravet är att kostnaden för 
segmenteringen inte ska överstiga de ökade intäkter som segmenteringen förväntas generera. 
Detta kan vara svårt att bedöma då marknadssegmenteringen får långtgående strategisk 
betydelse. 137

 
De kriterier som används vid uppdelningen av den totala marknaden ska fungera som 
indikatorer för konsumenternas framtida handlande samt beskriva deras egenskaper. Dessa 
variabler måste vara mätbara, vilket ställer höga krav på mätmetoderna i de fall då urvalet 
baseras på mer subjektiva kriterier såsom motiv och inställning hos konsumenterna. 
 
Kriterierna delas in i två olika kategorier, demografiska kriterier där indelningen i huvudsak 
baseras på geografiska förhållanden såsom land, stad, bostadsområde och sociodemografiska 
variabler som kön, ålder familjestånd, antal barn, yrke, utbildning och inkomst. Indelning 
utefter kriterier som dessa har förlorat i betydelse och kallas numera klassisk 
marknadssegmentering.138 Fördelen med dessa kriterier är att de är väldigt lätta att mäta ställs 
mot det faktum att kopplingen till köpbeteendet i många fall är svagt. Ofta ingår dock dessa 
variabler i kombination med andra urvalskriterier och utgör ofta bas för att beskriva olika 
grupperingar på totalmarknaden.139

 
Den andra kategorin är, psykografiska kriterier som baseras på inställning, personlighetsdrag 
och användningsföreställning. Dessa kriterier har större relevans för att förutse köpbeteendet 
hos konsumenter men är i motsatts till de demografiska kriterierna svårare att mäta.140 
 
Företag bör inte lägga resurserna på ett segment som är för stort. Detta kommer att i det långa 
loppet ödelägga den strategiska planen. Det är bättre att övervinna och bli den dominerande 
aktören på ett litet segment än att misslyckas på ett stort marknadssegment.141

3.5.4 Skapa en marknad 
Innovationer som är baserade på kunskap kan syfta till skapandet av en marknad för 
företagets produkter.142  

 
 
137 Freter 1983, Kotler 1995. 
138 Jörgen Ljung, Företag och marknad, 2002. 
139 Meffert 1998. 
140 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, 2002. 
141 Ibid. 
142 Peter F. Drucker, Innovation och nyföretagande, 1986.  
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Många företag startas utan att någon fördefinierad marknad existerar. Grundarna har gett sig 
ut på outforskad mark. Resultatet blir att de inte har någon marknad att agera på. I dessa fall 
måste företaget inrikta sig på att skapa en marknad för sin produkt. Att skapa en marknad är 
inget enkelt projekt utan det krävs mycket arbete och hårt arbete för att en tillväxt ska ske. 
Fördelen med att skapa en marknad är att företaget och grundarna i synnerhet har ett gyllene 
tillfälle att definiera spelreglerna denna marknad. Detta kommer att underlätta utvecklingen 
av företaget i senare stadier. Nackdelarna ligger i övertygandet av kunderna samt att det inte 
finns konkreta ramar att arbeta inom.143

 
Thomas Ahrens menar precis som Moore att den strategi som snabbväxande företag som 
skapar en marknad bör planera är att fokusera sig på en nischmarknad med potentialen att 
tillhandahålla en hög tillväxttakt. 

Ahrens liknar detta tankesätt vid en surfare som upptäckt en potentiellt stor våg och sen väntar 
tills den har vuxit tillräckligt för att sen rida och tygla vågen.144

 
I tidiga skeden av företagets existens ska fokus ligga på volym.145 I klar likhet med Moores 
teori menar Ahrens att snabbväxande företag bör koncentrera sig på att få ut produkten i stora 
volymer till marknaden efter att man kommit över the chasm.146

 
Att slå sig in på en marknad som domineras av flera stora företag med miljardomsättning kan 
anses vara lönlöst för ett litet entreprenöriellt företag. Det som vid första åsynen anses vara 
enbart nackdelar kan i realiteten vara fördelar för det ett litet företag. Enligt Jeffrey Timmons 
tar det upp till 10 år för ett stort etablerat företag att förändra sin marknadsstrategi samt 
implementera den genom hela företaget.147  
Möjligheten att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar är den fördel ett litet företag har, 
gentemot stora multinationella och internationella företag, då en snabb omställning av 
markandsstrategin kan innebära det försprång företaget är i behov av för sin överlevnad.148

 
Enligt Ahrens ska denna marknadsstrategi baseras på följande:149

Vara oerhört strikta med att fokus ska ligga på kärnverksamheten och inte skifta fokuseringen 
till andra verksamheter. 
Skapandet av en marknad är väsentligt viktigare. 
Marknadsföring, försäljning och distributionskanalerna ska vara starkt kontrollerade. 

 
 
143 Thomas Ahrens, Driving the tiger, 1997. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, 2002. 
147 Jeffrey A. Timmons, New venture creation, 1999. 
148 Ibid. 
149 Thomas Ahrens, Driving the tiger, 1997. 
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Ha en mer avslappnande attityd gentemot konkurrenter och i vissa fall se dem som potentiella 
samarbetspartners. 

3.5.4.1 Prissättning 
Ett stort problem som så gott som alla företag måste tampas med är prissättning av produkten. 
Vid denna tidpunkt då företaget har en färdig utvecklad produkt som ska ut på marknaden 
uppstår det ofta frågor som vilket pris är marknadsmässigt?150

 
För en hög tillväxt är det av yttersta vikt att marginalen hålls hög. Risken är då stor att man 
hamnar i en ”prisfälla”. Ahrens anser att ett lågt pris medför fler nackdelar än fördelar för ett 
företag som är i processen att skapa en marknad. För lågt pris leder till att produktkvalitén 
kompromissas då marginalen ska hållas hög. Resultatet blir lätt en dominoeffekt då priset dras 
ner måste kostnaderna i de övriga leden i produktionen också dras ner.151

 
Ett högt pris kan ses sätta käppar i hjulen för sig själv men detta kan egentligen vara raka 
motsatsen. Det höga priset kan försvaras med en högre kvalitet och mer service. Det höga 
priset möjliggör för företag att erbjuda förmånligare kvalitets garantier, kortare leveranstider 
och högre produkt säkerhet. Vidare kan ett högre pris hålla efterfrågan på en för företaget mer 
hanterbar nivå, även om detta kan ses som en nackdel för ett snabbväxande företag så är det i 
verkligheten en fördel. 
Fördelen ligger i att problem som illwill pga. långa leveranstider och dålig kvalitet elimineras. 
Istället bygger företaget upp en stabil relation med sina kunder som grundas på goodwill och 
lojalitet vilket bäddar för en lång och stark kundrelation i framtiden.152

3.5.5 Marknadsfokusering 
Visionärer och pragmatiker är så olika att den första profilgruppen inte utgör en god 
kundreferens till den senare. 
Medan visionärer använder mycket av sin magkänsla vill pragmatiker gärna analysera den 
nya teknologin ett par gånger. Denna skillnad leder ofta till att ett högteknologiskt företag 
misslyckas med att ta steget mellan dessa konsumentgrupper. 
Vid detta stadium är företaget ofta i ett ekonomiskt skede där minsta fel steg kan förstöra hela 
organisationen och detta kan medföra att de kan hamna i vad Moore kallar ”the chasm”, 
avgrunden.153

 

 
 
150 Thomas Ahrens, Driving the tiger, 1997. 
151 Ibid. 
152 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm 2002. 
153 Ibid. 
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Alla nystartade företag med nydanande produkter kommer att hamna i avgrunden efter att ha 
fått ett varmt mottagande av den tidiga marknaden. Moore säger att om en produkt tar sig ut 
ur the chasm så kommer företaget att åtnjuta full acceptans av den ”stora” marknaden. 
Detta kommer att leda till en ledande position på marknaden där de ses som en de facto 
standard. Ett bra ex på detta är IBM och FedEx.154

 
Enligt Moore klarar man sig ut ur avgrunden på ett säkert sätt genom att definiera en enda 
pragmatisk köpare och sen koncentrerar allt på att få denna att köpa produkten. Detta 
resulterar i ett fotfäste på en nisch marknad. Moore menar att detta är målet, att så fort som 
möjligt få detta fotfäste.155  
 
”If you don´t know where you´re going you probably aren´t going to get there”.156

Den mest fundamentala principen för att korsa the chasm framgångsrikt är att koncentrera sig 
på en nisch marknad och satsa på att bli marknadsledande på denna marknad. 
Detta lyckas bäst genom att hitta så många potentiella marknader som möjligt. Dessa delas 
sedan in dem i olika segment för att sedan sålla ut några ”finalister” som har störst framgångs- 
och lönsamhetspotential. En av dessa ska sedan väljas och alla resurser ska fokuseras på detta 
segment och dess aktörer. 
Om man ska ta sig in på ett marknadssegment som inte har någon tidigare erfarenhet av ens 
produkt så är det vid denna tidpunkt, då fokuseringen sker, som problemen uppstår. 
Problem uppstår pga att de beslut som nu ska tas är väldigt viktiga för den framtida 
utvecklingen medan mängden data och resultat som finns tillgänglig är väldigt liten. 

 
 
154 Består av visionärer och tidiga entusiaster. 
155 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm 2002. 
156 Ibid, p 89. 
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4 Empiri 
I detta kapitel ska den entreprenöriella processen som genomfördes presenteras. Kapitlet är 
indelat i två delar; dels en beskrivning av målmarknaden, produkten och kunderna samt en 
beskrivning av den entreprenöriella processen som beskriver arbetsgången och de 
arbetsuppgifter som författaren ställdes inför. Eftersom affärsplanen är sekretessbelagd 
kommer det inte att direkt refereras till den i texten eller publiceras i samband med 
rapporten. 

4.1 Introduktion 
Här ges en beskrivning av den entreprenöriella process med Hermes Technology som 
resulterade i en affärsplan och en prototyp157 av produkten, Hermes. Alla data i detta kapitel 
är hämtade från den slutgiltiga affärsplanen158 som sammanställdes om inte annat anges. 
 
