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Abstract

Study of materialinnovations with a wide
application-spectra

Lars Jansson

This master thesis attempts to answer 
the question if a startup with a 
material innovation needs a special 
business development model. Mainstream 
business development literature is not 
well adapted to the rigor of testing a 
new material and bringing it to 
market. This was studied using three 
different methods. First of the 
theories that are considered canonical 
for high tech business development was 
examined. The next step was to go in 
to the role of a business developer in 
one of the hottest high tech material 
innovation startups this decade, 
Disruptive Materials. The goal with 
being in a line role at the company 
was to find potential customers and to 
help out with different small things 
around the office. The third step was 
to interview five different high tech 
companies that had made, or is making, 
the journey from start up to 
established. The result of our studies 
was that the business development 
literature of today is not geared 
towards bringing material innovations 
to market. As a bonus Disruptive 
Materials got at least three new 
customers and a whole lot of knowledge 
about their other potential customers.    
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Executive summary 
A startup company has by its very nature endless possibilities. For a startup company with an 

extremely versatile material innovation this is even truer. It’s a challenge to know what 

direction to focus on and if the chosen area is the right one. Disruptive Materials faced this 

challenge from the start of the company as it had in the neighborhood of 2000 sample 

requests and requests to buy material. In this thesis we try to answer two questions. The first 

is if there are some hidden gems in their customer backlog. The second is if there is a best 

practice from either theory or other businesses dealing with what to focus on and if that can 

give Disruptive Materials any advice when building their company.     
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Sammanfattning 
Disruptive Materials är ett startupföretag  baserat på forskning från Uppsala Universitet. Till 

grund för företaget ligger en materialinnovation i det nya materialet Upsalite®. Möjligheterna 

att använda detta material är mycket stora och det finns hundratals olika 

användningsområden. När företaget startade och forskningsresultaten presenterades så fick 

företaget publisitet över hela världen och i en mängd olika slags media. Detta ledde fram till 

ett angenämnt problem. De fick ca 2000 materialprovs förfrågningar och det var inte någon 

som arbetade heltid på företaget. Ungefär vid detta läget hade vår examensarbetesgrupp första 

kontakten med företaget.   

 

Syftet med arbetet var att dels gå igenom de kundförfrågningar som kommit in och se om 

några av dessa antingen var bra kunder eller ifall dessa kunde någon ytterligare insikt i vilka 

instegsmarknader som passade Disruptive Materials. Det andra delsyftet var att genom teori 

och fallstudier på liknande företag ge rekomendationer inför ett fortsatt bolagsbyggande. 

Dessa två delar utfördes parallellt under exjobbstiden.   

 

De fallstudier som genomfördes gjordes genom intervjuer med sex olika företag. Dessa var 

Animech Technologies, Nanologica, Organoclick, Rolling Optics, Spiber Technologies och 

Bio-Works. Dessa företag utfrågades om en mängd olika aspekter om hur ett uppstartföretag 

ska agera och hur man kan prioritera mellan alla valmöjligheter som ett nytt företag har. De 

viktigaste slutsatserna som upplevedes som gemensamma mellan de olika fallen var: 

 

 Vikten av att nätverka. I alla intervjuer kom det upp att det är viktigt att de som driver 

företaget är duktiga på att nätverka och att kontaktnät spelar stor roll för hur 

framgångsrikt företaget är.  

 Teknologiförmåga är viktigt. Vi fann att de flesta företagen hade en 

högteknologiförmåga kopplat med ett högt vetenskapligt och teknologist 

humankapital. 

 Att arbeta som opportunist. Att ha ett opportunistiskt sätt att se på sina 

marknadsmöjligheter är viktigt för företag, speciellt de med en innovation med ett 

brett applikationsspektra. De kan då utvärdera flera olika möjligheter parallellt och på 

så sätt snabba upp tiden det tar att hitta en applikation där man löser ett tillräckligt 

angeläget problem hos en kund. 

 Nyttan med synergier. Att arbeta som opportunist medför att man får synergieffekter 

där lärdommar från en marknad direkt kan appliceras på nästa marknad och att 

företagets roll i slutändan blir att hålla reda på de framsteg som görs med partners och 

förmedla dessa till andra partners i sitt nätverk. 

 Hitta företagets fokus. Att kolla på för många olika marknader och applikationer kan 

bli frestande för uppstartsbolaget då det tenderar att underskatta vad som krävs för att 

faktiskt sälja sin produkt på en marknad. Därför krävs det att företaget vet när det är 

dags att fokusera och att det väljer rätt fokus. 

 Smart finansiering. De flesta företagen arbetade eller har arbetat med 

verifikationsprojekt tillsammans med större företag eller partners. Dessa 

verifikationsprojekt blir som en form av kundfinansiering där man dels får betalt och 

dels får hjälp av de större resuserna som det större företaget har.  
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 Rätt person på rätt plats. Alla studerade företag var eniga om att det var av yttersta 

vikt att rätt kompetens på rätt plats är en nyckel till framgång för alla företag. 

Ur dessa lärdommar samt ur teori skapades ett antal rekomendationer formulerades som 

frågor. Dessa frågor delades in i tre delar, innovationen, företaget och strategier.  

 

Parallellt med fallstudierna genomfördes också en mer praktiskt studie där gruppen fick rollen 

som affärsutvecklare och arbetade som det i en linjeroll på företaget. Uppgiften var då att 

undersöka om det fanns värdefulla kunder eller kunskaper i de redan inkomna 

kundförfrågningarna som företaget ej hunnit kontakta. Dessa var innan sollning 1082 stycken. 

Av dessa valdes 749 stycken ut för vidare kontakt. Denna kontakt skedde genom en enkät 

med frågor om användningsområde, organinsation och dess storlek och en mängd andra 

variabler. Av dessa svarade 187 på enkäten och av dessa svar var 123 stycken vad vi ansåg 

som användbara.  

 

Dessa 123 enkätsvar komprimerades ner till en sida per företag och presenterades sedan för 

de som arbetar för och med Disrutpive Materials på en workshop. Där prioriterades de i tre 

kategorier där det slutade med att vi fick i uppdrag att kontakta ca 15 företag var. Ur dessa 

kontakter blev resultatet avtal om tre nya verifiktionsprojekt samt ett antal trådar som 

lämnades över till företaget när exjobbet avslutades.  
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Förord 
När vi började med detta examensarbete var det vetenskapliga syftet något oklart. Att vi 

skulle hjälpa det nya häftiga företaget Disruptive Materials var givet och det var relativt 

tydligt vad som skulle göras för dem. Efter mycket givande diskussioner mellan oss författare 

samt samtal vi hade med ämnesgranskaren och handledaren växte ett, enligt oss, bra 

vetenskapligt syfte fram. Ett syfte som gav oss en intressant bredd där vi fick möjlighet att 

utnyttja den spridda kunskap vi sedan tidigare besatt. Vi har under tiden examensarbetet 

genomförts lärt oss otroligt mycket både akademiskt och industriellt vilket har varit väldigt 

roligt.  

 

Vi (invånare i Gotham-city) riktar därför ett stort tack till vår handledare Mattias Karls 

(Batman) och hans sidekick Malin Nilsson (Robin) som varit till stor hjälp och givit oss roliga 

stunder främst under arbetet med kundkontakten. Även deras kumpan Björn Lindh 

(kommissarie Gordon) har varit en stor inspirationskälla med givande inputs. För all hjälp 

med tekniska frågor vid kundkontakt hade vi inte klart oss utan Sara Frykstrand (Batgirl) och 

Johan Gomes de la Torres (Lucius Fox). Vi riktar även ett stort tack till Maria Strömme 

(Catwoman) som bidragit till trevliga samtal, teknisk support och bra inputs. Vidare vill vi 

även tacka de anställda på institutionen för Nanoteknologi och funktionella material (Wayne 

Enterprises) för gemytliga luncher och fikaraster. Ett stort tack riktas också till Göran 

Lindström (Alfred) som varit ämnesgranskare och vår akademiska support. Sist vill vi även 

tacka alla de personer (Gotham City Police Department) som stälde upp och tog sig tid att 

göra intervjuer, utan er hade denna uppsats inte gått att genomföra.  

 

 

Alisa Cabrajic, Lars Jansson och Patrik Karlsson 

 

Uppsala, Maj 2014 
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”I do not seek. I find.” 
 

(Pablo Picasso, 1889-1973) 
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  Kapitel 1

Introduktion 
Projektet har initialiserats av företaget Disruptive Materials AB med syfte att sortera bland 

det stora kundintresset för att hitta en eller flera potentiella instegsmarknader genom att ta 

hjälp av entreprenörskolestudenter. Disruptive Materials är ett nystartat företag baserat på 

forskning från Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet. Upptäckten som tekniken 

baseras på är ett material vid namnet Upsalite®. Upsalite® är en kemisk förening 

(magnesiumkarbonat) med speciella egenskaper som är intressanta inom en mängd 

applikationsområden. Fram tills idag har Disruptive Materials jobbat med patentansökningar 

som godkänts, tillsättning av en styrelse, anställning av en VD, engagemang av inkubator som 

bidragit med startkapital samt ansökning av mjuka pengar av bl.a. Vinnova och Venture Cup, 

samtidigt som forskarna har fortsatt analysera och definiera materialets egenskaper. 

Disruptive Materials har påbörjat ett antal verifikationsprojekt med andra företag, men ännu 

finns inga säljprojekt. Deras målsättning är att finna och att träda in i en eller flera 

instegsmarknader. Projektgruppen ska hjälpa företaget med detta genom att undersöka den 

stora mängden kundförfrågningar som uppstod då företaget grundades och sortera de otalt 

många applikationsområden Upsalite® kan användas inom. Arbetet ska mynna ut i ett antal 

identifierade instegsmarknader.   

 

Upsalite® är en materialinnovation, d.v.s. ett nytt material. Det är en nanoporös 

magnesiumkarbonat (MgCO3) med en jämn porstorleksfördelning d.v.s. en liten spridning 

med en topp kring 5nm . Föreningen är amorf, vattenfri och har en ytarea som är större än 

många andra närbesläktade ämnens. Föreningen har en förmåga att adsorbera och behålla en 

stor mängd vatten vid låga fuktigheter. Materialet återfår sin adsorptionsförmåga efter att ha 

torkats under 200°C. Tidigare framställning av mikro- och mesoporösa material har till största 

del skett genom att använda mjuka templat som en mall för håligheterna. Tillverkningen av 

Upsalite® görs till skillnad från detta utan templat och vid låga temperaturer (Forsgren et al, 

2013). 

 

Materialet har många intressanta egenskaper där alltifrån strukturen till sammansättningen 

möjliggör kommersiella tillämpningar. Några hittills potentiella applikationer är fuktkontroll, 

adsorbenter och filter, läkemedelstransport, katalysatorer o.s.v. Upsalite® har FDA 

godkännande som en inaktiv komponent inom läkemedelsindustrin tack vare sin likhet med 

andra magnesiumkarbonatföreningar. Detta innebär att det har en stor potential att användas 

inom läkemedelsbranschen eller till andra applikationer inom sjukvård eller privatvård 

(Forsgren et al, 2013). 

    

Den akademiska höjden på uppsatsen har projektgruppen identifierat som en följd av det 

praktiska uppdraget från Disruptive Materials. Den utgörs av att undersöka val av 

instegsmarknader och etableringsstrategier för högteknologiska entreprenörskap med en 

materialinnovation, genom teori kompletterat med fall i praktiken. Genom att ta del av både 

teori och praktik får projektgruppen en helhetsbild av svårigheter och möjligheter i denna 

tidiga fas av ett företags utveckling. På så sätt kan projektgruppen bidra på två olika sätt till 
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Disruptive Materials etablering; genom konkreta förslag på instegsmarknader samt 

rekommendationer för arbetet med sin etableringsstrategi.     

 

För att kunna ge dessa förslag kommer projektgruppen genomföra intervjuer med företag i 

liknande situationer som Disruptive Materials och presentera affärsutvecklingsteori som 

belyser denna uppsats problematiken och möjligheterna med att vara ett nystartat företag med 

en brett applicerbar materialinnovation. Parallellt med detta ska kundprioritering och 

kundkontakt utföras för att identifiera möjliga instegsmarknader. Slutsatser dragna från teori 

och fallstudier ska mynna ut i förslag på hur Disruptive Materials kan gå till väga i sin 

etablering, generellt som mot någon av de funna instegsmarknaderna.  