Det ges en presentation av affärsmöjligheten, Hermes Technologies. 
Segmentering av marknaden utgör en viktig del i grundandet av ett företag eftersom 
marknaden annars blir ohanterbar. Med denna utgångspunkt kommer en beskrivning av det 
valda marknadssegmentet hem- och hushållselektronik. Vidare så beskrivs den rådande 
marknadssituationen, hur de ledande aktörerna ser på detta marknadssegment samt marknaden 
för Electronic Shelf Labeling, ESL. 
Vidare fortsätter det med en presentation av produkten Hermes Price Display och vad som 
skiljer denna produkt från konkurrerande lösningar samt de fördelar Hermes Price Display ger 
användarna samt hur vi kom till denna slutsats. 
Vidare återges det den entreprenöriella process som vi genomförde där tonvikten ligger på att 
belysas hur vi genomförde arbetet för att erhålla de data som krävdes för sammanställningen 
av de ovannämnda beskrivningarna av produkt och marknad. För att dessa delar ska belysas 
återges vilka personer som kontaktats samt den hjälp/rådgivning som dessa har givit. Vidare 
beskrivs resonemanget kring prissättning av Hermes, hur projektet finansierades samt 
betydelsen av att arbeta vid Drivbänken i Pronova Science Park.  

4.2 Beskrivning av möjligheten 
Idag existerar det stora svårigheter med att korrigera och presentera produktpris och 
produktinformation på ett kostnadseffektivt vis. 
Detta är ett problem som är väldigt tydligt inom de branscher som karaktäriseras av många 
prisändringar och hög omsättning som t.ex. branschen för konsumentelektronik. 
 
                                                 
 
157 Prototypen tillverkades av Andrej Cimermancic vid Mälardalens Högskola i Västerås. 
158 Affärsplanen finns tillgänglig att få efter en skriftlig ansökan och godkännande från Foad Rahimi och Andrej 
Cimermancic. 
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Att byta prisskyltar och produktinformation inom detaljhandeln är ett tidskrävande arbete som 
även kräver stora mängder resurser och material. 
När en ändring ska göras så måste personalen veta formatet på skylten samt det presenterade 
priset eftersom en dubbelskylt eller fel skyltformat förbrukar material och ökar kostnader. 
 
Med dagens system förlorar företagen miljonbelopp enbart i form av material och 
personalkostnader även då systemet fungerar som det är tänkt vilket det inte alltid gör. 
Priset sitter idag i plastfickor av olika storlekar med en väldigt begränsad yta för presentation 
av produktinformationen och produktspecifikationen.  
 
Företagen inom detaljhandeln för konsumentelektronik kommer i framtiden inte att ha samma 
möjlighet att konkurrera med bara låga priser då detta kommer att påverka företagens 
marginal och vinster. Det som kommer att behövas då är fokus från de gripbara värdena till de 
mer abstrakta och ”mjuka” värdena som t.ex. kundservice med mer kvalitativ tid med 
kunderna. Vilket i sin tur kommer leda till att allt fler kunder blir nöjda med den hjälp de får 
samt det köp de gör som då leder till att de handlar oftare. 
Detta leder till en möjlighet för införandet av hjälpmedel som minskar butikspersonalens tid 
med tids- och resurskrävande arbete samt förflyttar personalens fokusering till mer tid med 
kunderna. 
 
De senaste åren i takt med att konkurrensen ökat så har antalet kampanj och reaveckor ökat 
hos de stora företagen. 
Under de perioderna utan reor och kampanjer så ändras ungefär 50 prisskyltar medan under 
perioderna med jul- och sommarrea trefaldigas denna siffra då det byts 150 – 180 prisskyltar 
per dag159. 
Med dagens system tar det 70 – 120160 minuter för 5 – 6 anställda att byta 100 prisskyltar i en 
butik från att skriva ut priset till det att prisskylten är uppsatt på rätt plats. 
 
De i dag på marknaden existerande systemlösningarna är inte anpassade för butiker i 
hemelektronikbranschen. Dessa system har displayer som är för små och monokrona vilket 
inte möjliggör visandet av färger samt inte mer information än själva priset vilket inte är 
tillräckligt vid försäljning av kapitalvaror. Dessa produkter består av mycket komplicerad 
elektronik och ny teknik som är svår att förstå sig på för konsumenter. Utvecklingen inom 
detta segment är väldigt snabbväxande. Den lilla mängden information som dagens ESL-
system kan presentera är inte heller i linje med företagens vision att förenkla inköp av 
hemelektronik. 

 
 
159 Detta är inte inkluderat skyltar skrivs om pga att de är felskrivna, borttappade eller dylikt. 
160 Säsongsberoende.  
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4.2.1 ESL – marknaden 
Marknaden för Electronic Shelf Labeling, ESL, har börjat vända mot positivare och ljusa tider 
efter flera svåra år under slutet av 1990-talet och början 2000-talet. Förfrågningarna, om nya 
system, till de producerande företagen har kraftigt ökat det senaste året samtidigt har även 
efterfrågan om nya pilotprojekt ökat markant. 
 
De ESL-system som finns representerade på marknaden i dag är anpassade för 
livsmedelshandeln som byter priser ofta men där mängden data som skickas är väldigt liten. 
Det finns idag inte något system som kan hantera väldigt stora data mängder på väldigt kort 
tid. 
 
Wal-Mart, en av världens största företag och världens kanske största livsmedelshandlare med 
över 4100 butiker i Nordamerika, har tecknat avtal om att installera ESL-system i sina butiker 
runt om i USA. Runt om i världen har acceptansen för ESL-system gradvis ökat och flera 
medelstora företag följer eller planerar följa jättar som Wal-Mart och CarreFour (över 6500 
butiker runt om i världen) och installera ESL-system och därigenom effektivisera sin 
administration och hantering av prismärkning. 

4.2.2 Marknadssegmentering 
Valet av marknad baserades på ett antal uppsatta kriterier vilka var: hög omsättning, hård 
konkurrens, ständiga prisändringar samt stort utbud av produkter. 
 
Dessa kriterier stämde väldigt bra överens med hemelektronikmarknaden. För ytterligare 
segmentering specificerades även vilka varugrupper som företrädesvis prioriterades. Valet av 
varugrupper landade på TV, data och vitvaror vilka alla betecknas som kapitalvaror samt 
karaktäriseras av stora ofta återkommande tekniska förändringar. Vid köpet av dessa 
produkter kräver kunderna mycket information innan köpet genomförs då priserna ofta är 
höga. Vidare är marginalerna även relativt höga på dessa varor. 

4.2.3 Målmarknaden i nuläget 
De stora butikskedjorna förändrar på sina visioner för framtiden. Huvudmålet är att i 
framtiden ska det vara enklare och roligare att handla hemelektronik. Det största företaget i 
detta marknadssegment planerar att gå från att enbart konkurrera med låga priser till att kunna 
erbjuda helhetslösningar.161

 
Dessa mål ska nås med flera olika medel. Kunderna ska känna att de kan komma in till 
handlaren och inte behöva några förkunskaper. Kunden ska bara veta vad han eller hon 

 
 
161 Intervju med Andreas Fransson, butikschef, och Mattias Johansson, butikschef. 
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behöver. Det ska räcka för att få rätt produkt med sig hem. T.ex ska handlaren kunna erbjuda 
allt från leverans till mycket avancerad installation som görs efter kundens önskemål.162

 
Den nordiska marknaden karaktäriseras av att antalet aktörer är stort. Leverantörerna tittar på 
regionen som en enda marknad och därför mer intresserade av aktörer som är representerad i 
alla/flera av de nordiska länderna än av små inhemska återförsäljare. Leverantörernas synsätt 
på den nordiska marknaden kommer att resultera i en marknad där det endast finns utrymme 
för tre – fyra stora aktörer.163

 
(Dixons Group äger El-Giganten och Elkkjöp och därför med i denna tabell) 
Tabell 3: Marknadsaktörerna på den skandinaviska markanden. 
Företag  Ursprungsland  Antal butiker Omsättning  
El-Giganten 
(Elkjöp)  

Sverige 
(Norge)  

171  2,887 Mdr SEK (9.56Mdr SEK)  

Dixons Group plc.  Storbritannien  1400  77,766 Mdr SEK  
OnOff  Sverige  69  2,874 Mdr SEK  
Siba  Sverige  51  3,64 Mdr SEK  
Power  Sverige  26  641,48 MSEK  

4.2.4 Segmentets framtid 
Eftersom antalet aktörer ökat inom detaljhandeln för konsument- och hemelektronik har 
möjligheten att få fördelar på marknaden genom enbart låga priser börjat närma sig slutet. 
Företagen måste profilera sig med andra medel och andra värden som tilltalar kunderna. 
Dessa kommer troligtvis att ligga inom ramen för ”mjuka” värden som t.ex. förbättrad 
kundservice vilket företagen själva poängterar och ser som en självklar del av sin verksamhet 
i framtiden.164

 
Att minska personalens arbete vid sidan av kundhantering resulterar i att det blir mer tid med 
varje enskild kund och på så sätt kommer företagen att uppnå sina framtidsmål och visioner. 
Försäljning är när resultatet av att en människa möter en annan människa blir en produkt och 
inte när en människa enbart möter en produkt. Hermes Price Display är ett hjälpmedel för 
företagens konsumenter vilka kan få större förståelse och insikt i de produkter som är 
intressanta för att därefter få hjälp av butikspersonalen. Detta leder till en mer givande 
säljdiskussion när kunskapen om produkten inte är enbart till försäljarens fördel, resultatet blir 
en ökad försäljning för företagen i samband mer nöjda och återkommande kunder.   

                                                 
 
162 Intervju med Andreas Fransson, butikschef. 
163 Årsredovisning 2003, Expert ASA. 
164 Årsredovisning 2003, Dixon Group plc.  
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4.2.5 Produkten 

4.2.5.1 Utvecklingen 
Efter studien om målmarknaden, hemelektronik, och ESL markanden (konkurrens analysen) 
övergick projektet till framtagning av en produkt som skulle fylla de tomrum och de behov 
dagens ESL-system inte kunde uppfylla på målmarknaden.  
 
Målet var att utveckla en produkt som låg i linje med kundföretagens visioner för framtiden 
att ge dem mer kvalitativ tid för konsumenterna. För att nå detta mål sattes utvecklingsmålet 
till att eliminera den tid dagens system kräver samtidigt som kostnaderna för prismärkning 
skulle reduceras. 
 