1.1 Bakgrund 
Entreprenörskap är inget nytt och har funnits väldigt länge och är troligen mest värdefull i 

dess roll att skapa arbete (Carter & Jones-Evans, 2012:1). När nya småföretag börjar växa, 

och i sin tur anställer personal, kommer även ekonomin på ett större plan växa. Individerna 

som startat bolagen, även kallade entreprenörer, är mycket viktiga för en växande ekonomi 

inte enbart vid en finanskris utan också över en längre tid. Detta blev extra tydlig under och 

efter den stora depressionen som varade under 1920-talet (Carter & Jones-Evans, 2012:1). 

Politiker, forskare och affärsmän såg denna möjlighet och entreprenörskap kom att växa i 

popularitet (Carter & Jones-Evans, 2012:1). Med tiden kom entreprenörskap att bli en viktig 

del av länders ekonomiska tillväxt. 

 

Joseph Schumpeter var en nationalekonom som levde under första halvan av 1900-talet och 

var en av de första som teoretiserade och forskade kring entreprenörskap (Swedberg, 2008). 

Han myntade den klassiska definitionen av entreprenörskap som ”förmågan att kombinera 

vad som redan existerar på ett nytt sätt” (Swedberg, 2008:XXI). Han härledde även fem 

huvudtyper av entreprenörskap; där en ny vara införs; en ny produktionsmetod lanseras; en ny 

marknad öppnas; en ny råvarukälla erövras; en bransch organiseras på ett nytt sätt (Swedberg, 

2008). Vidare argumenterar Schumpeter att det som driver en entreprenör är ”drömmen och 

önskan att grunda ett privat kungarike och vanligen … också en dynasti; viljan att segra, 

glädje att skapa, att få saker och ting gjorda, eller helt enkelt att ge utlopp åt sin energi och 

uppfinningsrikedom” (Swedberg, 2008:XXI). Mycket av Schumpeters tankar är det som har 

blivit grunden i dagen entreprenörskapsforskning (Swedberg, 2008). Utöver synsättet från en 

nationalekonom som Schumpeter finns det fler angreppssätt på entreprenörskap. Förutom det 

ekonomiska spelar faktorer som personlighet, psykodynamik, socialpsykologi, kognitiv 

psykologi och sociologi roll (Westhead et al, 2011:31-32) som viktiga aspekter av en 

entreprenörs egenskaper. 

 

En källa till spetskunskap inom de flesta områden är universitetsforskning, något som 

universiteten fortsätter utveckla, så många viktiga framsteg sker hela tiden. Forskningen är 

ofta av högteknologisk karaktär och kan leda till nya kommersiella möjligheter. Dessa 

möjligheter har under de senaste decennierna kommit att bli en större och viktigare del av 

universiteten än det tidigare varit (O’Shea et al, 2007). Dessutom arbetar universiteten allt 

mer aktivt med att ta tillvara på dessa möjligheter. Ett sätt att utnyttja forskningsframstegen är 

att starta företag, s.k. avknoppningsföretag (Vohora et al, 2004). Detta är inget nytt och har 
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hänt under längre tid, dock har medvetenheten hos universiteten ökat den senaste tiden 

(O’Shea et al, 2007). Utöver tillfället för forskarna att bli företagare och kommersialisera sin 

forskning fungerar denna process som ett sätt att transportera kunskap från universiteten ut till 

näringslivet, vilket är viktigt för den ekonomiska tillväxten (Vohora et al, 2004). 

 

Förutom universitetsforskning är flera av dagens högteknologiska storföretag, t.ex. Google, 

Microsoft och Skype, skapta av entreprenörer under de senaste decennierna (Carter & Jones-

Evans, 2012:1). Denna våg av unga företagare har bidragit till att synen på entreprenörer och 

entreprenörskap har tagit en vändning till att bli “hippt och coolt”. Tack vare detta verkar det 

idag finnas en större vilja att ta risken och starta eget företag (Carter & Jones-Evans, 2012:1). 

Dessutom finns i allt större utsträckning än förut avknoppningsföretag skapta från 

näringslivet. Genom avknoppningarna kan företag öka sin omsättning eller expandera sina 

affärer till andra områden. I vissa fall finansierar avknoppningen företagets huvudsyssla 

(Johnson, 2013).  

1.2 Problemdiskussion 
Parallellt med framväxten av entreprenörskap och entreprenörens allt viktigare roll i 

samhället har forskning kring områden ökat. Även gällande detta har en dramatisk ökning 

skett under de senaste två decennierna vilket har skapat en större förståelse kring ämnet 

(O’Shea et al, 2007). Det finns idag en rad olika vetenskapliga metoder för hur entreprenörer 

ska lyckas med sin verksamhet, t.ex. Blue ocean strategy (Kim & Mauborgne, 2005), Lean 

startup (Ries, 2011) och Crossing the Chasm (Moore, 2014). Dessa har mer eller mindre stöd 

från aktuell forskning där det ofta handlar om att företaget ska hitta en nisch på en specifik 

marknad. Enligt många av teorierna är det lättare för ett nystartat företag att lyckas om fokus 

ligger på en liten del av marknaden som de kan bli bäst inom istället för att vara halvbra inom 

ett större område. Vi lever i en föränderlig värld och nya strategier uppdagas kontinuerligt. 

Därmed behövs ständigt ny forskning för att stödja praktiken. 

 

Även forskning kring högteknologiskt entreprenörskap växer och skapar ständigt en bredare 

kunskapsbas att stå på. Många modeller och teorier är utformade på ett sätt att flera olika 

typer och former av företag kan utnyttja dem vilket gynnar många intressenter. Den generella 

bilden som fås visar inte alltid det bästa sättet på hur ett nystartat företag ska agera. Eftersom 

alla företag är unika gör det även att deras tillvägagångssätt bör se olika ut. Idag är dock dessa 

mer nischade modeller och teorier ovanliga om till och med obefintliga. En anledning till 

detta skulle kunna vara att det inte finns någon plats för detta, att det helt enkelt inte behövs 

nischade modeller för företag av denna typ. En annan orsak skulle kunna vara att 

forskningsfältet inte undersökt detta än, d.v.s. att tid, resurser eller tanken funnits men 

uteblivit. 

 

Materialinnovationer har genom tiderna utgjort grunden för många nödvändiga upptäckter, 

från plaster i höftledsimplantat till kolnanotuber i datorer. Utan t.ex. ”gorilla glas”, härdat glas 

av alkalisk aluminiumsilikat, skulle pekskärmarna på iPhones inte vara lika hårda och 

reptåliga. Flygplansteknik, vindkraftverk, kärnkraftverk – ingen av dessa skulle vara möjliga 

utan nya förbättrade material. Materialbegränsningar är också oftast det som hindrar 

områdena att fortsätta förbättras.  
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Projektgruppen ämnar genom denna studie presentera relevant affärsutvecklingsteori och 

fallstudier för att underlätta etablering av högteknologiska företag med en brett applicerbar 

materialinnovation. Funderingarna rör sig därmed runt en relativt nischad marknad men teorin 

som tas upp kan antas vara generell. Genom både ett smalt och brett angreppssätt vill 

projektgruppen ge en komplett bild av viktiga faktorer i en sådan uppstart och hjälpa företag 

nå etablering. Eftersom uppdragsgivaren är ett högteknologiskt företag med en 

materialinnovation kan denna information gynna deras företagsutveckling.  

1.2.1 Problemformulering 

Projektgruppen ämnar genom denna studie presentera relevant affärsutvecklingsteori och 

fallstudier för att underlätta etablering av högteknologiska företag med en brett applicerbar 

materialinnovation.  

1.3  Syfte 
Detta projekt kommer att uppnå två olika syften, men med ett gemensamt mål att underlätta 

etableringen av Disruptive Materials.  

 

1. Syftet med projektet från uppdragsgivarens sida är att finna ett visst antal 

instegsmarknader för materialinnovationen Upsalite® genom urval och kontakt med 

potentiella kunder. 

 

Med hjälp av den befintliga forskningen som finns idag, både inom entreprenörskap som stort 

samt inom grenen högteknologiskt entreprenörskap ska detta arbete ge mer insikt om hur 

företag med en materialinnovation med ett brett applikationsspektra ska fokusera och 

utvecklas. Det andra syftet är som följer: 

 

2. Ur fallstudier och teori ge Disruptive Materials en rekommendation för hur de kan 

arbeta med sin företagsutveckling.  

1.3.1  Precisering  

Det första syftet kommer att uppnås praktiskt genom projektgruppens roll som 

affärsutvecklare på Disruptive Materials. Arbetet kommer bl.a. innebära kundurval, 

kundkontakt och marknadsanalys. Det senare syftet kommer att uppnås både praktiskt, genom 

intervjuer av företag som har befunnits i liknande situationer som Disruptive Materials, och 

teoretiskt genom en litteraturstudie. Dessa två tillvägagångssätt kommer mynna ut i slutsatser 

om hur högteknologiska företag med en materialinnovation med brett applikationsspektra kan 

arbeta för att lyckas etablera sig kommersiellt. Slutsatserna ska appliceras på Disruptive 

Materials och därmed ge svar på det andra syftet. För att öka läsarens förståelse av denna 

applicering kommer projektgruppen beskriva sin bild av företaget, som kompletteras av 

berättelser från nyckelpersoner på företaget.  
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1.3.2 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att avgränsas båda inom det teoretiska och praktiska arbetet med att skapa 

en insikt i uppstartsföretags strategi mot kommersialisering samt i affärsutvecklingsrollen. 

Förstnämnda praktiska del kommer fokusera på enbart högteknologiska företag med en brett 

applicerbar produkt med övervägande andel företag som baserats på materialinnovationer. I 

endast en av fallstudierna undersöks situationen för ett högteknologiskt företag utan 

materialinnovation, detta för att skapa en bredd samt undersöka hur detta skiljer sig från de 

övriga. Den teoretiska bilden kommer utgöras av främst litteratur med anknytning till 

högteknologiska innovationer. I affärsutvecklingen kommer främst företag med möjlighet att 

bli potentiella kunder behandlas, det vill säga inte privatpersoner eller universitet. Dessutom 

kommer vidare samarbetsdiskussioner enbart föras med betalande kunder.  

 

Marknadsanalysen begränsas till två potentiella affärsområden för Upsalite® i vilka 

projektgruppen har mer tekniks insikt.  

1.3.3  Disposition 

Uppsatsen består av fyra stycken huvuddelar: teori kring högteknologiskt entreprenörskap, 

presentation och analys av fallstudierna, presentation av Disruptive Materials och sista 

huvuddelen är implementering av dragna slutsatser på Disruptive Materials. Som kan ses i 

Figur 1 finns det fler delar än dessa men det är i huvuddelarna som projektgruppens 

huvudarbete ligger. Som går att se i Figur 1 har några av huvuddelarna subdelar och de ska 

symboliserar stora underrubriker som dessa har. Detta är med för att skapa en bild för läsaren 

av hur uppsatsen är uppbyggd. 

 

Figur 1: Schematisk bild över uppsatsen  

Varje kapitel har i början en beskrivande text där dispositionen för respektive kapitlet 

beskrivs noggrannare. Detta är till för att läsaren lättare ska kunna sätta sig in i vad 

projektgruppen vill med respektive kapitel och hur de tänkt med upplägget. Denna 
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beskrivande text förklarar även för läsaren på vilket sätt kapitlet tillför kunskap till dragna 

slutsatser. Eftersom syftet med uppsatsen är att genom studie av teori och praktik ge en 

rekommendation till Disruptive Materials kring deras företagsutveckling, som är ett företag 

med en brett applicerbar materialinnovation, är denna beskrivande text viktig för att läsaren 

ska förstå vad de olika kapitlen tillför till syftet.  
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  Kapitel 2

Studiens metodologiska utgångspunkt 
Metodologi är en del av det man kallar för vetenskapsteori eller vetenskapsfilosofi (NE:a, 

2014). Det är en fördjupad studie av de metoder man använder för att samla in empirin till sin 

forskning. Det är med andra ord en fördjupad diskussion om förhållningssättet till den metod 

som utförs i projekt och är en viktig del att definiera speciellt inom samhällsvetenskaplig 

forskning. Metodologidiskussionen definierar projektgruppens ställning i gränserna mellan 

socialt, kulturellt och vetenskapligt så att läsaren kan förstå utgångspunkten i arbetet och själv 

bilda sig en uppfattning (Johansson, 1995).  

 

Texten nedan förklarar inledningsvis olika vetenskapsteorier och vad de implicerar för att 

läsaren ska förstå projektgruppens metodologiska genomförande. Resonemanget i denna 

diskussionsdel tydliggör vägen fram till uppsatsens avslutning där syftet besvaras och 

slutsatser implementeras på Disruptive Materials samt de funna instegsmarknaderna. 

2.1 Nyckelbegrepp inom vetenskapsteorin 
Deduktiv forskning bygger på att empiriskt pröva hypoteser som bildats under insamling av 

teori medan ett induktivt angreppssätt utgår från empiri som resulterar i genererad teori 

genom efterforskning (Greener, 2008). I det deduktiva tillvägagångssättet styr teorin vilken 

typ av data som samlas in och resultaten kan antingen stödja eller förkasta tänkta hypoteser. 

Det kan finnas fler anledningar till att teorin inte överensstämmer med verkligheten som t.ex. 

nya publiceringar av forskningsresultat som motbevisar tidigare teori, eller att ”verkligheten” 

efter datainsamlingen visar sig vara irrelevant i den aktuella teorin. Därför kan teorin behöva 

revideras eller andra hypoteser bildas (Bryman & Bell, 2005). Ett induktivt angreppssätt 

resulterar i teori som en följd av observationer, d.v.s. observationer genererar generella lagar 

(Kovács, 2005). Efter teoretisk reflektion av insamlad data behöver forskaren ofta insamla 

mer information för att med säkerhet dra slutsatser. Den vidare processen blir därmed iterativ, 

alltså går kontinuerligt mellan data och teori.  

 

Som går att konstatera finns moment inom både den deduktiva och induktiva forskningen där 

metoderna sammanfaller (Bryman & Bell, 2005). Det är t.ex. svårt att använda sig av ren 

deduktion i kvalitativ forskning p.g.a. tolkningsprocessen som är svår att göra oberoende av 

forskarens subjektivitet. I det induktiva förhållningssättet är det istället svårt att tolka helt utan 

teoretisk förståelse. Följden blir att man ofta använder sig av någon form av abduktion, d.v.s. 

växling mellan empirisk och teoretisk reflektion där dessa kontinuerligt omformas under 

kontakt (Alvehus, 2013). Detta bildar en kunskapscirkel där teori ständigt anpassas efter 

empirin och nya frågeställningar. Abduktionen inför intuition som en faktor i forskningen 

enligt Kovács (2005), som kommer till stånd ur ett kreativare förfarande än vad som är möjlig 

inom ramarna av induktion och deduktion och underlättar uppfattning av avvikande 

observation. Genom att angripa forskningen från olika håll kan teori och resultat ses från 

skilda perspektiv (Kovács, 2005). 

   

Kvalitativa och kvantitativa metoder är vanliga forskningsstrategier. En kvantitativ metod 
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genereras ofta deduktivt med ett positivistiskt tillvägagångssätt. Den kvalitativa forskningen 

genomförs oftast induktivt med ett interpretivistiskt förhållningssätt, d.v.s. med tolkning av 

empirin och genereringen av flera möjliga svar (Greener, 2008). Skillnaden mellan metoderna 

är dock inte benhård utan båda har drag som påminner om varandra. 

2.2 Positivism och interpretativismen   
Ett positivistiskt tillvägagångssätt relateras oftast till vanlig naturvetenskaplig forskning där 

resultatet är empiriskt undersökt (Greener, 2008). Det innebär också att forskningsresultatet 

går att uppfatta med våra sinnen, så kallad fenomenalism. Den erhållna kunskapen har alstrats 

genom fakta som utgör grunden för lagmässiga regelbundenheter och det finns en tydlig 

skillnad mellan normativa och vetenskapliga påståenden (Bryman & Bell, 2005). Ofta 

används ett deduktivt förfarande där uppställda hypoteser bekräftas eller falsifieras varpå 

resulterande fakta genererar nya teorier som i sin tur leder till generella lagar och/eller 

principer. Förfarandet är objektivt i enlighet med ett vetenskapligt beteende (Greener, 2008).  

 

Interpretativismen är ett vanligare tillvägagångssätt inom samhällsvetenskaplig forskning och 

därmed flitigt använd inom affärsutveckling och management. I sådana fall analyseras olika 

situationer såväl som interaktioner med människor och en viss subjektivism är därmed på sin 

plats. Resultatet blir en tolkning av sociala handlingar med ett bredare perspektiv på svaret än 

positivismens ”enda rätta slutsats”. Det finns med andra ord inte en sanning utan forskaren 

bygger upp egen kunskap och förståelse (Greener, 2008). Hermeneutik, som beskrivs nedan, 

är ett sätt att bilda sig en interpretativistisk bild av forskningen. 

2.3 Det hermeneutiska tillvägagångssättet  
I stil med det interpretativistiska tillvägagångssättet erbjuder en hermeneutiken en 

beskrivning som ligger utanför det positivistiska paradigmet (Michrina & Richards, 1996). 

Inom hermeneutiken gör man tolkningar av omvärlden som inte söker ett rätt svar eftersom 

alla sociala grupper är olika och inte följer en universell lag (Michrina & Richards, 1996). 

Hermeneutiken menar på att det inte går att hålla sig helt objektiv i sin forskning så därför bör 

egen subjektivitet/ bias användas till sin fördel (Michrina & Richards, 1996). Om forskaren är 

medveten om att hen är subjektiv går det att analysera insamlad data utifrån den vetskapen så 

att slutsatserna som dras blir mer generella.  

 

För att förstå skillnaden mellan naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt 

tillvägagångssätt visas dessa två metoder i Figur 1 och Figur 2. Figur 1 visar hur den 

naturvetenskapliga forskningen praktiskt går till väga. Denna process skiljer sig från 

hermeneutiken som visas i Figur 2. Hermeneutiken är en process som är iterativa och som går 

ständigt mellan datainsamling och tolkningar av den. 
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Figur 2: Schematiskbild över naturvetenskaplig forskning (Redigerad från: Michrina & Richards, 1996:8) 

Figur  3: Schematiskbild över hermeneutisk forskning (Redigerad från: Michrina & Richards, 1996:12) 

Att vara objektiv är som nämnts svårt och därför krävs det att forskaren förstår hur dennes 

bias påverkar den studerade gruppen (Michrina & Richards, 1996). Eftersom det är väldigt 

svårt att få svar på en fråga utan att ställa den kommer frågeställningen själv att påverka 

gruppen. För att bättre förstå detta fenomen och processen bakom finns Figur 3. I stora drag 

säger Figur 3 att kommunikationen mellan forskaren och gruppmedlemmarna påverkar båda 

parterna. Genom att vara medveten om detta kan större förståelse kring hur en grupp uppför 

sig inhämtas. 
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Figur 4: Effekten av forskaren på kulurmedlemmar (Michrina & Richards, 1996:27) 

2.4 Uppsatsens metodologiska grund 
Uppsatsens fokus låg i att undersöka möjliga etableringsstrategier, och problematiken kring 

dessa, för nystartade företag med hög teknisk grund och en materialinnovation. Detta gjordes 

genom inläsning av litteratur som gav den teoretiska grunden, samt fallstudier av passande 

företag. Teori kunde på så vis jämföras med praktiska exempel och ge slutsatser som är av 

hjälp för Disruptive Materials etablering. Parallellt med detta arbete skulle projektgruppen 

finna ett antal instegsmarknader för Disruptive Materials genom sortering, urval och kontakt 

av företag som visat intresse i dem. Även dessa potentiella instegsmarknader kan diskuteras 

utifrån de tidigare dragna slutsatserna.  

 

Teorin består av olika managementartiklar och annan entreprenöriell litteratur. Empirin utgörs 

av fallstudier av sex stycken företag som baseras på intervjuer. Empirin består därmed till 

största del av kvalitativa intervjumetoder. I intervjuerna fick projektgruppen en inblick i hur 

företagare upplever sitt strategibyggande mot en lyckosam etablering, samt fick svar på även 

andra relevanta frågeställningar. Den praktiska affärsutvecklingen är även redovisad i 

empirin, men har byggts upp av både kvalitativa och kvantitativa studier. Kvalitativa studien 

genomfördes genom en enkät medan den kvantitativa delen bestod av direkt kundkontakt.  

 

Forskningen har således varit av samhällsvetenskaplig art. Som nämnt ovan, består forskning 

ofta av både kvalitativa och kvantitativa metoder som stödjer varandra och underlättar 

bildandet av vettiga slutsatser och rimliga svar (Greener, 2008). Detta projekt involverade 

båda metoder men för något olika ändamål. Den kvalitativa forskningen byggde upp kunskap 

kring företags strategier och affärsmodeller som genom ett abduktivt förfarande fyllde ut 

insamlad teori eller utgjorde grunden för ny forskning. Den kvantitativa information nyttjades 

vid marknadsanalys av potentiella instegsmarknader för Disruptive Materials, där ren fakta 
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som omsättning och storlek på företaget hjälpte finna potentiella kunder för Upsalite®:s 

första kommersialisering. I arbetet med att finna relevanta instegsmarknader användes även 

kvalitativ information för att skapa större förståelse för kunder, deras användning av 

Upsalite® och marknadssituation. Det var den sammanställda bilden som påverkade vidare 

kontakt med företag och intressenter. 

 

Det kvalitativa arbetet med att undersöka uppstart och etablering av företag genomfördes som 

tidigare nämnt abduktivt, där relationen mellan teori och forskning har växlat mellan empirisk 

och teoretisk reflektion. Teori kring vikten av företags resurser samt relationer vid skapandet 

av ett produktivt och långvarig företagande och kännedom om tidigare entreprenöriella 

strategier har initialt väglett den kvalitativa fallstudien av ett antal företag på ett renodlat 

deduktivt vis. Denna utgångspunkt berodde på projektgruppens medhavda teoretisk insikt 

kring universitetsavknoppningar och generella teorier i affärsutveckling. Det bildade därmed 

lösa hypoteser, som snarare kan ses som frågeställningar, om hur nyetablerade företag 

behövde fokusera sina resurser och hur de skulle nå ut till potentiella kunder i sin 

företagsutveckling. Hypoteserna definierades aldrig helt strikt för att tillåta en öppensinnad 

attityd i intervjusammanhang och tankeverksamhet. Det visade sig sedan att många kända 

modeller samt nyckelfaktorer för företags framgång togs upp i intervjuerna, vilket bevisade 

att dagens managementlitteratur och/eller artiklar används i praktiken till stor utsträckning. 

Men summering och reflektion av intervjuerna har även uppdagat ny information, sådan som 

tidigare funna teorier inte uppmärksammat. Vilket har resulterat i induktiv forskning för att 

slutligen ge ett sammanställt arbete kring normativa strategier för nystartade företag. På detta 

sätt har uppsatsen dels utvärderat attityden för traditionella strategier och etableringar av 

nystartade bolag samtidigt som den bidragit med nya insikter och teori som kan hjälpa 

managementbeslut i framtiden.  

 

Vi har till stor del utgått från en interpretativistisk/hermenuetisk filosofi på arbetet med tanke 

på de tolkningar som härrört ur kvalitativ information som intervjuer. Intervjustudien har lett 

till projektgruppens förståelse över egen bias, vilket hjälpt de att förstå de olika fallen i större 

utsträckning. Slutsatser dragna från intervjuer har generellt försökt värderats objektivt med 

hänsyn till att respondentens svar kan ha haft subjektiva tendenser. Detta synsätt har även 

använts för att förstå Disruptive Materials situation för att kunna diskutera deras etablering ur 

framtagna slutsatser på ett mer anpassat sätt.  

 

Även litteratur har tolkats ur ett perspektiv som bäst passar uppsatsens ändamål och valts ut 

med avsikten att förklara den empiri som samlats in. Därmed är projektgruppen även 

medvetna att den skapade bilden är normativ och att den inte täcker in en fullständig sanning 

av verkligheten. Även valet av instegsmarknader som delvis genomfördes kvantitativt 

mynnade ut i valet av ett antal respondenter som baserades mycket på egen känsla och 

tolkning av svar. 
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  Kapitel 3

Studiens utförande 
Utförandet är det tillvägagångsätt som väljs för att bäst uppnå önskade resultat. Det är därför 

en del saker som behövs ha i åtanke i utförandediskussioner speciellt i samband med 

tvärvetenskaplig forskning t.ex. angreppssätt, urvalsprocesser och avgränsningar. Nedan tas 

dessa aspekter upp för hela projektet, men för översiktlighetens skull delas utförandet upp i 

fyra avsnitt. Första avsnittet handlar om tillvägagångsättet för litteraturstudien. Avsnitt 3.2 

beskriver varför de utvalda sex högteknologiska företagen passade i studien samt 

intervjutekniken som användes i fallstudierna. Avsnittet behandlar även kort varje 

intervjufall. De två nämnda avsnitten skapar tillsammans en helhetsbild av etableringar av 

nystartade högteknologiska företag. I Avsnitt 3.3 beskrivs arbetet med kundsortering och 

kundurval för att hitta potentiella instegsmarknader för Disruptive Materials och slutligen 

berörs arbetet som bygger upp Disruptive Materials beskrivning. Slutsatser skapade från toeri 

och fallstudier appliceras på de två sistnämnda avsnitten för att rekommendera Disruptive 

Materials etablering. Det varierade utförandet ger projektet flera infallsvinklar och breddar 

projektgruppens insikt kring högteknologiskt entreprenörskap, materialinnovationer, 

arbetsstrategier och företagsutveckling. Denna breda insyn återspeglas sedan i både analys 

och slutsatser av teori och fallstudier, samt applicering av slutsatser på Disruptive Materials. 