Att den ena av grundarna till Hermes Technology projektet arbetade i branschen gav ett 
ordentligt försprång då flertalet produktspecifikationer kunde fastslås redan innan 
projektstarten med primärkraven klar. Med denna utgångspunkt kunde utvecklingen av 
produkten fortgå samtidigt som marknadsundersökningen och framtagning av affärsplanen. 
 
Efter flera veckors observation hos företaget framgick det att de största kostnaderna bestod av 
personal- och materialkostnader.  

4.2.5.2 Produktkraven 
Med målet fastställt samt primär och sekundär kraven klara framställdes en lista på 
produktens grundkrav.  
Primärkraven innefattade ett snabbt system med möjligheter för vidareutveckling, stora 
skärmar för visualisering av pris och information. Vidare skulle Hermes Price Display vara så 
pass användarvänligt att det skulle användas efter en kortare utbildning på max två timmar. 
 
Displayerna ska vara högupplösliga med minst 266 000 färger för bästa återgivning av bilder 
och diagram. Det ska vara möjligt att få fram all relevant information samt bilder på 
produkten i olika miljöer och vinklar. Detta är en väldigt stor fördel vid t.ex. försäljning av 
hemmabioanläggningar eller stora TV-apparater som är svåra att möblera. Kunderna slipper 
tänka på hur det kan se ut hemma då det kommer att finnas bilder på rum i olika storlekar.   

4.2.5.3 Kundnyttan 
Fördelarna med Hermes Price Display består kostnadsbesparingar i form av kortare övertid 
för personal, mindre material åtgång och att alltid ha rätt pris på rätt ställe. Genom att komma 
ifrån användningen av förbrukningsmaterial skulle företaget få möjligheten att alltid kunna 
ändra pris, produktinfo etc. oberoende av tidpunkt och material. Resultatet blir rätt pris på rätt 
plats i rätt tid därmed kommer företaget ifrån prissänkningar på en vara p.g.a. felaktig 
prisskylt. Systemet skulle även underlätta jämförelser av olika produkter då mer information 
kan presenteras vid varje produkt utan att mer material förbrukas. Företagens image som 
försäljare av högkvalitativ elektronik höjs vilket leder till fördelar marknadsföringsmässigt.  
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Då konsumenterna får möjlighet att lära sig lite själva samtal med säljare så får de lite större 
självförtroende samt lättare kan relatera till den komplimenterande informationen från 
säljaren som då kan sälja en produkt med bra marginal. De stora skyltarna kommer även att 
underlätta personalens arbete vid försäljningar.  

4.3 Processen 

4.3.1 Namnet 
På en förläsning i entreprenörskap sa professor Magnus Klofsten att det svåraste med att starta 
ett företag var att hitta ett namn som passade. Bakgrunden var att det idag finns så många 
företagsnamn registrerade. 
Föga ville vi studenter tro på detta. Men som entreprenör existerar en vilja att genom namnet 
förmedla mer än bara ett varumärke. 
 
Namnet Hermes Technology kom efter många veckors bollande med olika namn. Önskan var 
att namnet skulle förmedla en insyn i verksamheten som projektet/företaget bedrev. Valet av 
Hermes kom efter namn sökande i den grekiska mytologin. Hermes var Zeus, gudarnas 
konung, budbärare. Enligt mytologin var det Hermes som förmedlade Zeus order till de andra 
gudarna. Detta var exakt det som eftersöktes i namnet. Det ger en kort men exakt beskrivning 
om vad produkten utför. Genom att skicka information från en huvud terminal ska de 
sekundära terminalerna, prisskyltarna, ändras. 
 
Genom en sökning i Patent och Registreringsverket, PRV, framkom det att inom de 
varumärkesgrupperna, som denna produkt skulle falla under, fanns det inget varumärke 
registrerat.  
Steget efter detta var framtagning av en logotyp och slogan som även dessa skulle beskriva 
produktens funktion.  

 
Figur 7: Logotypen. 

4.3.2 Teamet och organisationen 
Hermes Technology startades av de två grundarna Foad Rahimi och Andrej Cimermancic. 
Bakgrunden till skapandet av detta team var att båda var i behov av ett examensprojekt så när 
tillfället uppstod togs det tillvara då de var goda vänner sedan en lång tid tillbaka och känner 
varandra väl. Båda har en teknisk bakgrund som civilingenjörer i elektronik och elektroteknik.  
 
Teamets styrkor låg inom teknik, projektledning och försäljning. Efter flera års arbete som 
försäljare inom detaljhandeln för hemelektronik hade teamet goda erfarenheter av 
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elektronikförsäljning samt utmärkt inblick i det ena primärkundföretaget. Vidare hade teamet 
flera års erfarenhet av hårdvaru- och mjukvarukonstruktion vid Ericsson och Semcon.  
 
Svagheterna återfanns inom de ekonomiska och juridiska områdena. Dessa svagheter och 
brister skulle genom grundarnas tillgängliga nätverk tillsättas av extern kompetens. 
Ingen av grundarna hade ekonomisk utbildning eller tidigare erfarenhet av uppstarten av ett 
företag vilket skulle visa sig bli ett stort och hinder. För att överkomma bristen på tidigare 
erfarenheter skulle en mentor alternativt en affärsängel knytas till projektet för rådgivning och 
vägledning. 
 
Teamets motivation var som brukligt stor i början av projektet men det stagnerade i takt med 
arbetets gång då projektet började växa okontrollerbart. Visionen av värdeskapandet försvann 
i samband med motivationen. 

4.3.3 Förinkubatorn/Drivbänken 
I september 2004 startade ProNova Science Park ett pilotprojekt kallad Drivbänken med 
syftet att hjälpa entreprenörer i uppstarts skedet av en idé med att utveckla denna idé till ett 
företag i Inkubatorn. Vanligtvis har ProNova Science Park höga krav, med flera 
screeningstillfällen där företaget bedöms efter de uppsatta kriterierna, vid intagning av företag 
till sin inkubators verksamhet. Dessa krav sänktes vid detta projekt. Drivbänken ger 
möjligheten att arbeta i en entreprenöriell miljö och samtidigt få hjälp och rådgivning. 
 
Då pilotprojektet endast var i utvärderingssyfte innehöll det endast fyra case, som varje 
affärsidé kallades, av vilka Hermes Technology var ett.  
 
I och med flytten in till ProNova Science Park gavs det flera möjligheter till 
nätverksbyggande. Betydelsen av att arbeta i en entreprenöriell miljö var väldigt stort då 
tidigare erfarenheter av liknande projekt var bristfällig.  
I förinkubatorn kunde affärsidén diskuteras mera öppet utan risken för idéstöld. Detta blev en 
informell screening av de olika delarna som t.ex. koncept- och funktionalitetsbeskrivningen 
vilket gav upphov till nya idéer och synsätt till förestående problem.  

4.3.4 Informationsinsamling 
Det största arbetet vid starten av Hermes Technologies bestod av att införskaffandet av 
information för analysering av möjligheten, marknaden samt konkurrenterna. Målet var at 
sammanställa en affärsplan. 
En annan stor del av uppstartsprocessen innefattade införskaffandet av material och 
komponenter från olika leverantörer.   
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4.3.4.1 Display 
Till en början koncentrerades sökandet till regionala företag vilka tillverkade och/eller 
importerade TFT displayer i den sökta storleken. Bakgrunden låg i att behovet låg på enstaka 
exemplar för tester och prototyputveckling. 
Redan på ett tidigt stadium beslutades att det mest fördelaktiga borde vara order till 
leverantören/tillverkande företag. Detta bekräftades av de inhemska generalagenternas och 
importörernas priser.   
 
Vid ett rådgivningssamtal med Christian Berger på ProNova betonade han betydelsen av att i 
ett tidigt stadium finna en leverantör vilken hade förmågan att leverera ett stort antal displayer 
till en tillfredställande kostnad då denna information var av betydelse för framtida 
finansierings kalkyler i affärsplanen. 
 
Detta ledde till utökning av företagssökandet till att största delen innefatta utländska företag. 
Genom grundarnas tekniska utbildning föll valet av sökandet till den östasiatiskamarknaden 
då denna innefattar ett stort antal elektronik tillverkande företag vilka håller väldigt hög 
produktkvalitet och pålitlighet. 
 
Efter kontakt med svenska exportrådet i Hong Kong165 vilka vidarebefordrade ärendet till 
Hong Kong Trade Development Council vilka via Beatrice Löfling, vice marknadschef, 
överlämnade de en utförlig lista, innehållande kontakt person, telefon nummer, e-post samt 
företagets hemsida, på ett stort antal företag som föll inom de uppsatta sök kriterierna. 
Sökandet fortsatte samtidigt med sökande i Taiwan och Sydkorea, båda stora 
elektroniktillverkande länder. Produkterna från dessa länder håller hög kvalitet men samtidigt 
även lägre priser än konkurrerande länder som t.ex. Japan, USA och Sverige. 
 
Det framkom av sökandet att världens tredje största tillverkande företag av displayer, AU 
Optics, återfanns i Taiwan. De kunde erbjuda produkter av högsta kvalitet till ett väldigt 
konkurrenskraftigt pris. 
 
För att tydliggöra prisskillnaden beskrivs ett verkligt exempel.  
En svensk leverantör/importör av elektronik komponenter gav en offert på ca 2700 SEK/st vid 
köp av mer än 10000 displayer av ett märke tillverkat av AU Optics i Taiwan. Detta gjordes 
efter att flera upprepande försök att övertala honom att detta inte var ett skämt utan en seriös 
förfrågning. 
Samtidigt hade kontakter via AU Optics huvudkontor i Taiwan tagits med Mike Macro, 
marknadschef för AU Optics i Europa, som efter ett mycket trevligt bemötande skickade en 

 
 
165 Exportrådets kontor i Hong Kong ansvarar för sydost Asien. 
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offert på 170 USD/st (1183 SEK/st). Resultatet blev en skillnad på mer än 2500 SEK för 
samma display. 

4.3.4.2 WLAN-kortet 
Vid val av WLAN kort för kommunikation mellan huvuddatorn och prisskyltarna, Hermes 
Price Display, föll valet på ett kretskort för utveckling av trådlös kommunikation tillverkat av 
ett engelskt företag, Crownhill Associates. 
Detta kort innehöll alla de sökta egenskaperna samt några icke sökta samtidigt som en 
mjukvara för källkods utveckling medföljde i paketet. 