Kapitlet avslutas med en utförandediskussion. 

 

Arbetet inleddes kunskapsbyggande genom inläsning av artiklar och böcker kring 

management och nystartade företag främst inom universitetsavknoppningar. Samtidigt skedde 

diskussioner och brainstorming i projektgruppen med och utan ämnesgranskaren och 

handledare. Förutom teoriinsamling har huvuddelen av arbetet genomfördes kvalitativt med 

intervjuer av nyckelpersoner i olika uppstartsföretag. Projektgruppen hade också en roll som 

affärsutvecklare på företaget vilket innebar praktiskt arbete med att hitta potentiella 

instegsmarknader genom kundkontakt i enkäter, mail och samtal.    

3.1  Litteraturstudie 
Insamlingen av teorin började med den kunskap som projektgruppen införskaffat från kurser 

inom närliggande ämnen. Denna kunskapsbas gav sedan en naturlig fördjupning utifrån de 

böcker och artiklar projektgruppen redan inhämtat. För att sedan skaffa sig en djupare 

kunskap för uppsatsen relevant teori användes olika akademiska databaser för att söka efter, 

främst artiklar, om viktiga parametrar för nystartade företag. Detta resulterade i ett flertal 

texter som projektgruppen läste och finns beskrivna i teoridelen. Flera av de texter som var 

mer intressanta gav även vidare rekommendationer genom bl.a. referenslistor.  

3.2  Intervjuer 
Projektgruppen har valt sina intervjukandidater utifrån flera faktorer beskrivna här nedan: 

1. Projektet ämnar undersöka företags strategier från uppstart till etablering, d.v.s. den 

tidiga fasen av ett bolags utveckling. Därmed har företag valts som relativt nyligen 

varit med om denna process men som idag har kommit en bit på vägen i 

etableringsfasen. 
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2. Företagen skulle vara högteknologiska och ha en produkt med ett brett 

applikationsspektra. För att få en närhet till Disruptive Materials fall hade fem av de 

sex företagen en materialinnovation. Det sista fallet användes för att jämföra en 

renodlad högteknologisk innovation med materialföretagen. 

3. Företagen och intervjukandidaterna valdes i första hand ur projektgruppens befintliga 

kontaktnät och i närområdet, d.v.s. Uppsala-Stockholmstrakten.  

Företagen som intervjuades är grundade mellan 5-10 år sedan och har relativt nyligen varit 

med om utvecklingen från uppstart till etablering och har därmed resan färskt i minnet. Dock 

är de så pass stabila att de överlevt denna första sträcka och de flesta har kommit långt i sin 

etablering. Projektgruppen har också valt sina intervjukandidater utifrån deras erfarenheter 

inom praktiskt entreprenörskap. Det vill säga personer som varit med om uppstarten av ett 

företag eller varit med från ett tidigt skede, som kan beskriva hur företaget arbetade. 

Projektgruppen ansåg att intervjuer ansikte-mot-ansikte var att föredra för att få en bättre 

helhetsbild genom personlig kontakt och för att ha möjligheten att ställa följdfrågor. 

 

Table 1: Intervjuöversikt fallstudierna 

 

Den valda intervjutekniken var den så kallade semistrukturerade eller kvalitativa intervjun 

(Bryman & Bell, 2005). Detta tillvägagångssätt bygger på att intervjuaren har en 

intervjuguide som innehåller några olika teman som sedan används (Bryman & Bell, 2005). 

Detta medför att intervjun hålls öppen och spontan, d.v.s. mallen följer ingen kronologisk 

ordning och alla teman kanske inte berörs. Fördelarna med denna typ av intervjuteknik mot 

en mer strukturerad intervju är att en öppnare dialog kan hållas vilket kan främja svar och 

diskussioner också utanför intervjuguiden. Nackdelen kan dock vara att det är svårt att veta 

var intervjun kommer att sluta samt om den kommer svara på det intervjuaren vill (Bryman & 

Bell, 2005). Projektgruppen val av den semistrukturerade intervjutekniken grundar sig i att 

inte begränsa respondenten i sin berättelse. Syftet med intervjuerna var att få återberättat den 

utveckling som företagen gått igenom sedan uppstart till etablering, vilket kunde skilja sig vitt 

åt mellan de olika bolagen. Intervjutekniken tillät projektgruppen att koncentrera sig på 

aktuella frågeställningar i var fall.   

Företag Längd (tid) Antal 

personer 

Intervjutyp Förhållande till 

företag 

Animech 

Technologies 

Ca 60 min 1 Anteckning, ansikte 

mot ansikte 

VD 

Nanologica 60 min 1 Inspelad, ansikte mot 

ansikte 

Medgrundare, nu 

forskare på SU 

Spiber 

Technologies 

30 min 1 Inspelad, telefon Operativ chef och 

medgrundare 

Rolling Optics 65 min 2 Inspelad, ansikte mot 

ansikte 

Externa 

affärsutvecklare 

OrganoClick 75 min 1 Inspelad, ansikte mot 

ansikte 

VD och 

medgrundare 

Bio-Works 65 min 1 Inspelad, ansikte mot 

ansikte 

Anställd och 

medgrundare 
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De fyra huvudteman som följdes i intervjuguiden var uppstarten av företaget, produkten 

karaktär, företagets strategiska utveckling och nyckelpersoner. Det fanns även ett avslutade 

tema som kallades ”avslutade frågor” vilket var tänkt som stöd åt projektgruppen. Utöver de 

olika huvudteman fanns även underpunkter som användes som riktlinjer. Intervjuguiden går 

att läsa i sin helhet i Appendix 1. 

 

Vid intervjuerna var alla tre författare med vid samtliga tillfällen. Detta var inte ett 

nödvändigt kriterium men av intresse från samtliga då den semistrukturerade intervjutekniken 

gynnades av input från fler åhörare/intervjuare. Projektgruppen avsåg att spela in intervjuerna 

för att i efterhand transkribera väsentlig information i empiriavsnittet. Respondenterna godtog 

oftast denna förfrågan, förutom i ett av fallen då anteckning blev lösningen som sedan 

transkriberades kort därefter. Mer specifika kommentarer presenteras i Tabell 1 nedan samt i 

efterföljande avsnitt. 

3.2.1 Intervju - Animech Technologies  
Denna intervju skiljer sig från de andra då den inte spelades in. Detta gjordes p.g.a. att 

intervjuobjektet inte kände sig bekväm med detta. Istället antecknade en av projektgruppen 

det som sades. Detta medförde att viss information blev bortprioriterad redan från början för 

att den inte var intressant nog att hinna antecknas och annan kan ha missats. Dock skapades 

en bra helhet som önskades och intervjun ses så gott som likvärdig till de övriga. Något som 

kan ha påverkat intervjusituationen var att personen ifråga gått samma universitetsprogram 

som projektgruppen och då kan ha format sin berättelse.  

3.2.2 Intervju - Nanologica  
Intervjuobjektet var engelskspråkigt vilket resulterade i att intervjun hölls på engelska. 

Projektgruppen uppfattade inte detta som något hinder. Intervjuobjektet arbetade idag inte på 

företaget utan arbetar som forskare på Stockholms universitet där forskningen bidrar till 

Nanologicas utveckling.   

3.2.3 Intervju - Spiber Technologies 
Denna intervju skiljer sig en del från de övriga då den skedde över telefon. Det innebar att 

endast en av projektgruppen förde samtalet, dock lyssnade de andra m.h.a. 

högtalarfunktionen. Respondenten satt i en bil under samtalets gång så stundtals vart det svårt 

att höra vad han se p.g.a. bakgrundsljud. Resultatet blev en kortare intervju men alla frågor 

besvarades utförligt. Samtalet blev dock inte lika öppet som de andra då ansiktsuttryck och 

likande inte kunde läsas av.  

3.2.4 Intervju - Rolling Optics 
Under denna intervju fördes samtal med två intervjuobjekt. Detta medförde en bra och öppen 

diskussion och mycket hjälpsamma tips presenterades. Ingen av de intervjuade jobbade aktivt 

på företaget och har inte heller gjort det. Dock arbetar båda på på UU Innovations och har på 

så vis varit involverade i Rolling Optics framväxt. De har därmed bra förståelse för deras 

utveckling. Eftersom de intervjuade arbetar som affärsutvecklare och affärsrådgivare gav de 

mycket generella tips, vilket visar sig i empirin. Viktigt att tänka är att Disruptive Materials 
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har samma inkubator och en viss subjektivitet är på sin plats.  

3.2.5 Intervju - OrganoClick och Bio-Works 
Båda dessa intervjuer följde den planerade mallen väldigt väl. 

3.3 Kundsortering och kundurval 
Efter den stora mediauppmärksamheten kring Upsalite® och dess upptäckt samt uppstarten av 

företaget Disruptive Materials har det rasat in förfrågningar som handlat om allt från 

investering i bolaget, till återförsäljning av ämnet. På företagets hemsida har man även haft 

möjlighet att ansöka om en liten mängd prov för att undersöka materialet i sin tilltänkta 

applikation eller forskning. Projektgruppen har fått ta del av alla dessa förfrågningar för att 

granska och sortera de med målet att finna ett antal potentiella instegsmarknader för 

Upsalite®. Första urvalet bestod av en tidig bortsortering av kunder från dessa förfrågningar, 

följt av en enkätundersökning och vidare sållning samt prioritering av potentiella kunder. 

Detta arbete gav projektgruppen en roll som affärsutvecklare på Disruptive Materials och 

uppgiften går att summera i två frågeställningar: 

1. Ur den stora mängden kundförfrågningar, vilka är relevanta att undersöka närmare? 

2. Ur enkätsvaren, vilka företag är intressanta som kunder? 

Efter dessa två urvalsfrågor tog projektgruppen kontakt med kunder som hade potential att bli 

Disruptive Materials instegsmarknader. Nedan presenteras hur detta arbetet med 

affärsutvecklingen har gått till. 

 

Målet med första urvalet var att hitta ett antal företag som kunde vara intressanta för 

Disruptive Materials att ta vidare kontakt med som kunde mynna ut i en närmare relation i 

förlängningen. Lämpligtvis kunde det redan visade intresset för företaget och Upsalite® 

användas för att finna en första tänkbar kundgrupp. För att möjliggöra detta krävdes en 

sortering och en prioritering av företag som skulle kunna liknas vid en urvalstratt, se Figur 2. 

Sorteringsarbetet inleddes med att den stora mängden inkomna meddelanden sågs över i Steg 

1. Samtliga förfrågningar lästes igenom och de som var irrelevanta sorterades bort i Steg 2. 

Urvalskriterier för bortsorteringen av förfrågningar var: 

 Korta/dåliga/otillräckliga motiveringar  

 Tilltänkt användning av Upsalite® var inte applicerbar 

 Investeringsförfrågningar 

 Återförsäljning av material 

Dessa urvalskriterier valdes av projektgruppen utifrån praktiska skäl d.v.s. de svar som 

sorterades bort var förfrågningar som inte är möjliga kunder p.g.a. tekniska, ekonomiska och 

resursmässiga skäl. 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 
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I Steg 2 konstruerades en webbaserad enkät vars funktion var att ge projektgruppen mer 

konkret information kring intressenterna, deras arbete, användning av materialet och andra 

specifika frågor som var aktuella beroende på om de var privat-, universitets- eller 

företagspersoner, se Appendix 2 för en kopia av hela enkäten. Privat- och universitetspersoner 

var med för att det i detta tidiga skede var svårt att skilja dessa från varandra samt från 

företagspersoner, för att inte missa en potentiell kund togs de med. Denna enkät skickades ut 

till samtliga intressenter från Steg 2. Mer om enkäten går att läsa i Avsnitt 3.3.1. 

 

Svaren från enkäten analyserades i Steg 3 och gav projektgruppen en bättre uppfattning om 

kunderna. Universitets- och privatpersonernas förfrågningar överlämnades orörda till 

företaget då dessa svar inte var aktuella i detta projekt i Steg 4.  

 

I nästa skede involverades företagsrepresentanter på Disruptive Materials i en workshop. 

Workshoppen genomfördes genom att projektgruppen först höll en snabb presentation av data 

som samlat in med enkäten och statistik som kunde utrönas ur denna. Därefter fick 

företagsrepresentanterna läsa igenom utskrivna och sammanställda enkätsvar. Utav de 

potentiella kunderna i Steg 4 bestämdes alltså tre huvudklassificeringar baserat på prioritering 

för vidare kontakt. Där företag i klass 1 hade hög prioritet, klass 2 företagen var intressanta 

men kanske inte lika klockrena som klass 1 och slutligen klass 3 företag som åsidosattes till 

framtiden. Under arbetet identifierades kriterierna för de intressanta företagen: 

 Stor marknadspotential för Upsalite® 

 Realistiskt applikationsområde för materialet 

 Resurser och vilja till egen testning av materialet 

 Användning av snarlikt material idag 

Dessa kriterier valdes av representanterna från Disruptive Materials och grundas på 

genomförbarhet och potentiell ekonomisk vinst.   

3.3.1  Enkäten 
Som tidigare nämnt var syftet med enkäten att identifiera potentiella kunder och marknader 

samt uppta en vidare kommunikation med de mest intressanta. Enkätupplägget bestod av fyra 

olika delar: allmän, företag, universitet och användning av Upsalite®. Intressenterna svarade 

endast på frågor relaterade till dem själva. Frågorna var både kvalitativa och kvantitativa. Se 

den fullständiga enkäten i Appendix 2. Enkäten är uppbyggd för att ge mer information om 

personerna och deras eventuella företag samt hur de har tänkt att använda Upsalite®. 

3.3.2  Kundkontakt 
Vid direkt kontakt med de respondenterna som ansågs vara intressanta skapades en standard 

text som sedan anpassades för respektive respondent utifrån undersökningssvaren, se 

Appendix 3 för standard texten. Flera av respondenterna ville att ett sekretessavtal skulle 

skrivas på (NDA: non disclosure agreement), vilket Disruptive Materials har en mall som 

projektgruppen använde. I de fall där det blev aktuellt att skicka Upsalite® skrevs även ett 

Figur 5: Schematisk urvalstratt fram till första urvalet 
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MTA (material transfer agreement) vilket Disruptive Materials också har en mall för. Dessa 

avtal handlade om överenskommelse för vad respektive företag får göra med Upsalite® samt 

innehåller information om priser och resultatdelning. 

3.4 Studien av Disruptive Materials  
Projektgruppen har genom sin roll på Disruptive Materials och intervjuer med nyckelpersoner 

på företaget skapat en helhetsbild av bolaget för läsaren. Denna beskrivning tillsammans med 

identifierade instegsmarknader kommer användas för att föreslå hur företaget kan arbeta 

strategiskt mot etablering. Beskrivningen delas upp i flera olika utifrån vad projektgruppen 

ansåg vara rimligt att beskriva för läsarens förståelse. Dessa är: ”Disruptive Materials 

kompetens och resurser”, ”Strategier och arbetssätt”, ”Finansiering” och ”Framtiden – 

Möjligheter och problem”.  

 

Intervjuerna med nyckelpersoner på företaget kommer vara semistrukturerade och innehålla 

tre huvudfrågor som sedan följs upp av underfrågor om det behövs. Strukturen på intervjuerna 

såg ut på detta vis: 

 Din roll i företaget? 

 Resurser? 

o Inplockning av personal 

o Konflikter mellan FoU och affärssidan 

 Framtiden? 

o Nya produkter 

o Finansiering  

 Problem  

o Nu och i framtiden  

Frågorna och följdfrågorna uppmuntrade till öppna svar från respondenten. Projektgruppen 

genomförde fem stycken intervjuer med personer från och omkring Disruptive Materials. 

Vilka dessa är samt hur länge respektive intervju pågick visas i Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2: Intervjuöversikt Disruptive Materials 

Namn Längd (tid) Förhållande till företaget 

Mattias Karls 27 min VD och medgrundare 

Malin Nilsson 20 min Affärsutvecklare, konsult 

Sara Frykstrand 13 min Forskare och medgrundare 

Maria Strømme 30 min Professor och medgrundare 

Johan Gomez de la Torre 25 min Forskare och medgrundare 

 

Intervjuerna genomfördes efter projektgruppen skapat sig bilden av företaget för att undvika 

att få en färgad uppfattning. Denna bild kompletteras med intervjusvaren. Alla intervjuer hölls 

ansikte-mot-ansikte och alla tre författare var med vid samtliga tillfällen. Som beskrivs 

tidigare i metoden var det inte nödvändigt att alla projektgruppen var med men av intresse 

blev detta fallet. Intervjuerna spelades in för att sedan sammanfattas och presenteras senare i 

uppsatsen. 
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3.5 Utförandediskussion 
I detta avsitt diskuteras hur projektgruppen anser att utförandet genomförts. Här kommer 

eventuella misstag och val av metoden att tas upp. 

 

Projektet är konstruerat så att uppdraget från Disruptive Materials har genomförts parallellt 

med arbetet kring den akademiska höjden, d.v.s. fallstudier och teoriinsamling kring 

instegsmarknader och etablering. Teorin och fallstudierna ger en helhetsbild genom att 

kombinera teori med praktiska erfarenheter från de sex olika företagen som utgör 

fallstudierna. Slutsatser dragna från detta arbete kommer sedan appliceras på Disruptive 

Materials, både generellt och mer specifikt mot de instegsmarknader som projektgruppen 

identifierat.  

 

I och med att studien ämnade undersöka den tidiga fasen av ett företags utveckling, d.v.s. från 

uppstart till etablering passade valen av företag utmärkt. De hade fortfarande den 

utvecklingen färskt i minnet men hade lyckats komma en bit på vägen i sin etablering. 

Projektgruppen anser att samtliga intervjuade företag har lyckats bra med sin uppstart och 

bedömer det utifrån att de fortsätter leva vidare och växa. Därmed passar det bra att inspireras 

av dessa företag för att föreslå en rimlig etablering av även Disruptive Materials.  

 

De intervjuer projektgruppen genomförde var av semistrukturerad form. Informationen 

inhämtades genom ett hermentuistiskt tillvägagångssätt. Av dessa intervjuer konstruerades 

sedan fall där deras historia tas upp, beskrivs och analyseras. Även diverse tips och tricks från 

företagen tas upp.  I analysen tolkas svaren från de intervjuade utifrån tillämpbar teori som 

beskrivs i teoriavsnittet. 

 

Fallet om Disruptive Materials bygger även det på ett hermeneutiskt tillvägagångssätt där 

projektgruppen har byggt sig en uppfattning genom att sitta som affärsutvecklare på företaget. 

De har därmed varit en del av organisationen och har undersökt företagets värderingar och 

strategier. Fallet är uppbyggt på liknande sätt som intervjufallen fast med större mängd 

trovärdigare information till grund. Analysen sker även här genom att jämföra med teori. För 

sedan bilda en mer etisk bild av företaget genomfördes fem stycken kortare intervjuer för att 

på detta sätt kunna jämföra projektgruppens syn och grundarnas på Disruptive Materials.    

  

Meningen med de semistrukturerade intervjuerna var, som tidigare nämnt, att låta 

respondenten berätta om de faktorer som personen ansåg viktigast eller hade mest kunskap 

inom. Trots den lösa samtalsmallen var det stundtals svårt för projektgruppen att hålla sig 

även inom ramarna av denna. Detta eftersom de olika fallen var intressant på olika sätt och 

flera av de följdfrågor som uppkom enbart ställdes på ett fall. Detta är inget stort problem och 

beror på projektgruppens ovana att genomföra intervjuer men värt att nämna och reflektera 

över. För studiens bredd gav de spridda samtalen projektgruppen kunskap om flera olika 

resonemang kring affärsutveckling och etableringsproblematik vilket kunde belysas i 

modellen. Nackdelen kan vara att en respondents åsikt inte upprepades hos någon annan i och 

med de olika samtalsämnena och därmed bekräftades inte allas historier genom upprepning.  

 

Subjektiviteten vid genomförandet av främst personer kopplade till Disruptive Materials kan 
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ses som stor. Detta för att projektgruppen känner dem relativt väl samt att frågorna som 

ställdes kunde ofta även projektgruppen svaret till. Det är svårt att säga hur mycket detta 

påverkat studien, men är en inräknad faktor när analysen gjorts. 

 

3.5.1 Diskussion av kundsortering och kundurval 
Arbetet med första urvalet genomfördes deduktivt, men där teorin snarare bestod av rimliga 

antaganden från projektgruppens och företagets sida samt informationen som getts i 

mailförfrågningarna än allmängiltig kunskap ur artiklar eller litteratur. De två 

frågeställningarna svarades på under sorteringsarbetet och m.h.a. enkäten som även gav 

kvalitativ information om företagen som underlättade förståelsen för deras behov.  

 

Genom vidare kommunikation med de företag som visat sig mest intressanta för Disruptive 

Materials skapades en bild av vilka faktorer som spelar roll i avgörandet av de företag med 

vilka en närmare relation skulle inledas. Tillvägagångssättet var närmast induktivt. Kontakten 

resulterade i identifiering av ett antal intressanta instegsmarknader. Ett antal 

projekt/samarbeten inleddes genom att MTA och NDA avtal skrevs på. Under 

projektgruppens tid på företaget hann dock ingen av projekten att fullföljas. 
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  Kapitel 4

Högteknologiskt entreprenörskap  

- en teoretisk bakgrund 
Det teoretiska och begreppsmässiga ramverket bör baseras på tidigare forskning. För att 

bedöma kvaliteten på forskningen måste en förståelse skapas för teorin som genomsyrar 

projektet. Först i detta kapitel kommer begreppet innovation att beskrivas som sedan följs av 

flera avsnitt i hur ett företag arbetar eller bör arbeta med innovationer. Sedan över går 

avsnitten i att handla om entreprenören och olika befintliga affärsmodeller. Samtlig teori som 

tas upp bidrar till läsarens insikt i studien av materialinnovationer med ett brett 

applikationsspektra och deras etablering.   

 

Den teoretiska bakgrunden tar upp viktig kunskap som projektgruppen vill belysa för att 

fördjupa läsarens förståelse i projektet. Denna grund, tillsammans med fallstudierna, bildar 

sedan en samlad bild av hur en lyckosam etablering kan uppnås. Sådana slutsatser kan sedan 

implementeras på Disruptive Materials för att bistå i deras affärsutveckling. Innovation är 

t.ex. ett mycket viktigt begrepp i denna uppsats och modellen som byggs i slutet handlar 

mycket om att ta till vara på nya tekniska lösningar, d.v.s. innovationer. Läsaren skapar sig i 

detta kapitel också en förståelse för entreprenörskap och de fördelar det kan medföra, samt får 

en inblick i vad som idag (enligt projektgruppen) är populär affärsutvecklingslitteratur för 

främst nya teknikföretag. Denna teorigrund kommer tillsammans med fallstudierna stå för 

grunden kring slutsatser och analyser dragna om etablering av högteknologiska företag med 

en materialinnovation som har ett brett applikationsspektra.  

4.1 Innovationsbegreppet 
Disruptive Materials bygger sin affärsplan runt materialinnovationen Upsalite®. ”Innovation” 

är ett viktigt och stort begrepp som många företag använder för att förklara sin produkt. Det 

är därmed viktigt, för detta projekt liksom generellt, att förstå den sanna definitionen av ordet. 

En som har försökt sig på att definiera begreppet är Schilling som beskriver innovation på 

följande sätt: “The practical implementation of an idea into a new device or process.” 

(Schilling, 2010:19)  

 

Dock skiljer hon på innovation och teknologisk innovation. Schillings definition av det senare 

är: ”The act of introducing a new device, method, or material for application to commercial or 

practical objectives” (Schilling, 2010:1). En teknologisk innovation kan alltså vara ett nytt 

material som tillämpas kommersiellt, d.v.s. en materialinnovation likt Upsalite®. När 

begreppet innovation benämns fortsättningsvis handlar det om den teknologiska innovationen 

eftersom den definitionen passar bättre in på detta arbete. 

 

En idé kan vara hur kommersiellt lovande som helst men den är inte en innovation förrän den 

provats på en eller flera marknader (IVA, 2010:13). Detta stämmer överens med även 

Shillings synsätt. Upsalite® har tillämpats på marknaden, både innan och under 

projektgruppens arbete på företaget, och är därmed en sann innovation. Men det finns olika 
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typer av innovationer, var och en med sin egen beskrivning. I Schillings bok Strategic 

management of technological innovation (2010) beskrivs fyra olika dimensioner av 

innovation inom vilka ens produkt kan kategoriseras. Det är viktigt för företaget att förstå hur 

deras egen produkt kommer tillämpas, alltså inom vilken innovationsdimension produkten 

befinner sig. Det är då lättare att förstå kundens acceptans eller avighet mot produkten i fråga. 