4.3.4.3 Marknaden 
Sökandet efter potentiella kunder ledde sakta till klargörandet av marknaden. Inom 
hemelektronikbranschen finns det butiker av varierande storlek vilket med för att sortimentet 
skiljer sig åt. Via företagens hemsidor var det väldigt enkelt att få fram antalet butiker och i de 
flesta fallen stod det även hur stora butikerna var. 
 
Första kontakterna med de olika företagen togs med butikschefer i olika städer. 
Ett återkommande hinder var att en majoritet av de företag som kontaktades inte ville dela 
med sig av informationen vid första kontakten utan hänvisade till högre ort. När 
telefonkontakt togs med huvudkontoret var det aldrig någon som hade tid att ta emot ärendet 
utan skulle återkomma. 
 
Via företagens årsrapporter, vilka är offentliga handlingar som alla kan ta del av, framgick det 
mer tydligt hur företaget så på sin marknad samt hur de ville bli uppfattade av kunderna samt 
företagets vision för framtiden. 
 
Storleken på det potentiella marknadssegmentet beräknades genom att studera antalet 
produkter respektive varugrupp (TV, Vitvaror och Data). Detta tillsammans med antalet 
butiker låg till grund för beräknandet av behovet från respektive kundföretag.  
Sammantaget beräknades de fyra största aktörerna utgöra en marknad på 17000 – 25000 st 
Hermes Price Display – prisskyltar, vilket motsvarar en markand på ca 250 MSEK. 

4.3.4.4 Konkurrenterna 
Finnandet av direkta konkurrenter till Hermes Price Display var svårare än information från 
marknadsaktörer. 
Det existerar idag inget företag som tillverkar en lösning liknande Hermes Price Display med 
jämförbar bandbredd, överföringshastighet samt möjligheter till utbyggnad. 
 
De företag som identifierades som konkurrenterna var väldigt motvilliga till kontakter och 
utbyte av information. De flesta företagen har ingående tekniska och 
funktionalitetsbeskrivningar av sina produkter på sina Internet hemsidor. Svåraste 
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informationen att få fram är konkurrenternas pris på deras system lösningar vilket var väldigt 
viktigt eftersom en marknad för Hermes Price Display inte existerade. 
 Vi fick fram denna information genom kontakt med Ica Kvantum vid Kungens Kurva i 
Stockholm vilket är en av Pricers166 första kunder. På detta vis fick vi fram priset på den 
initiala investeringen samt den årliga driftkostnaden för en av ESL-marknadens största 
aktörer. 
 
Nu hade ribban lagts för vad marknaden ansåg vara ett rimligt pris för dagens existerande 
ESL-system. 

4.3.5 Priset 
Rätt pris på produkten är väldigt viktigt speciellt då produkten inte är representerad på 
marknaden.  
När ett pris skulle fastställas gällde det att sätta fokus på vad som ska generera intäkter. Priset 
skulle sättas så pass högt att det var lönsamt för tillverkaren samt kunden som har en tidsram 
för avskrivning. Viktigaste informationen var att få fram hur lång tid för avskrivning av en 
investering i Hermes Price Display storlek. Genom att studera företagens årsredovisningar, 
intervjuer med butikschefer och företagsledning visades det denna tidsram ligga på mellan tre 
till fem år. Denna information är viktig vid kalkylering av produktpriset. Det ger en 
utgångspunkt och en ändpunkt vilka verkar som ett ramverk. 
 
Det första steget var att kalkylera fram hur stor besparing för företagen en investering skulle 
innebära gentemot det nuvarande systemet för prissättning. En stor fördel för Hermes 
Technologies vid framtagningen av denna information var det faktum att den ena av 
grundarna arbetade hos en av de potentiella kunderna. Detta resulterade i första hands data 
kunde samlas in för kalkylering av företagens kostnader. Vilka uppgick till ca 150 000 SEK – 
320 000 SEK/år och butik. Den stora skillnaden kom av de olika företagens 
marknadsföringsstrategi och företagets storlek. Då klyftan var så pass stor var det viktigt att 
fokusera krafterna på de företagen vilka enligt prognosen skulle generera de största intäkterna. 
Valet hamnade på OnOff och El-Giganten som tillsammans har ca 110 butiker i 
Skandinavien.  
  
Initialt inriktades strategin på att själva produkten skulle generera samtliga intäkterna vilket 
skulle resultera i stora investeringar från företagen. Detta gjordes en balansering med hänsyn 
till den besparing företagen skulle få till följd av kostnadsreduktion vid investering av 
Hermes, den avskrivningstid som de kalkylerade med samt de egna tillverkningskostnaderna. 
 

 
 
166 Pricer är den största svenska aktören i branschen för ESL-system.  
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Vid konsultation med Christian Berger på Pronova Science Park angående prissättningen 
framkom flera olika aspekter som inte gjorts tidigare av vilka den viktigaste var framtida 
intäkter. Det klarnade då att trots storvinster torde företagen vara väldigt skeptiska till så stora 
investeringar vilket även bekräftades av butikscheferna som intervjuades.  
Det krävdes en ny strategi med ett längre tidsperspektiv gällande intäkterna. De betydande 
faktorerna, avskrivningstid, besparing samt kostnad för Hermes och agerade ramverk vid 
framställningen med målet att fokusera på vilka komponenter som hade uppgiften att generera 
intäkter.  
 
Det fastslogs att Hermes Technologies skulle generera intäkter genom service och underhåll 
av programvaran Hermes Price som endast skulle säljas i ett komplett paket tillsammans med 
Hermes Price Display. Det primära var försäljning av programvaran då marginalen på denna 
kunde sättas avsevärt högre än marginalen på hårdvaran. Resultatet blev en ny prisstrategi 
med en mer attraktiv fast initial investeringskostnad samt en rörlig servicekostnad där båda 
baserades på behovet av antalet prisskyltar. Den initiala investeringen innefattade ett 
specificerat antal prisskyltar samt fri service och underhåll i form av uppdateringar i 
mjukvaran under första halvåret. Detta övergick sedan till en årsavgift för service och 
underhåll. 
 
Med denna prissättningsstrategi skulle en investering bli mer attraktiv för kunderna samtidigt 
som framtida intäkter, för Hermes Technologies, säkrades. 
Med denna strategi skulle brake-even nås efter 39 månader. 
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Figur 8: Brake-even för Hermes Technologies. 

4.3.6 Resurser 
De finansiella resurserna som var tillförfogandet var begränsade till teamets privata 
ekonomiska situation. De komponenter som inhandlades finansierades av teamet genensamt. 
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Flytten till Drivbänken och kontakten med Christian Berger utgjorde en stor intellektuell 
resurs. Hans kunskaper inom entreprenörskap och företagsstart av vilka han gärna delade med 
sig. 
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5 Analys 
I detta kapitel ska casestudien analyseras utifrån teorin. Först ska marknaden för Hermes 
Technologies och produkten Hermes Price Display analyseras. Därefter kommer den 
entreprenöriella processen att analyseras för att tydliggöra huvudsyftet. Slutligen ska Hermes 
Technologies att analyseras genom användandet av analysverktyget Affärsplattformen för att 
klargöra om projektet hade en överlevnadspotential samt att ytterligare tydliggöra 
huvudsyftet. 

5.1 Marknadsanalys 

5.1.1 Utvecklingen 
Marknadssegmentet för Hermes Price Display är en traditionell mainstream marknad. De 
flesta av aktörerna är utpräglade pragmatiker. Detta blir väldigt tydligt vid en närmare 
belysning av hur företagen agerar. 
Aktörerna följer varandra väldigt noga och utbudet stämmer väldigt väl överens. Vid en ytlig 
granskning utger företagen sig för att vara innovativa visionärer som alltid är först med den 
senaste tekniken. Även bolagens VD utstrålar bilden av att vara visionär167 vilket stämmer väl 
in med bilden av ett framgångsrikt företag bör ha en visionär ledare i fall andra mål än enbart 
finansiella mål ska uppnås. 
 
En tydlig bild av marknaden för hemelektronik i Sverige är att företagens VD är visionären 
medan medarbetarna är pragmatiker.168 Detta är i direkt likhet med vad Geoffrey 
Mooreskriver i Crossing the Chasm, pragmatikern och VD´n är sällan en och samma person i 
ett företag i teknik branschen.169

Enligt Moore använder pragmatikern inte ordet risk då detta har en negativ laddning för dem. 
En chansning är det samma som risk för pragmatikern. En tydlig trend i företagen är att även 
lämnande av information, till personer utan tidigare bekantskap, kan ses som en risk och bör 
därför inte göras.170

 
Ett annat karaktärsdrag hos pragmatiker som tydligt syns är det Moore menar inhämtning av 
information från andra likasinnade, vilket i dessa företags fall är konkurrenterna. 
Mycket av det som företagen erbjuder i form av tjänster och produkter är ett direkt resultat av 
detta karaktärsdrag. När ett av företagen inför en ny tjänst eller kundförmån så följer de 

                                                 
 
167 Baserat på VD´ns inlägg i årsredovisningarna. Detta gäller alla företagen. 
168 Detta är baserat på kontakterna med företaget och intervjuerna med representanterna för respektive företag. 
169 Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, 2002. 
170 Ibid. 
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konkurrerande företagen efter och erbjuder samma tjänst. Men detta görs inte per automatik 
utan efter en noggrann granskning av konkurrentens resultat.171  
Målmarknaden, den svenska markanden för hemelektronik, för Hermes Technologies blev 
väldefinierad och välmotiverad genom en utförlig marknadsanalys. 
Enligt Timmons172, Ahrens173 och Moore174 ska fokus i de tidiga stadierna ligga på definiering 
på en nischmarknad som kan upprätthålla hög tillväxt och god lönsamhet, vidare bör denna 
marknad till storleken inte vara för stor då det blir svårt att hantera utan mest önskvärt är att 
den endast innefattar ett litet antal aktörer. Moore175 menar att en för stor nischmarknad, en 
marknad med för många aktörer, leder till en utvattnad service och sämre kundrelationer. Med 
ett fåtal kunder kan företaget/entreprenören, enligt Moore176 och Ahrens, koncentrera 
resurserna på att ge bättre service och support till kunderna vilket resulterar i mer lojala 
kunder och att grundandet av en stabil klientel. 
 