Nedan följer en kort beskrivning av dessa fyra innovationsdimensioner och hur Upsalite® kan 

komma att användas.  

4.1.1  Produkt- mot processinnovation 

En produktinnovation är något som företag kan sälja antingen som en ny fysisk produkt eller 

en ny tjänst. En processinnovation är en förbättring i hur ett företag arbetar, d.v.s. en intern 

förbättring. Många gånger underlättar eller förbättrar processinnovationer ett företags 

tillverkningsprocesser. Dessa två innovationer existerar ofta tillsammans, då den ena ofta ger 

upphov till den andra (Schilling, 2010:50). 

 

Dessa innovationer kan även vara bådadera beroende på vem som använder dem. Till 

exempel kan en produkt som säljs av ett företag vara en produktinnovation hos dem men när 

produkten tillämpas hos kunden förbättrar den en eller flera processer och blir därmed deras 

processinnovation (Schilling, 2010:50). 

 

Upsalite® är en produktinnovation på Disruptive Materials. För elektronikföretag kan 

materialet istället bli en processinnovation. Upsalite® har en förmåga att adsorbera fukt, d.v.s. 

suga upp fukt ur luften, vid låga luftfuktigheter. Tillverkningsprocesser för elektronik kräver 

låg luftfuktighet för att produkten ska hålla god kvalitet och användarbarhet (DST, 2014-06-

04). Därmed kan den avfuktade effekten av Upsalite® i tillverkningen av elektronik eliminera 

detta problem för företaget.    

4.1.2  Radikal mot inkrementell innovation  

En innovation kan även variera i avseende på hur ny den är. Denna dimension är steglös och 

gränsen mellan de två extremerna är svåra att skilja åt. Schilling definierar dem på följande 

sätt: “Radical innvaotion: An innovation that is very new and different from prior solutions” 

(Schilling, 2010:50); “Incremental innovation: An innovation that makes a relatively minor 

change from (or adjustment to) existing practices” (Schilling, 2010:50).  

 

Skalan är dock relativ, då en innovation som en gång var radikal inte alltid måste vara det. 

Detta eftersom en innovation bedöms radikal respektive inkrementell utifrån befintliga 

innovationer och allt eftersom ny teknik uppdagas kan den radikala nivån förändras 

(Schilling, 2010:50-51). Den diffusa gränsen mellan radikal- och inkrementell innovation är 

tydlig i fallet med Upsalite®. Materialet i säg är en inkrementell innovation eftersom det 

endast är en ny version av redan existerande magnesiumkarbonatföreningar, men 

tillverkningsmetoden är istället radikal.  

4.1.3  Kompetenshöjande mot kompetensförstörande innovation 

En innovation som benämns kompetenshöjande är en innovation som byggs med hjälp av 

befintlig kunskap. En innovation som använder den befintliga kunskapen hos ett företag 
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alstrar i sin tur mer kunskap och gör att kompetensen inom företaget höjs (Schilling, 2010:51-

52). Upsalite® kan komma att användas som en excipient, d.v.s. ett hjälpämne, inom 

läkemedelsindustrin för att t.ex. öka lösligheten av aktiva läkemedelssubstanser. Inom 

industrin används redan andra slags material som excipienter och ett byte till Upsalite® skulle 

förmodligen inte förändra tillverkningsprocessen i hög grad.  

 

En innovation som däremot är kompetensförstörande har en annan inverkan på företaget. En 

sådan innovation gör att den befintliga kompetensen blir ointressant (Schilling, 2010:51-52). 

Många gånger tillverkas mikro- och mesoporösa material genom att använda s.k. templat. 

Upsalite® görs till skillnad från detta utan templat oh vid andra förhållanden (temperatur, 

tryck o.s.v.). Vill ett företag, som tidigare använt en annan den tillverkningsmetod, producera 

Upsalite® kan materialet verka kompetensförstörande. Företaget kan behöva byta instrument, 

material och processer för att tillverka Upsalite®.  

4.1.4  Arkitektonisk mot modulär innovation 

Det går även att definiera en innovation med avseende på om den är arkitektonisk eller 

modulär. Schilling definierar dessa två bra: “Modular innovation: An innovation to one or 

more components that does not significantly affect the overall configuration of the system” 

(Schilling, 2010:52); “Architectural innovation: An innovation that changes the overall design 

of a system or the way its componts interact with each other” (Schilling, 2010:52). 

 

Detta förutsätter att en innovation består av ett system av hierarkiska delar (Schilling, 

2010:52). Skulle en innovation enbart bestå av en del skulle denna dimension bli överflödig. 

Sådana innovationer är dock inte lika vanliga vilket gör att denna dimension fortfarande är 

relevant. Upsalite® kan komma att ersätta andra material i olika komponenter utan att 

förändra utformningen av slutprodukten vilket gör den modulär. Upsalite® finns än så långe 

enbart i pulverform. Om ett företag som tidigare använt pellets eller kulor av material i sina 

applikationer vill försöka sig på att använda pulver behöver slutprodukten med största 

sannolikhet anpassas till den nya morfologin vilket skulle göra Upsalite® till en arkitektonisk 

innovation.  

4.2 En innovations utvecklingscykel  
De allra flesta tekniker och innovationer upplever under sin tid något som kan liknas vid en S-

kurva, se Figur 4. Den tekniska prestandan 

avtar med tiden och tillslut uppnås den 

maximala kapaciteten för tekniken (Schilling, 

2010). Likt innovation kan tekniker ersättas, är 

den nya tekniken en radikal förändring kan det 

visas med en nya S-kurva, se Figur 5. Till en 

början behöver inte den nya tekniken vara 

bättre än den föregående. Den nya tekniken 

har dock potential att utvecklas och bli bättre 

än vad den gamla kan. Detta “hopp” kallas för 

ett teknikskifte. 

 

Figur 6: S-kurva (Redigerad från: Schilling, 

2010:54)  
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En teknologisk S-kurva kan också analyseras ifrån ett användarperspektiv. Det som undersöks 

då är när i produktcykeln som olika användarkategorier börjar använda tekniken. För att få ett 

annat perspektiv används ofta derivatan av denna kurva för att beskrivas mer utifrån 

användarna. Enligt konvention (Moore, 2014:15) delas denna deriverande kurva in i fem stora 

kategorier, vilka visas i Figur 6. De fem olika 

kategorierna har olika drag och kräver därför 

olika säljsegment. De fem kategorierna är 

innovatörer, tidiga adoptanter, tidig majoritet, 

sen majoritet och eftersläntrare. De två första 

kategorierna styrs i varierande grad av 

teknikintresse och vision. De två mellersta, 

och största, kategorierna styrs av pragmatism 

och i varierande grad önskan att uppnå någon 

slags komparativ fördel. De kräver 

funktionalitet till ett minimum av egen insats 

utan risktagande i form av att stödja en ny 

teknik. De som är i tidig majoritet vill dock 

gärna ha någon slags komparativ fördel i 

jämförelse med sina konkurrenter. Eftersläntrare 

anser att de inte behöver den åsyftade tekniken 

och de brukar inte köpa tekniken om den inte är 

en integrerad del av en produkt som är kritisk för deras egen verksamhet.  

 

Figur 8: Tekniks adoptions cykel  

4.2.1  Innovatörer 

Innovatörer är de riktigt teknikintresserade som söker upp ny och i deras ögon spännande 

teknik för att få lära sig att utforska något nytt. Innovatörer brukar ofta arbeta som 

teknikexperter som alla andra i organisationen vänder sig till när det gäller teknikfrågor. De 

har i och med detta ett stort inflytande från sin rådgivande position. De är också personer som 

ställer få antal krav på produkten men där kraven är av största vikt. Typiska krav är att de 

förväntar sig hela sanningen, de gå inte på värdeadderande argument och de vill alltid prata 

med den mest teknikkunniga hos motparten. Förutom detta vill de ha den senaste produkten 

så snart det bara går (Moore 2014:37-42). 

Figur 7: S-kurva, introduktion av ny teknik 

(Redigerad från: Schilling, 2010:57)  
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4.2.2  Tidiga adoptanter  

Denna grupp befolkas av visionärer. De köper det värde som tekniken och ser hur den i 

framtiden kan ge dem fördelar. De litar på sin intuition och sin bedömning av visionen och 

kräver då inte lika uttömmande referenser från andra på marknaden. Detta gör dem till ett 

nyckelsegment vid etablering på ny marknad (Moore 2014:42-53). 

4.2.3  Tidig majoritet 

Dessa är grovhugget en tredjedel av alla potentiella kunder. De är inte rädda för ny teknik 

men de är pessimistiskt lagda. De vill inte köpa något som inte är helt övertygade om blir 

standard senare. Pessimismen gör att de försäkrar sig mot att förlora resurser genom att råka 

stödja teknik som misslyckas. De kräver alltså att få höra tidigare positiva erfarenheter av 

tekniken i fråga eller att den erbjuder de ett större värde i jämförelse med deras tidigare teknik 

eller avsaknad på teknik (Moore 2014:54-59). 

4.2.4  Sen majoritet 

Dessa personer är inte duktiga på att hantera ny teknik. De köper bara om det finns en tydlig 

standard och då från stora företag med bra support. De består, som tidig majoritet, av ungefär 

en tredjedel av alla kunder. Det är lättare att få ett fäste i detta segment när den tidiga 

majoriteten visat på lyckad tillämpning av tekniken, samt att forskning-och-utveckling-

kostnader redan är betalda så att produkten är billigare (Moore 2014:59-65). 

4.2.5  Eftersläntrare 

I detta segment finns bara de som verkligen inte vill köpa ny teknik. Endast när tekniken är 

inbakad i en annan applikation som de anser vara essentiell i deras liv kan de tänkas köpa den 

(Moore 2014:66-67). 

4.3 Drivande krafter bakom en innovation 
Teorin har än så länge beskrivit vad innovation är och vilka dimensioner som kan finnas i 

begreppet, samt visat på olika kundgrupper och deras acceptans för innovationen. I detta 

avsnitt ämnar projektgruppen även visa läsaren några drivkrafter bakom innovation samt hur 

man idag arbetar med nya innovationer i företag. Denna kunskap ökar förståelsen för hur 

företaget säljer och marknadsför sin produkt, samt hur man kan arbeta effektivt med att ta 

fram nya innovationer.  

 

Det har föreslagits att fyra strömningar har varit dominerande i och byggt på varandra när 

innovation beskrivits. Den första idén var technology push. Den byggdes på av market pull. 

Den tredje strömningen var något som kallades parallella processer, vilket menade att market 

pull och technology push händer samtidigt. Den senaste stora generationen av 

innovationsbeskrivningar kallas för öppen innovation (van der Duin et al, 2014). 

 

En produkts väg till marknad kan hårdraget sägas följa en av två motsatta vägar. Dessa vägar 

kallas technology push och market pull. Skiljelinjen mellan de olika angreppssätten är var 

ursprunget till innovationen kommer ifrån. I en market pull situation uppstår innovation av att 

ett behov har identifierats. Detta behov studeras och den lösning som finnes har då redan en 
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marknad att säljas till. Technology push innebär att innovationen kommer först och att 

marknaden för den söks efter innovationen har ägt rum (Di Stefano et al, 2012). Technology 

push kan sägas vara när en lösning letar efter ett problem medan market pull kan sägas vara 

ett problem som letar efter en lösning. Dessa två ytterligheter sker dock inte utan kontakt 

mellan varandra (Di Stefano et al, 2012). Innovationer har till olika grad inslag av båda 

synssätten där det dominerande kan ändras över tid. Högteknologiska innovationer är ofta av 

technology push karaktär då de i många lägen är avknoppningar från akademin och då är 

framforskade utan direkt kontakt med näringslivet (van der Duin et al,2014). Här är 

Upsalite® inget undantag. Drivkraften bakom innovationen spelar sort roll för företagets 

angreppssätt i försäljning och marknadsföring av sin produkt. En produkt som träder in på 

marknaden genom technology push har alltså oftast inte någon förutbestämt 

tillämpningsområde vilket gör att företaget initialt behöver undersöka produktens möjligheter. 

Upsalite® kan t.ex. kanske användas inom avfuktning, läkemedelsindustrin, o.s.v. beroende 

på om den fungerar i de applikationerna och om kunderna ser en fördel i den nya produkten. 

Det blir därmed viktigt för företaget att sälja in sin produkt på ett smart sätt så att kunden 

upptäcker ett behov som den tidigare inte sett.  

 

En strömning i innovationslitteraturen de senaste åren har varit det som kallas öppen 

innovation. Öppen innovation är när företag samarbetar för att utveckla nya produkter 

tillsammans där varje företag bidrar med sin specialkompetens. Stängd innovation innebär att 

ett företag utvecklar sina produkter själv där de försöker hålla all kompetens inom företaget 

(Chesbrough 2003). Technology push-innovationer kan vinna mycket på att arbeta med öppen 

innovation. Genom sin egen expertis om innovationens egenskaper och begränsningar 

hoplagda med andra företags kompetens inom sitt område kan man tillsammans hitta bra 

användningsområden för innovationen. Speciellt företag avknoppade från 

universitetsforskning, som inte har samma närhet till kommersiella tillämpningar kan dra stor 

nytta av ett annat företags insikt inom det området. Ett företag med en materialinnovation i 

samarbete med andra företag testa sitt material i deras processer eller produkter för att 

tillsammans finna kundvärdet.      

4.4 Sambandet mellan värdekedjor och öppen 
innovation 

Termen värdekedja användes första gången av Michael Porter i boken Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985). En värdekedja beskrevs 

där som en kedja av aktiviteter som bidrar till att producera värde i produkten. Olika delar av 

kedjan tillför olika mycket värde till olika stora kostnader. Värdekedjesanalys blev snabbt 

populärt då konceptet är relativt enkelt och ger ett kompletterande underlag till beslutsfattare. 

Beroende på vilken produkt som värdekedjan avser är olika steg olika konkurrensutsatta, har 

olika kostnader och adderar olika mycket värde. De olika värdestegen kan därför ses som 

olika attraktiva för ett företag att leverera. Att bestämma vilken eller vilka delar av 

värdekedjan företaget ska konkurrera på är en central del i den affärsmodell entreprenören 

väljer för sitt företag och sin högteknologiska innovation. För Disruptive Materials är detta 

viktigt eftersom de riktar sig till olika marknader och där deras plats på värdekedjan kan 

tänkta sig skilja mellan de olika marknaderna.  

 



Etableringsstartegier för högteknologiskt entreprenörskap 

En studie av innovationer med ett brett applikationsspektra 

 

 

 

26 

En utveckling av värdekedjekonceptet är globala värdekedjor. Analysen är då bredare och 

undersöker hur företag letar fördelar genom att lägga aktiviteter på den mest fördelaktiga 

platsen. En mer globaliserad värld gav möjlighet till mer specialisering och större skillnader 

på hur mycket värde som adderades till lägsta kostnad till ett större oberoende av geografiskt 

avstånd. En strömning i värdekedjelitteraturen är tjänstefiering. Detta innebär att en 

värdekedja till större grad ses som en rad tjänster. Detta öppnar upp för andra affärsmodeller 

då man kan tänka sig att t.ex. högteknologiska företaget inte säljer en fysisk produkt såsom ett 

kullager utan man säljer tjänsten kullager plus underhåll och övervakning (Elms & Low, 

2013). 

 

Öppen innovation kopplar ihop med global värdekedjeanalys då båda paradigmen vilar på 

insikten att det är lättare att bli bäst i världen inom ett område men svårt att bli det över hela 

kedjan (Chezbroguh, 2003). Specialisering har legat till grund för den kapitalistiska 

världsbilden sen Adam Smith (1776) diskuterade arbetsfördelning. Skillnaden i 

värdekedjeanalys och öppen innovation är att värdekedjeanalysen fokuserar på var och vem 

som kan leverera mest värde medan öppen innovation fokuserar på att olika aktörer ska vara 

mer kompetenta på sitt nischade område. Båda paradigmen möjliggörs genom de 

kommunikationsmöjligheter som internet och IT-samhället står för (Elms & Low, 2013). För 

t.ex. Disruptive Materials som kan tänkas ha en innovation som i sig själv inte skapar något 

större värde för slutkunden utan behöver en applikation där värde skapas är öppen innovation 

en möjlighet. I och med att implementera Upsalite® i en befintlig eller ny produkt och 

därmed skapa en produkt/ innovation som är bättre än vad som finns på marknaden skapar 

detta ett stort värde för slutkunden. Detta blir då möjligt tack vara en öppen innovation där 

externa företag står för produkten och Disruptive Materials för det som skapar mer värde.    

4.5 Fördelar med entreprenörskap 
Nedan visas att ett företag, både nystartat som etablerat, kan dra nytta av entreprenörskap 

eller att ha en entreprenöriell orientering. Kombineras sedan detta med andra egenskaper som 

nätverksförmåga och teknologiförmåga kompletterar de varandra. Här nedan följer en 

förklaring av nämnda egenskaper samt hur de korrelerar.  

4.5.1 Entreprenöriell orientering och nätverksförmåga 

En definition av Entreprenöriell orientering (EO) är: ”A spin-off’s EO refers to self-direction 

in pursuing opportunities, proactivity in attaining competitive advantages, risk taking in 

projects, innovativeness in developing products and services, and assertiveness in promoting 

the spin-off” (Walter et al, 2006:557). ”EO refers to the strategy-making processes that 

provide organizations with a basis for entrepreneurial decisions and action” (Rauch et al, 

2009:762). Sammanfattningsvis kan EO beskrivas som förmågan att vara risktagande, 

innovativ och proaktiv. Dessa tre dimensioner är alla lika viktiga när det kommer till att 

förklara företagsresultat (Rauch et al, 2009). Ett nytt högteknologiskt företag kan antas ha en 

relativt hög EO naturligt och då kan en viss nivå av framgång förklaras tack vare detta (Renko 

et al, 2009). 

 

Nätverksförmåga är ett mått på ett nystartat företags förmåga att initiera, underhålla och 

utnyttja relationer med olika externa partners (Walter et al, 2006). Det vill säga hur bra ett 
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företag är på att bygga ett nätverk samt dra nytta av dess resurser. Walter et al (2006) betonar 

i artikeln ”The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university 

spin-off performance” vikten av ha ett högt mått av närverksförmåga. Akademiska 

avknoppningsföretag presterar generellt bättre med ett ökat mått av denna. 

 

Utöver nämnda slutsatser kommer dock Walter et al (2006) fram till att den EO inte har 

någon direkt inverkan på ett företags försäljningstillväxt, omsättning per anställd, eller att 

vinst. En senare studie gjord av Rauch et al (2009) där de sammanställt 51 studier kommer 

fram till att det finns en korrelation mellan EO och ett företags prestation, detta samband är 

definierat till 0,242. Detta går att jämföra med korrelationen som inverkan av sömnpiller har 

på kortsiktig förbättring på sömnlöshet, båda är i samma storleksordning (Meyer et al, 2001). 

 

Nätverkskapacitet gör även att relationen mellan EO och företagets prestation i form av 

försäljningstillväxt, omsättning per anställd, vinst, konkurrensfördelar och långsiktig 

överlevnad stärks (Walter et al, 2006). Eftersom avknoppningsföretag generellt är små och 

har begränsade resurser är det ytterst viktigt att tidigt få kontakt med potentiella kunder och 

bygga relationer mellan dem (Walter et al, 2006). Det kan även vara till stor nytta för kunden 

då denna får tillgång till spjutspetsteknologi vilket i sin tur kan skapa konkurrensfördelar och 

ökade marknadsandelar.  

 

Akademiska entreprenörer med liten erfarenhet av att starta företag stöter på strukturella hål 

mellan deras akademiska forskningsnätverk och industriella nätverk, vilket begränsar 

möjligheterna (Mosey & Wright, 2007). Vidare har även Mosey och Wright (2007) upptäckte 

att unga akademiska entreprenörer inom ingenjörsyrket eller materialvetenskap har lättare att 

bygga nätverk till industrin än vad motsvarande personer inom biologi har. Walter et al 

(2006) föreslår att avknoppningsföretag bör arbeta med nätverksförmågan för att förbättra 

deras prestation, ett sätt att göra detta på är att arbeta och involvera affärsmänniskor. 

4.5.2 Entreprenöriell orientering och teknologiförmåga 

För små nystartade högteknologiska företag går det att anta att de har en relativt hög 

teknologiskförmåga samt en viss nivå av EO eftersom det ligger i deras natur (Renko et al, 

2009). Ett företags teknologiskförmåga kan beskrivas som dess teknologiska kunskap, 

företagshemligheter, patent, kunskap från forskning och utveckling samt teknikspecifika 

immateriella rättigheter (Renko et al, 2009). Nivån av dessa två egenskaper skiljer mellan 

olika företag dock kan en högre nivå av dessa förväntas generera bättre prestation (Wiklund 

& Shepherd 2005; Wiklund 1999; Gatignon & Xuereb 1997; Zahra & Covin 1995; Zahra 

1991).  

 

Det finns ett positivt samband mellan produktinnovation samt investeringar i ett företag med 

den teknologiskaförmågan (Renko et al, 2009). Det är dock svårt att säga om det är korrekt på 

företag och marknader men studien av Renko et al (2009) bevisar att detta finns. 

4.6 Källor till finansiering  
Ett nytt företag behöver snabbt finansiering för sin etablering och fortsatta överlevnad, därför 

är det viktigt att veta vilka möjliga finansieringsvägar som finns. Det finns många former av 
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finansiering som kan delas upp i fyra kategorier: organisk tillväxt, mjuk finansiering, 

investerares inköp i företaget samt låntagande. Samtliga former av finansiering beskrivs 

nedan. Vilken typ av finansiering företaget skaffar beror på dess situation.  

 

I en tidig fas av företaget finns ett optimalt sätt att skaffa tidiga pengar – mjuk finansiering. 

Det finns många olika former av bidrag som entreprenöriella företag kan söka beroende på 

vilken typ av innovation företaget har. Dessa bidrag kan se olika ut och kallas för mjuka 

pengar då det inte krävs att företaget betalar tillbaka dem (Mariotti & Glackin, 2013:28). 

Högteknologiska företag har en bra utgångspunkt för att söka många av dessa bidrag p.g.a. att 

de ofta kommer från noggrann forskning (ofta från universitet) och har kommersiellt potential 

men saknar medel att verifiera sin innovation. Disruptive Materials som är ett ungt företag, 

har vid denna tidpunkt till största del skaffat sig pengar genom denna s.k. mjuka 

finansieringen.  

 

Förutsatt att företaget kan sälja sin produkt tidigt kan kapital inskaffas genom ett positiv 

kassaflöde (Mariotti & Glackin, 2013:27). Detta tillvägagångssätt brukar kallas organisk 

tillväxt. Många gånger är att inte helt enkelt att få sina första slantar på detta vis i och med att 

ett startkapital behövs för att få igång verksamheten, som t.ex. produktion. Företag skapade ur 

universitetsforskning har dessutom oftast väldigt lite erfarenhet av kommersialisering av sina 

innovationer och saknar bl.a. försäljningsvägar som industriinnovationer redan byggt upp. 

Disruptive Materials har lyckats sälja sin produkt, i väldigt små volymer, till några 

intressenter. Tidig försäljning ger också en indikation på om produkten fungerar, då en nöjd 

kund kommer återkomma. 

 

Ett företag kan även få kapital genom att sälja delar av sig själv. Detta kan ske på en rad olika 

sätt t.ex. genom att en privatperson (en s.k. affärsängel) eller ett företag köper in sig (s.k. 

riskkapital). Storleken på investeringen beror på vilket värde företaget anses ha (Mariotti & 

Glackin, 2013:27). Detta är ett vanligare tillvägagångssätt för högteknologiska företag och 

tillämpas i relativt stor utsträckning. Det är också vanligt att denna form av investering 

kommer lite senare i företagets utveckling när det erhållit någon form av trovärdighet i form 

av t.ex. första kunder. Detta beror på att investerarna vare sig de är affärsänglar eller 

riskkapitalister vill ha bevis på innovationens kommersiellbarhet.  

 

Ett annat sätt att ta in kapital till företaget är genom lån. Ett företag kan ta lån på flera olika 

sätt t.ex. från banker eller leverantörer (eftersom betalningen oftast inte sker på en gång). Hur 

stort lån ett företag kan ta beror på vilken kreditvärdighet de har (Mariotti & Glackin, 

2013:27).  