Efter en marknadsanalys framkom det att målmarknaden till storleken hade hög potential för 
en god tillväxt och lönsamhet de närmaste åren. 
Med ett ansenligt behov från marknaden som definierades väl i affärsplanen genom intervjuer 
och screening mot butikspersonal bekräftades marknadens storlek för Hermes Price Display.  
 
Då flertalet av kunderna på detta marknadssegment var representerade på utländska 
marknader var även framtidspotentialen hög för eventuell lansering utomlands. 
Den internationella marknaden prioriterades inte i detta projekt vilket motiverades med att 
den inhemska marknaden i ett första skede var mer hanterbart. Den europeiska marknaden för 
hemelektronik uppskattades till flera tusen butiker inom EU vilket skulle bli för svår 
hanterligt. 
 
Som grundsten, enligt Klofstens Affärsplattformen, hade marknad vid projekt starten av 
Hermes Technologies uppnått H-nivå i utvecklingen. Denna höga nivå befästes i samband 
med sammanställningen av affärsplanen där behovet och nischmarknadens storlek 
bekräftades. 

5.1.1.1 Skapa en nischmarknad 
Den största svårigheten för Hermes Technologies var skapandet av en markandsnisch i ett 
marknadssegment vilket ännu inte utvecklats till en mogen marknad. I likhet med vad Ahrens 

 
 
171 Marknadsanalysen i affärsplanen. 
172 Jeffry A. Timmons, New venture creation, 1999. 
173 Thomas Ahrens, Driving the tiger, 1996. 
174 Geoffrey A. Moore, Crossing The Chasm, 2002. 
175 Ibid. 
176 Ibid. 

__________________________________________________________________________ 
 49



 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
skriver i Driving the Tiger så hade grundarna gett sig in på ”outforskad mark vilket 
resulterade i att det inte existerade någon marknad att agera på” 177. 
Skapandet av marknadsnischen hade underlättats om det existerat en mer definierad och 
mogen marknad för ESL system där detaljhandeln i större utsträckning hade kännedom om 
existensen av ESL system. 
 
Prissättningen blev föremål för flera diskussioner. Eftersom ingen av de identifierade 
konkurrenterna erbjuder ett ESL system som är lika avancerad blev framtagningen av ett 
marknadsmässigt pris väldigt svårt eftersom priset ger fler signaler än bara kostnaden. Som 
Ahrens178 menar kan ett lågt pris uppfattas som att produkten är kvalitetsmässigt sämre. I 
gengäld kan ett högt pris uppfattas som för högt för att rättfärdiga en investering.  
Det är dessa ”dolda” signaler vilka utstrålas ur priset som uppfattas och analyseras noga av 
pragmatikerna.  
 
Visionärerna lägger inte lika stor tyngd på priset utan de ser mer till vilka fördelar produkten 
kommer att tillföra företaget i ett längre perspektiv. Först granskas vilka fördelar som en 
investering ger och om dessa är tillräckliga sedan granskas priset. Men anser företaget 
(visionären) att produkten inte kommer att tillföra företaget tillräckliga fördelar så granskas 
priset inte överhuvudtaget oavsett om det är högt eller lågt. Beslut om eventuell investering 
genomförs snabbt ifall fördelarna överväger prislappen. 

5.2 Den entreprenöriella processen 
Entreprenöriella projekt består av ett samarbete mellan tre plattformar vilka är resurser, team 
och affärsmöjlighet.179

För att ett projekt ska genomföras med framgång måste dessa vara utvecklade till en viss 
storlek vilket är beroende av projektets komplicitet samt så måste det existera en balans 
mellan dessa tre delar. 
När Hermes Technologies påbörjades var inte dessa tre delar lika stora så när som på 
möjligheten vilken var större än teamet och resurserna. Under utvecklingen förblev 
möjligheten större än de andra två plattformarna.  
 

                                                 
 
177 Thomas Ahrens, Driving the tiger, 1996, p. 97. 
178 Thomas Ahrens, Driving the tiger, 1996. 
179 Jeffrey A. Timmons, New Venture Creation, 1999.  
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Figur 9: Balansen vid uppstarten av Hermes Technology. 

5.2.1 Teamet 
Ett projekt av Hermes Technologies storlek borde inte ha utförts med endast ett fåtal personer 
då arbetet och pressen på den enskilde grundaren kommer att bli för stort. 
Hermes Technologies utvecklades till ett projekt som krävde fyra personers heltidsarbete, två 
stycken på den tekniska utvecklingen och två stycken för utveckling och testning av 
affärsplanen. Enligt Timmons180 ska teamet utvecklas i takt med den entreprenöriella 
processen och det är inte nödvändigt att alla positioner i företaget är tillsatta vid uppstarten 
eftersom det utförliga kompetensbehovet då inte är säkerställt men alla positioner bör dock 
tillsättas för att bli framgångsrik. Komplikationen med Hermes Technologies var att teamet 
inte utvecklades i samma takt som resten av den entreprenöriella processen. 
  
Hade grundarna varit närmare varandra geografiskt skulle det snabbare ha skapats en 
tydligare arbetsfördelning och en ordentlig organisationsstruktur hade utvecklats. Grundarna 
höll väldigt nära kontakt med varandra under utvecklingsarbetet via telefon och e-post. Detta 
var inte tillräckligt vilket tydliggjordes när projektet togs upp i Pronova Science Parks 
pilotprojekt till Drivbänken181. Svårigheterna bestod i t.ex. att varje möte planeras minst 1 
vecka i förväg. Med denna organisationsstruktur förlorades mycket av den entreprenöriella 
fördel med snabba beslut och korta besluts tider vilket ger den flexibilitet som Timmons182 
menar är småföretag största fördel gentemot större företag.  
 

 
 
180 Jeffrey A. Timmons, New venture creation 1999. 
181 Drivbänken är namnet på det första momentet i Pronova Science Parks verksamhet innan företag tas upp i 
Start- och Växthuset. 
182 Jeffrey A. Timmons, New venture creation 1999. 

Team 

Kreativitet Ledarskap 
Tvetydighet 

Osäkerhet 

Utomstående 
krafter 

Kapital 
marknaden 

Foad Rahimi 

__________________________________________________________________________ 
 51



 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Både Klofsten och Timmons menar att det är just den informella arbetsmiljön i 
entreprenöriella företag som lägger grunden till den kreativitet och flexibilitet som är 
entreprenörens största fördel gentemot stora företag.  
Timmons hävdar även att alla positioner i företaget inte behöver vara tillsatta vid starten, i 
likhet med detta menar Klofsten att fastän en formell organisationsstruktur inte är nödvändig 
så krävs det att nyskapandet i företaget tillvara tas och frodas. 
Detta kombineras väl med Timmons teori att nyskapandet florerar som bäst då 
företagets/entreprenörens vision är välförankrad i organisationen.  
 
Det existerade inte en riktig organisationsstruktur i Hermes Technologies, varken formell eller 
informell. Till en början av projektet var behovet formell organisation väldigt litet.  
Vid starten låg denna grundsten på L-nivå. Trots en ambitiös planering där organisationen 
skulle nå M-nivå inom ett år så lyckades detta inte. 
Teamet fortsatte arbetet med samma organisationsstruktur. Inget företag grundades och 
företagsnamnet registrerades aldrig. Det stora avståndet mellan de två grundarna ställde 
väldigt stora hinder i vägen för samarbetet. Vilket ledde till att visionen inte fick den 
nödvändiga förankring som krävdes samtidigt resulterade dessa hinder till att projektets 
seriositet inte växte hos teamet utan övergick från visionen om att fylla marknadens behov till 
att bli endast ett examensarbete. En fördel var det att flexibiliteten i teamet var väldigt stort då 
beslutstiderna var väldigt korta med endast informella kontakter vid beslut. 
 
Som grundsten är Organisation väldigt nära knuten till grundstenen Drivkraft vilket blev 
tydligt i detta projekt. I samband med att drivkraften och motivationen sviktade försämrades 
även organisationen med minskande kontakt mellan team medlemmarna. 
Här blev det tydligt att tidigare erfarenhet av företags grundande saknades. 
 
Denna flexibilitet borde ha resulterat i att utvecklingen av projektets båda grenar skulle ha 
skett i en snabbare takt med stöd av varandra. Grundarna skulle ha inte ha förlorat sin 
drivkraft då de hade varit ett stort stöd för varandra när svårigheter uppstod. 
 
Istället blev resultatet att styrkan och motivationen i teamet sakta förminskade till den grad att 
teamet blev så pass försvagat att entreprenörerna inte lyckades bibehålla balansen och 
projektet blev icke hanterbart. 
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Figur 10: Oblansen har infunnit sig i projektet då teamet är uppdelat i två separata team. 

5.2.1.1 Drivkraft 
Både Klofsten183 och Timmons184 är eniga om att i ett team eller en organisation kräver minst 
en starkt pådrivande kraft vilken ofta personifieras av entreprenören. Enligt Timmons är det 
entreprenörens uppgift att förankra företagets vision hos medarbetarna i syfte att motivera 
dem i arbetet vilket åstadkoms effektivast genom införliva i organisationen en strävan av 
värde skapande för samhället istället för jagandet av personliga vinster. Detta synsätt 
kompletteras av Klofstens syn att ett projekt/företag inte kan fortleva utan en pådrivande kraft 
vilket är en grundläggande förutsättning för bildandet av ett projekt/företag. 
 
I likhet med grundstenen Kompetens var även denna grundsten på H-nivå redan vid projekt 
starten. 
Denna grundsten var väldigt nära förbundet med grundstenen Organisation då detta utgjorde 
fundamentet av organisationen samt att det var i samband med försämrad motivation som 
organisationen upplöstes. 
Motivationen sviktade då resultaten uteblev vilket var resultatet av dålig förankring av 
visionen samt att inställningen att göra stora finansiella vinster under en kort tidsperiod. Med 
rätt inställning från start hade motivationen bibehållits en längre tid. 

5.2.2 Resurserna 
Hermes Price Display hade en potentiell målmarknad som var tillräckligt stor för att driva 
projektet men det som saknades från marknaden var en konkret efterfrågan. 
Resurserna till att vidareutveckla produkten var för knappa för att projektet skulle lyckas. De 
ekonomiska resurserna så väl som kompetensen hos grundarna var ofullständiga vilket 

 
 
183 Magnus Klofsten, Affärsplattformen, 2002. 
184 Jeffrey A. Timmons, New venture creation 1999. 

Team

Kreativitet Ledarskap 
Tvetydighet 

Osäkerhet 

Utomstående 
Krafter

Kapital 
marknaden Team

Foad Rahimi

__________________________________________________________________________ 
 53



 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

                                                

föranledde till att de två plattformarna, teamet och resurserna, började svikta och förlora den 
kraft som krävdes för klara av en fortsättning. 
 

 
 
Figur 11: Obalansen är total. Projektet är på väg mot haveri. 
 
Teamets inställning till resurser var i direkt motsatts till Timmons185 synsätt att entreprenörer 
ska kontrollera resurserna istället för att äga dem. Bakgrunden var som tidigare nämnts 
bristande erfarenhet vilket är en entreprenörs största och viktigaste resurs. 
 
En väldigt stor resurs för teamet var Christian Berger på ProNova Science Park. Hans 
rådgivning och vägledning var en starkt bidragande faktor till att driva fram projektet. Enligt 
Gordon är brainstorm det bästa verktyget för att träna kreativiteten vilket tydliggjordes då 
många beslut togs efter brainstorming möten med Berger då hans rådgivning och erfarenheter 
i området entreprenörskap belyste problemet ur synvinklar vilka inte var självklara för teamet. 
 
Timmons menar vidare att ett väldigt gynnsamt utgångsläge för en entreprenör är knappa 
finansiella resurser vilket leder till den ovannämnda inställningen till resurserna. 
De ekonomiska resurserna var väldigt små vilket till en början inte var ett hinder utan en 
fördel, i likhet med Timmons teorier, då det ledde till mer kreativt tänkande kring de tekniska 
lösningarna men allt eftersom projektet fortgick utvecklades detta till ett hinder som ökade 
med tiden. 
 
Den största resursen var teamets motivation men bristen på erfarenheter medförde till att 
teamets brister inte uppfattades i skuggan av möjligheten. När resultaten sedan uteblev 
började motivationen och drivkraften svikta. Istället för att lägga resurserna på de 
bakomliggande faktorerna till problemen lades resurserna på att hålla motivationen uppe. Med 
mer erfarenhet hade bristerna upptäckts tidigare och problemen hade kunnat förhindras. 

 
 
185 Jeffrey A. Timmons, New venture creation 1999. 
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5.2.2.1 Kompetens 
Flertalet företag och projekt startas, enligt Klofsten, inom områden där grundarna har hög 
kompetens därav har denna grundsten oftast uppnått H-nivå redan innan företaget/projektet 
startats. 
Timmons menar att tidigare erfarenhet av företags grundande är den viktigaste kompetens 
som krävs för att en entreprenör ska nå framgång.  
 
I fallet med Hermes Technologies var den tekniska grundkompetensen hög då båda grundarna 
hade genomgått en civilingenjörs utbildning inom elektroteknik och elektronik. 
Kompetensen för utveckling och konstruktion av elektronik produkter fanns och tillsammans 
täckte deras erfarenheter och kompetens många för Hermes relevanta områden. Under 
projektets gång fördjupade teamet sina kunskaper inom aktuella ämnesområden som t.ex. 
företagsekonomi och hårdvaru programmering för vidare utveckla kompetensen.  
Den största bristen låg i saknaden av tidigare erfarenheter från att starta ett företag. 
 
I Hermes Technologies fall var saknaden av erfarenhet väldigt tydlig men annan kompetens 
var hög vilket borde ha kompletterats med utomstående kompetens/erfarenheter genom binda 
en mentor inom entreprenörskap alternativt en affärsängel till projektet redan på ett tidigt 
stadium. Detta hade resulterat i större framgång för projektet. 

5.2.3 Möjligheten 
Timmons186 menar att endast 1 – 3 % av alla affärsidéer som presenteras för riskkapitalister 
får finansiering för vidare utveckling. 
 
Möjligheten var och har förblivit väldigt stark i den aspekten att marknadsbehovet av 
produkten fortfarande är väldigt stort och påtaglig. Vidare stämmer den väl in på Timmons 
definition av en möjlighet då idén kan förankras i en produkt samt skapa ett värde inte bara 
för entreprenören utan även för kunderna och slutanvändarna. 
 
Behovet av en produkt liknande Hermes Price Display är fortfarande väldigt stort. Inom 
dagligvaruhandeln har flertalet av världens största företag övergett ”gårdagens” system för 
prismärkning med pappersetiketter och istället övergått till ”morgondagens” ESL-system. 
Marknaden för dagligvaruhandeln och hemelektronik har många likheter i det att båda 
karaktäriseras av stor konkurrens och hög prisändrings frekvens.  
Övergången till ESL-system även inom hemelektronik är inte långt borta eftersom 
omsättningen på antalet produkter är hög och marginalerna är förhållandevis låga.  
 

 
 
186 Jeffrey A. Timmons, New venture creation 1999. 
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Hermes Technologies har utvecklats från en idé till en tydliggjord affärsidé vilken är 
väldokumenterad i en affärsplan. Där framgår det vad Hermes ska inriktas på och vad som är 
företagets primära uppgift: Hermes ska utveckla trådlösa (prissättnings) system för att 
underlätta arbetet inom detaljhandeln. 
I affärsplanen har problemen som ligger till grund för affärsidén tydliggjorts tillsammans med 
kundnyttan. 
 
M-nivån uppnåddes i samband med att Hermes Technologies i september 2004 blev inbjudet 
till att medverka i Pronova Science Parks pilotprojekt ”För Inkubatorn” (senare bytte namnet 
till ”Drivbänken”). Detta var det första beviset för grundarna på att idén bakom Hermes var 
kommersiellt gångbar. Flytten in i Drivbänken var ett steg i rätt riktning eftersom idén nu blev 
mer utsatt för screening av Drivbänkens projektledare samt att idén nu testades mot kunderna 
och deras behov. 
Denna grundsten har utvecklats väldigt bra och uppnådde H-nivå i december 2004 med en 
färdig affärsplan. 

5.2.3.1 Produkt 
Från att inte haft någon färdig produkt eller prototyp vid uppstarten utvecklades denna 
grundsten endast L-nivå med en färdig prototyp. 
Resultatet av produktutvecklingen blev två produkter dels mjukvara dels hårdvara. De nya 
produkterna sammanställs i en komplett produkt, Hermes Price Display, vilken tydligt fyller 
kundernas och marknadens behov. 
 
Hermes bygger på teknik vilket inte används av konkurrerande lösningar. Då Hermes 
Technologies aldrig lanserade produkten blev den inte allmänt accepterad av marknaden och 
därmed uppnåddes inte H-nivå i produktens utveckling. 
Men det finns fortfarande möjlighet för denna grundsten att nå H-nivå eftersom projektet kan 
vid mer gynnsamt tillfälle återupptas och vidare utvecklas. 

5.3 Framtidsplaner för Hermes Technologies 
Hermes Price Display är en produkt som tillhör framtiden. Marknaden var inte mogen men de 
fanns tydliga tendenser på att möjligheten kommer uppstå om några år. Den svenska 
marknaden för hemelektronik är väldigt skeptisk mot idéer från utomstående. Detta till trots 
sammanställdes en planering för utveckling av Hermes Technologies. Vilket nedanstående 
tidsplan illustrerar. 
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Figur 12: Planering av Hermes Technologies vidareutveckling.
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6 Slutsatser och råd 
Detta slutliga kapitel ska sammanställa de från analysen dragna slutsatserna angående 
casestudien. Här framförs varför projektet havererade. Det sista delsyftet klargörs i detta 
kapitel genom en slutdiskussion, där författarens tankar och idéer kring teorin och den 
entreprenöriella processen diskuteras, som sedan resulterar i sammanställandet av ett antal 
råd och tankar till framtida entreprenörer. 

6.1.1 Slutsatser 
Trots en unik produkt och ett marknadssegment med hög potential för tillväxt blev resultatet 
inte det önskade. Projektet blev ur affärssynpunkt ett misslyckande men ur en 
erfarenhetsmässig synpunkt var det en framgång. De erfarenheter som författaren erhöll har 
varit ovärderliga för framtida entreprenöriella projekt.  
 
Var projektet Hermes Technology på god väg att uppnå Affärsplattformen inom en 
överseende framtid? 
Svaret på den frågan är ett definitivt nej. 
Enligt professor Magnus Klofstens analys verktyg, Affärsplattformen, uppnådde Hermes 
Technology aldrig affärsplattformen.  
De grundstenar som startade på H-nivå, Kompetens och Marknaden, förblev på den nivån. 
Flertalet av grundstenarna utvecklades inte, Organisation, Produkt, Kunder samt Övriga 
relationer, samt så utvecklades en grundsten, Drivkraften, i fel riktning och gick från M-nivå 
till L-nivå. 
Endast grundstenen Idén utvecklades positivt. Genom utvecklingen av en prototyp uppnådde 
Produkt M-nivå och med färdigställandet av en affärsplan uppnådde Idén H-nivå. 
För att uppnå affärsplattformen ska de externa relationerna utvecklas i syfte att säkra flödet av 
resurser samtidigt som rutiner och förmågan att utnyttja dessa resurser ska utvecklas internt. 
 
Hermes Technology lyckades varken trygga resursflödet eller utveckla interna rutiner för att 
maximera utnyttjandet av de existerande resurserna.  
  
En stor bidragande orsak till haveriet av Hermes Technology låg i grundarnas inställning. De 
var inställda på att snabbt få i väg produkten och missade därmed de goda råd som gavs av 
utomstående. Bakgrunden till detta var bristen på erfarenhet av företagsbildning. 
 
I möjlighets perspektiv är Hermes Price Display en produkt med väldigt stor potential för 
framgång då behovet är stort samt få mätbara konkurrerande lösningar. Det är därför projektet 
Hermes Technology inte är skrotat utan endast är tillsvidare passivt medan grundarna utökar 
sina erfarenheter med enklare projekt samt att marknaden blir mer mogen för mer avancerade 
ESL-system. 
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6.1.2 Slutdiskussion 
Affärsplattformen är ett väldigt bra verktyg för analysering kring ett företags framtida 
potential. Det passar väldigt bra för företag som redan är grundade och har utvecklats en 
period. Trots att affärsplattformen inte är direkt gjord för analys av ett förprojekt visade 
casestudien att den med framgång går att använda även på affärsidéer som Hermes 
Technologies. Genom att applicera detta verktyg på en affärsidé som Hermes Technologies 
framkommer styrkorna och bristerna mer tydligt vilket underlättar eventuella beslut om en 
framtida fortsättning.  
Det som dock saknas i Affärsplattformen är en viktning av de olika grundstenarna. Alla åtta är 
viktiga men för en mer rättvis analys krävs en inbördes prioritering då vissa grundstenar ofta 
är på H-nivå redan vid företagsstarten medan andra måste utvecklas och uppnå högre nivåer. 
 
I fallet med Hermes Technologies kom vi till insikten att projektet var för stort för teamet pga 
bristande erfarenheter i starta ett företag vilket resulterade i en kollaps av teamet trots att den 
tekniska kompetensen var hög. 
Detta är ett tecken på att en viktning av de olika grundstenarna är viktigt för analysen av 
företagets utveckling. Affärsplattformen ger enbart en tvådimensionell bild av ett företags 
överlevnadspotential. En inbördes viktning mellan de olika grundstenarna skulle ge 
Affärsplattformen en tredje dimension vilket skulle resultera i en tredimensionell analys av ett 
företags överlevnadspotential. Detta passar bättre in i den värld som de entreprenöriella 
processerna och företagen som analyseras med hjälp av Affärsplattformen verkligen existerar. 
Jag anser att denna tredje dimension kan åstadkommas genom att framställa en kombination 
av flera teorier för att få ett bättre resultat. 
Genom att kombinera teorin om affärsplattformen med Timmons modell för den 
entreprenöriella processen (en modell för entreprenörskap) blir det avsevärt lättare att 
balansera båda modellerna eftersom entreprenören får influenser och erfarenheter på samma 
uppgift/problem från två olika håll. En stark grund för att uppnå Affärsplattformen byggs upp 
samtidigt som balansen upprätthålls mellan Opportunity, Team och Resources i Timmons 
modell för entreprenörskap.  
 
Timmons teorier kring den entreprenöriella processen ger en väldigt bra och fundamental 
insyn i det entreprenöriella arbetet och tankesättet. Han går väldigt ingående in på varje del av 
modellen. De tre olika plattformarna som bygger upp modellen delas in i mindre och mer 
hanterliga delar vilket underlättare förståelsen av varje plattform.  
Klofstens Affärsplattformen ger ett ypperligt verktyg för att testa denna process samtidigt som 
den från en annan aspekt klargör företagets styrkor, svagheter och potential för fortlevnad. 
Precis som Timmons ger Klofsten en bra bild över innebörden av de olika grundstenarna 
genom att gå från den övergripande bilden till en mer detaljerad nivå genom att visa exempel.  
Dessa två teorier är väldigt handgripliga var för sig men när de kompletteras med varandra 
klargörs betydelsen ur varje teori på ett mer konkret vis. Förståelsen för ämnet 
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entreprenörskap ökar markant när dessa teorier kombineras med varandra. Jag tycker att de 
olika teoriernas nackdelar inte klargörs förrän de belyses med kunskaper från en annan teori.  
Detta kan klargöras ytterligare om man kompletterar med ytterligare modeller för 
entreprenörskap som t.ex Gartner, Bird och Starrs teorier mellan organisationsbeteende- och 
entreprenörskapsforskning samt interorganisationsteorin vars främste förespråkare är Bengt 
Johannisson. Många goda tankar och teorier kring entreprenörskap kommer från USA 
eftersom entreprenörskap är en del av den amerikanska livsstilen, att varje man ska skapa sin 
egen förmögenhet. Dessa kan belysa samma problem från olika utgångspunkter. Varje modell 
och teori kring entreprenörskap innehåller sin del av för- och nackdelar. Genom att kombinera 
olika teorier och modeller och extrahera de delar och faktorer som är relevanta anser jag att en 
entreprenör kan bygga upp en skräddarsydd modell för just sin process.   
 
Klofstens synsätt på kompetens är något bristfällig vilket casestudien visade. Denna grundsten 
måste kompletteras med Timmons tankar angående erfarenhet. 
Timmons teori kan användas utan Klofstens grundsten eftersom brister i den tekniska 
kompetensen lättare kan förbigås medan erfarenhet är en kompetens vilken endast fås genom 
försök och genomförande av företags grundande. Inom entreprenörskap är erfarenhet mycket 
viktigare än kompetens vilket bevisades av casestudien, Hermes Technologies. Grundarna 
besatt den tekniska kompetensen att tillverka en fungerande prototyp men vi hade ingen 
erfarenhet i att starta ett företag. Med den erfarenheten hade projektet med stor sannolikhet 
blivit mer framgångsrikt.  
 
Timmons lägger dock för mycket vikt på möjligheten och menar att en stor möjlighet är 
viktigare än teamet och resurserna. Detta är i visserligen sant eftersom ingen verksamhet kan 
startas utan en möjlighet men om möjligheten är för stor blir trycket på teamet och resurserna 
väldigt stort. Jag anser också att möjligheten bör vara större än teamet och resurserna men det 
bör inte vara så stort att det blir okontrollerbart. En möjlighet som är större än teamet och 
resurserna kräver ett mer kreativt tanke- och angreppssätt. Det är denna kreativitet som kan 
utvecklas till den fördel ett litet företag behöver för sin överlevnad. 
 
För att lyckas med nyföretagande måste entreprenören ha inställningen att våga försöka igen 
och igen. Denne måste se varje misslyckande som ett tillfälle att lära sig något nytt. Denna 
inställning ger ett starkt självförtroende eftersom man kommer till insikt att man inte förlorar 
oavsett utgången på projektet om lärdom dras av sina och andras misstag. Denna inställning 
främjar även kreativiteten men kan även leda till oaktsamhet och likgiltighet.  
Entreprenörskap och nyföretagande innebär inte enbart att upptäcka nya affärsmöjligheter för 
att starta företag. Det innebär även att förstå när denna möjlighet vuxit så pass stor eller blivit 
svårbemästrad att tiden är mogen för ett tillbakadragande från den ledande positionen. 
 
Med Timmons modell får entreprenören verktygen och tankesättet för företagsstarten samt 
hur denna process bör genomföras.  
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Klofsten ger via sitt analysverktyg en möjlighet för entreprenören att belysa företagets styrkor 
och svagheter. Genom detta resultat kan resurserna skiftas i syfte att stärka de uppkomna 
svagheterna. 
Det är med detta iterativa arbete, där båda modellerna sammanflätas och återkopplas, som ger 
företaget det maximala utbytet vilket i sin tur resulterar i att möjligheterna för framgång ökar.  
 
När målet med den entreprenöriella processen är att skapa en ny marknadsnisch gäller det att 
känna sin motpart för att lägga upp rätt strategier för framtiden. Det gäller att förstå att 
flertalet av de man möter hos kunderna är pragmatiker. Därför är det viktigt att känna till det 
som karaktäriserar pragmatiker och vad som skiljer denna psykografiska grupp från de 
tidigare visionärerna och teknik entusiasterna.  
 
Moores segmenteringsteori som baseras på konsumenters psykiska inställning till nya 
tekniska produkter i olika marknadsstadier är även med lätthet applicerbara vid business to 
business (företag mot företag), B2B, förhandlingar som vid business to consumer (företag mot 
konsument), B2C. All försäljning sker trots allt mellan människor även vid företagsköp. Det 
är en person som man förhandlar med.  
Att förstå sig på inköpschefen vid ett företag och varför denne agerar på ett visst vis är väldigt 
värdefullt vid all försäljning. 
Med Moores segmenteringsteori som utgångspunkt kan en utförlig marknadsstrategi upprättas 
inför varje steg i företagets utveckling. 
Grundstenarna Marknad och Kunder i Klofstens Affärsplattformen kan med lätthet 
kombineras med Moore segmenteringsteori. Det är i dessa områden som entreprenören 
kommer att stöta på de olika konsumentgrupperna. En kombinering av dessa teorier kan 
underlätta arbetet med upprättandet av en korrekt marknads- och kundstrategi baserad på 
kundkontaktens psykografiska grupptillhörighet.   
 
I dagens samhälle existerar det en uppsjö av myter kring entreprenörskap av vilka majoriteten 
är antigen negativa eller glorifierande. Entreprenörskapets funktion i och betydelse för 
samhället har förlorats. En förändring mot en mer positiv syn kan skönjas då mycket av den 
mediala uppmärksamheten nu fokuseras på lyckade entreprenörer.  
Läroverken måste ta större ansvar för utbildandet av nya entreprenörer. Möjligheten att utföra 
ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet är ett lysande exempel på detta. 
Här ges studenter möjligheten att färdigställa sin utbildning och samtidigt utforska 
möjligheten till ett eget företag. 
En möjlig vidareutveckling på detta är upprättandet av en inkubatorverksamhet i universitetet 
regi, där dessa entreprenörer får möjlighet utveckla sig själva och sin idé i en entreprenöriell 
miljö. Genom att sätta upp distinkta riktlinjer och ramar för arbetet säkras ett kontinuerligt 
flöde av nya examensarbeten samtidigt som de utexaminerade tas upp av de lokala 
inkubatorerna i regionen (ProNova Science Park och Mjärdevi Science Park). 
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Råd och tankar till blivande entreprenörer 
Misslyckandet till trots var den erhållna erfarenheten, av att driva liknade projekt, ovärderlig. 
Det är viktigt att göra ett försök då man får en affärsidé. Rädslan för misslyckanden ska inte 
vara ett hinder. Inställningen ska vara att det alltid finns erfarenheter att få och någonting att 
lära sig. 
De största verktygen en entreprenör har är kreativitet och erfarenhet. Ingendera är något som 
människor föds med utan det är saker som alla kan lära sig. 
 
Entreprenörskap handlar om kunskapen att genomföra ett projekt när möjligheten uppstår och 
erfarenheten att genomföra det utan att upprepa gamla misstag. 
 
Tro inte att det krävs enorma summor för att lyckas, flera internationella företag har som 
tidigare nämnts startats med väldigt begränsade ekonomiska resurser. 
En annan felaktig inställning är att man kommer bli rik över natten bara genom att få en bra 
affärsidé vilket kommer med största säkerhet leda till ett misslyckande.  
Det krävs väldigt mycket hårt arbete för att lyckas men samtidigt krävs det att inte släppa 
visionen om att det man grundar ska skapa ett värde för många fler än bara grundarna. De 
som lyckas är i klar majoritet de som inte startar företaget för att bli rika. Självklart spelar det 
finansiella en stor roll i företagande då det inte går att driva företag utan pengar.  
 
Men insikten att det inte är pengarna som är det viktiga är något som endast kommer med 
erfarenhet. För mig tog det 3 – 4 försök att starta ett företag innan jag kom fram till detta.  
I mitt senaste försök har jag en helt ny inställning där jag försöker klara mig med lite 
finansiella resurser och mycket kreativitet samtidigt som jag inte försöker stressa fram 
resultaten. 
 
Entreprenörskap är i likhet med kreativitet inte något som är medfött utan även detta kan läras 
av alla. Ett tydligt tecken är alla kurser och program inom entreprenörskap vid olika 
universitet och högskolor runt om i landet.  
Det gäller att läsa väldigt mycket om entreprenörskap och nyföretagande. Dessa studier 
kommer att öppna [ditt] sinne och resultera i insikten att ingen enskild professor eller bok kan 
lära dig ett korrekt tillvägagångssätt utan det är när dessa teorier blandas och kompletteras 
med varandra som den rätta kombinationen för ditt projekt uppenbaras. 
Därför råder jag er att läsa mycket om entreprenörskap men samtidigt ha ett öppet sinne och 
minnas att ingen modell är optimal i sig.  
Många tänker säkert att entreprenörskap är svårt pga att allt redan finns. Då gäller det att 
minnas att när flera av dagens stora företag startade exploaterades möjligheten redan.  
 
Håll ögon och öron öppna annars missar du kanske en möjlighet.  
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Websidor 
 
Displayer 
http://www.april.se/english/index.asp
http://www.emcomp.se/
http://www.cptt.com.tw/english/03_products/01_01_technology.asp?pid=25
http://www.data-
modul.de/de/produkte/imagessuche/index.html?JServSessionId=bvs92q8bc1&&isEvaluating
=1&js=1&flash=4
http://www.auo.com/auoDEV/products.php?sec=generalIndustrial&func=items&items_id=9
http://www.auo.com/auoDEV/products.php?sec=carPortable&func=items&items_id=5
http://www.necvox.com.tw/fd6569all.htm
http://www.lcdtft.com/search_result.asp?MANUFACTURER=LCD%20Modules&CATEGO
RY=LCD%20Monitors
http://global.kyocera.com/prdct/ios/lcd/104_e.html
 
WLAN 
http://www.delcomp.com/indexxgraph.htm
http://www.crownhill.co.uk/product.php?prod=663
http://www.wirelessfidelity.com/OpenSection/design.asp?TID=2
http://www.quasarelectronics.com/
http://www.picbook.com/downloads.html
http://www.wirelessfidelity.com/OpenSection/design.asp?TID=2
 
Konkurrenter 
http://www.elabelsys.com/
http://www.pricer.se/
http://www.ses-esl.fr/en_index.php
http://www.eldat.com/solutions/solutions.htm
http://www.wincor-nixdorf.com/internet/se/Products/index.html
http://www.transtech.co.nz/products/wireless/
http://www.symbol.com/products/wireless/ws_5000_brochure.html
http://www.egruppen.se/sv/
http://www.miko.se/
 
Entreprenörskap 
http://www.connectsverige.se/
http://www.startaeget.se/
http://www.uppfinnareforeningen.se/page.asp?pageid=1922
http://www.svca.se/home/page.asp?sid=337&mid=2&PageId=13759  
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8 Appendix 

A – Översiktlig beskrivning av tekniken 
Överföringsteknik 
WLAN teknik, även kallad Wi-Fi, är ett samlingsnamn för flera olika standarder som skiljer 
sig i överföringshastigheten samt det använda frekvensbandet. 
 

Standard Frekvensband Bandbredd187

802.11a 5 GHz 54 Mbit/s 
802.11b 2,4 GHz 11 Mbit/s 
802.11g 2,4 GHz 54 Mbit/s 

 
802.11a och 802.11g har en bandbredd på 54 Mbit/s medan a-standarden använder sig av 
frekvensbandet 5,4 GHz arbetar g-standarden i 2,4 GHz bandet. 
Den tredje standarden 802.11b arbetar med en bandbredd 11 Mbit/s och i frekvensbandet 2,4 
GHz. 
 
B-standarden använder sig samma frekvensband som Bluetooth vilket även trådlösa DECT 
telefoner, mikrovågs ugnar, mobiltelefoner med flera andra hushålls apparater. Även om 
störningar är sällsynta så kan de uppsåt men dessa är inte av allvarigare form utan störningar 
leder till en sänkning av överföringshastigheten. 
 
Frekvensbandet som används av a-standarden, 5 GHz, är det frekvensband som är minst 
utnyttjad då väldigt få applikationer och konsument elektronik använder detta band. 
 
Wi-Fi har en inbyggd säkerhet som är väldigt lätt att använda vilket innebär att man bara 
aktiverar den. Varje tillverkare av Wi-Fi komponenter levererar instruktioner på hur man kan 
öka säkerheten i deras produkter som byte t.ex. byte av lösenord, ökning av krypteringen 
(WPA-krypt) samt hur man ”stänger” sitt nätverk för utomstående. 
Alla Wi-Fi certifierade produkter är kompatibla med varandra vilket är ett av kriterierna för 
certifiering av Wi-Fi Alliance. 
 
Beroende på miljön är den maximala räckvidden för maximal överföringshastighet för denna 
teknik upp till 300 meter. Föremål som väggar och andra hög densitets material påverkar 
överföringshastighet. 
Genom att ändra den grundinställda sändningskanalen förbättras räckvidden och minimerar 
risken för störningar från andra produkter. 

                                                 
 
187 Bandbredd är överföringshastigheten. 
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Energiförbrukningen för ett WLAN-kort är ungefär 4188 W vilket kan jämföras med 8 W för 
en TV i standby läge. 
 
Bluetooth 
Bluetooth är, till skillnad från Wi-Fi, en öppen teknik specifikation för trådlös kommunikation 
över korta avstånd. Bluetooth grundades av Bluetooth Special Interest Group, SIG. 
 
Tekniken använder sig av radiofrekvens, RF-teknik, för kommunikation. Frekvensbandet som 
används är 2,4 GHz bandet som är ett globalt frekvensband som är tillgängligt och 
olicensierat. Bandbredden för Bluetooth är ca 5 Mbit/s. 
Från att i början utvecklats för att ersätta kablage har Bluetooth även blivit en teknik för 
multimedia applikationer. 
 
Bluetooth lämpar sig bäst för ”personliga” nätverk sk personal area networks, PAN, och inte 
för större lokala nätverk, WLAN. 
 
IR teknik 
IR-teknik som används av ESL system i dag är endast trådlöst i sista steget mellan prisskylten 
och ett Infra Röd sändare i butikstaket. Tekniken begränsas även av att föremål som hamnar i 
vägen mellan prisskyltens IR mottagare och sändaren i taket förhindrar den skickade datan. 
Överföringshastigheten uppgår till ungefär 0.8 Kbit/s vilket är avsevärt lägre jämfört med Wi-
Fi på 54 Mbit/s. 
Räckvidden på IR är begränsat till ett fåtal meter vilket leder till ökat inköp av antal sändare 
som ska placeras ut på ”rätt” ställe. 
Denna teknik är bäst lämpad för sändning av små datamängder. 
 

B – Intervju med butikschefer 
Vi kan börja med att prata lite allmänt om företaget och framtiden. 
 

• Vad är företagets framtidsvision?  
o Hur realistisk är denna vision?  
o Varför? 

• Vad har företaget för krav på er som butik? 
o Hur rimliga är dessa krav? 
o Vad behöver ni som butik göra för att möta dessa krav? 

• Vad har företaget för syn på sin personal i sin framtidsvision? 
 

 
188 Beroende på tillverkare.  
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o Vad har företagsledningen för krav på er som butikschef när det gäller personal 
hantering? 

 
Er företagsledning har alltså krav på er att ni ska uppnå XX mål. Ni planerar att nå dessa mål 
genom att arbeta XXX. 
 

• Finns det situationer då personalstyrkan inte används optimalt? 
• Hur mycket administrativt arbete måste er personal utföra? 
• Finns det någon onödig administration som utförs av personalen? 
• Vad finns det för situationer som kan rationaliseras bort? 

 
Ni menar alltså att X och Y är onödigt arbete som kunde utföras på annat sätt eller på ett mer 
effektivt sätt.  
 

• Hur fungerar det när nya produkter ska in i butiken från lagret? 
o Vad har ni för rutiner för denna hantering? 
o När görs detta arbete? 

• Vilka moment är det som tar mest tid då nya produkter ska in i butik? 
 
Er bransch karaktäriseras av ständiga prisändringar, hög omsättning och hård konkurrens från 
flera stora konkurrenter. 
 

• Vad använder ni för system för att byta prisskyltarna idag? 
• Kan du beskriva hur en prisändring går till från det att priset har ändrats tills det att 

prisskylten har ändrats och står vid produkten? 
o Vem är det som ändrar priserna i ert företag? 

 
• Hur anser ni att ert prishanteringssystem fungerar? 
• Hur ofta byter ni prisskyltarna?  

o Är det endast då ni har rea ni byter skyltarna? 
o Är det några produktgrupper där byter ni mer frekvent? 
o Hur många personer krävs det för att byta dessa skyltar? 
o Hur många personer krävs det dagligen för att byta prisskyltar? 

• Leder detta till ett ineffektivt utnyttjande av personalstyrkan? 
o Hur? 

• När på ”dygnet” byter ni priserna? 
• Hur många krävs för att byta inför en stor rea? 
• Vad krävs för att byta en prisskylt i form av resurser? 

o Tid? 
o Personal? 

• Vilka andra effekter har ert nuvarande system? 
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• Hur anser ni att prishanteringen leder bort personalens fokus från att uppnå de mål 
som företagsledningen satt upp för er som butik?  

 
• Har jag förstått er rätt att ert nuvarande system för att byta priser kräver följande? 
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