4.7 Att skydda en innovation 
Ett patent är ett skydd för en innovation (Schilling, 2010:189-199). Patentet ger patenthållaren 

ensamrätt att bestämma hur och av vem en innovation ska föras till marknaden inom området 

patentet gäller. För att få ett patent krävs att innovationen är ny, har uppfinningshöjd samt ska 

kunna tillgodogöras industriellt (PRV, 2014:a). För att vara ny får innovationen inte vara 

känd sedan tidigare, det spelar ingen roll var eller hur den är känd. För att ha uppfinningshöjd 

ska innovationen skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare samt att det ej ska 
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vara nära till hands för en person insatt i teknikområdet att hitta samma lösning. För att vara 

industriellt tillgänglig ska innovationen ha en teknisk karaktär, teknisk effekt samt vara 

reproducerbar (PRV, 2014:a). En innovatör har i de flesta länder en period på ett år från första 

gången innovationen blev känd på sig att ansöka om patent. Skyddet för ett patent kan som 

längst gälla i 20 år förutsatt att avgiften betalats. Som exempel har Disruptive Materials 

materialinnovation, Upsalite® ett patent detta trots att det inte är ett nytt ämne utan det är hur 

det är uppbyggt som radikalt skiljer sig från material med samma beståndsdelar. Det har även 

tidigare varit känt att Upsalite® inte ska vara möjligt att göra vilket är ett tydligt bevis för 

både uppfinningshöjd och att inte en person inom samma teknikområde kan hitta samma 

lösning.  

 

Ett patent kan sökas för olika områden där det generellt gäller att varje land har ett eget 

patentkontor. Europa har ett eget patentkontor där patent för drygt 40 europeiska länder kan 

fås genom ansökan. En världsomspännande granskning kallad PCT kan också göras då 

nyhetsvärde granskas för drygt 140 länder runt om i världen. Detta leder dock inte till patent i 

alla länder utan till ett enhetligt startdatum för patentet sätts i alla de länderna samt att 

ansökan anses inlämnad i alla de länderna (PRV, 2014:b). Att skaffa patent i många länder är 

kopplat till kostnader (Schilling, 2010:189-199).  

 

Alternativet till patent är att hålla vissa väl valda delar av innovation hemliga. Hur mycket 

och vad som hålls hemligt är av största vikt för att uppnå optimalt skydd. Även opatenterbara 

lösningar kan skyddas genom att hemlighållas. Ett bra exempel på hemlighållande är Coca-

Colas recept (PRV, 2014:a). För att denna strategi ska funka krävs att företaget kan lita på de 

som får veta hemligheten samt att hemligheten inte är lätt för utomstående att lista ut 

(Schilling, 2010:189-199). Det här är något som är viktigt för företaget bör ha i åtanke, i de 

olika fallen som denna uppsats kommer studera arbetar många aktivt med patent och har 

tydliga mål med hur patentportföljen ska utvecklas. I Upsalite® exemplet kan det tänkas att 

ett patent inte skulle behövts tagit då Disruptive Materials istället skulle kunnat hemlighålla 

tillverkningsmetoden och hoppas på att ingen kommer på detta. Detta är dock riskabelt och 

eftersom det upptäcktes vid ett universitet där forskarna jobbar för att publicera sina resultat 

gör patent i det fallet till ett givet val.    

 

Optimalt skydd erhålls oftast genom en kombination av patent och hemlighållande. I vissa fall 

är dock inte skydd att föredra då att vara mest spridd ger ett mervärde till företaget (Schilling, 

2010:189-199). 

4.8 Universitetens roll i högteknologiska innovationer 
För att lättare få en förståelse för vad akademiskt entreprenörskap är och vad som 

kännetecknar det har dels Vohoras et al (2004) definition av akademiskt avknoppningsföretag 

används, och dels O’Shea et al (2007) som drar sin definition baserat på tidigare begrepp: ”A 

venture founded by employees of the university around a core technological innovation which 

had initially been developed at the university” (Vohora et al, 2004:149); ”The transfer of a 

core technology from an academic institution into a new company. The founding member(s) 

may include the inventor academic(s) who may or may not be currently affiliated with the 

academic institution” (O’Shea et al, 2007:655). 
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Det går att identifiera fem olika former av akademiskt entreprenörskap (Laukkanen, 2003) där 

den första är storskalig vetenskap, d.v.s. skapandet av stora forskningsprojekt och grupper. 

Den andra är extra inkomstförsäkring som innebär olika former konsulttjänster eller 

privatpraktik. Nummer tre är industriellt stöd för universitetsvetenskap vilket innebär att 

industri och universitet gör gemensamma utvecklingsprojekt eller andra sammansatta projekt. 

Den fjärde formen är patentering, vilket är en logisk följd av forskarens sökning efter ett 

kommersiellt tillämpbart resultat. Femte är direkt kommersiell inblandning, vilket innebär 

bildandet av ett nytt företag från individer anställda vid universitetet.  

4.8.1  Universitetentreprenörens utvecklingsläge 

En entreprenör som har sin grund i universitetet har vissa förutsättningar baserat på deras 

vetenskapliga och teknologiska kunskap. Denna kunskap kan beskrivas som deras 

vetenskapliga och teknologiska humankapital (VTHK). Definitionen av detta begrepp går att 

uttrycka som följande: ”Scientific and technological human capital is defined as the sum of 

scientific and technical and social knowledge, skills and resources embodied in a particular 

individual” (Bozeman et al, 2001:636). Detta stöds även av Corolleur et al (2004) och 

Ponomariov & Boardman (2010). De personer som har högst nivå av VTHK är de som kan 

öka det ekonomiska värdet mest utan att binda upp deras privata ekonomi, vilket mindre 

etablerade forskare ofta har svårt för (Corolleur et al, 2004). Nivån av risktagande skiljer 

även, där kända forskare involverar sig i företag med större risk medan mindre kända forskare 

arbetar med mindre riskfyllda företag (Corolleur et al, 2004).  

 

Det skiljer sig mellan olika forskare hur detta kapital används. Det visar sig att respekterade 

och framgångsrika forskare i mycket större utsträckning klarar av att omvandla detta till 

ekonomiskt kapital vid startande av akademiska avknoppningsföretag (Corolleur et al, 2004). 

Vilket betyder att dessa forskare använder sitt VTHK för att lättare få tillgång till ekonomiskt 

startkapital då deras rykte ökar företagets trovärdighet mot investerare (Maurer, 2001). 

Sådana forskare tenderar även att starta företag som har högre risk med högre potentiell 

tillväxt (Corolleur et al, 2004). Dessa forskare tar ofta en mer passiv roll och arbetar ofta som 

akademisk rådgivare, där de även tillför företaget ett akademiskt nätverk och kontakter med 

industripartners (Corolleur et al, 2004).  

 

Studeras däremot mindre kända forskare kan de inte ta till vara på sitt VTHK trots att de har 

kompetens och expertis (Corolleur et al, 2004). Forskare av denna typ beter sig annorlunda 

vid startande av avknoppningsföretag. De använder istället sin kunskap för att generera löner 

och är i huvudsak involverade i ledande roller inom företaget samt bygger företaget organiskt 

(Corolleur et al, 2004). 

4.8.2  Forskarens engagemang i företaget 

Vohora et al (2004) beskriver ett antal kritiska tidpunkter som behöver överkommas för att en 

universitetsavknoppning ska ta sig fram mellan olika utvecklingsfaser. En av dessa kritiska 

tidpunkter handlar om entreprenörens engagemang i sin produkt eller idé (innovation) och 

syftar till forskaren. Genom sitt engagemang kan entreprenören ta sin vision och göra den till 

verklighet i formen av ett företag. Utvecklingen sker därmed mellan att se möjligheten till att 
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formera organisationen (Vohora et al, 2004). Forskaren har möjligheten att involvera sig till 

olika grad som Olofsson et al (2008) beskriver: 

 

1. Forskaren stannar på universitetet och fortsätter med sin akademiska forskning. 

Personen engagerar sig ytterst lite i drivandet av företaget men tillför kunskap till 

produktutvecklingen. 

2. Forskaren stannar på universitetet, men jobbar inte fulltid där. Personen engagerar sig i 

större grad i drivandet och diskussionerna kring företaget. 

3. Forskaren lämnar universitetet och engagerar sig fulltid i företaget.  

 

Samtliga nivåer av engagemang medför sina egna möjligheter och risker. Typ ett- och två-

forskaren kan samla in mer tillgångar för forskningen genom att kombinera forskningsbidrag 

med affärskontrakt. Men i typ två-fallet kommer forskningen skilja sig åt beroende på om 

akademin eller företaget driver och därmed blir det svårare att dela på resurserna, dessutom 

får forskaren mindre akademiska meriter. Typ tre-forskaren lämnar möjliga akademiska 

bedrifter mot kommersiella möjligheter. Den sistnämnda situationen innebär till största del en 

personlig risk (Olofsson et al, 2008). 

 

Viljan att hitta en heltidsengagerad i företaget och förmågan att hitta en entreprenör med rätt 

kunskap är en stor svårighet för en universitetsavknoppning. Det är konsekvensen att flera 

olika problem: 

 Dålig tillgång på lyckade entreprenörer i sina nätverk. Akademiker känner andra 

akademiker, inga affärsmänniskor. 

 Forskarens brist på erfarenhet i en kommersiell miljö. 

 Svårigheten för forskaren att släppa kontrollen över sitt företag trots bristfällig kunskap 

i affärsutveckling. 

 Svårt att identifiera, komma i kontakt med och förvärva en ”surrogatentreprenör”, d.v.s. 

en tredje part som kan engagera sig heltid i företaget. 

 

Från Vohora et al (2004) finns det tendenser att tro att typ tre-forskaren, genom sitt 

fullständiga engagemang i företaget, bidrar mest positivt till företagsutvecklingen. Från en 

investerares perspektiv behövs det minst en person i företaget som är helt hängiven företaget 

och driver det fulltid. I Vohora et al (2004:163) citeras en riskkapitalist: 

 

“For us, there is no substitute for a new venture team led by an experienced commercial 

manager and who are all emotionally committed to the business full time because that’s what 

all our investors coming on board in the next funding round want to see.” 

 

Vohora et al (2014) menar dessutom att ett heltidsengagemang visar på trovärdighet, något 

som nystartade företag ofta saknar. 

4.8.3  Akademisk transport av idéer till näringslivet 

Idag finns det ett ökat tryck på universitet runt omkring i världen att skapa en miljö som 

möjliggör en förflyttning av kunskap från akademin till näringslivet (O’Shea et al, 2007). 

Detta har bidragit till mer forskning på området, vilket visat sig i ett ökat antal publikationer 
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(O’Shea et al, 2007). Det här leder till att universitet idag även har en roll att skapa 

kommersialiseringsaktiviteter som i kombination med statliga och institutionella 

stödmekanismer skapar en bra grund för avknoppningsföretag (Djokovic & Souitaris 2008). 

 

En viktig aspekt för att akademiska avknoppningsföretag ska bildas är den lokala kunskapen 

kring infrastruktur samt hur dessa företag tas omhand (O’Shea et al, 2007). Det innebär att 

geografiska områden där det finns bra stödfunktioner för akademiska entreprenörer tenderar 

att lyckas bättre med att förflytta uppfinningar från universitet ut i näringslivet och då göra 

dem till innovationer.  

 

Enligt O’Shea et al (2007) tenderar akademiskt entreprenörskap vara vanligare i avdelningar 

där kollegor gjort detta, speciellt om det handlar om en väl meriterad forskare. Vilket betyder 

att avdelningar inom universiteten som har entreprenöriella, drivna individer sprider detta till 

sina medarbetar. Som i sin tur i större utsträckning även de tar steget till att skapa ett 

akademiskt avknoppningsföretag.  

4.9 Välkända affärsutvecklings modeller 
Detta avsnitt innehåller till största del olika former av metoder för etablering av 

högteknologiska företag på nya marknader där majoriteten är av mer eller mindre välkända. I 

flera fall har inte hela metoden eller modellen beskrivits detta på grund av att projektgruppen 

valt att fokusera på det som är relevant för denna uppsats. Dock skapas en sådan bild att 

helheten för respektive modell framgår. 

4.9.1 Att välja fokus 

I Carter och Jones-Evans (2012) bok ”Enterprise and small business” diskuteras huruvida ett 

nystartat företag ska ha ett brett eller smalt fokus för sin verksamhet. Dessa två olika 

tillvägagångssätt kan ses som att vara specialist- eller generalistmetoder (Carter & Jones-

Evans, 2012:394-395). Specialisten väljer en smal nischmarknad för att försöka ta en relativt 

stor andel av den lilla marknaden. Motsatsen till detta är generalisten som till skillnad från 

specialisten väljer att satsa på flera marknader och en större kundgrupp.  

 

Utöver Carter och Jones-Evans (2012:394-395) beskrivning av specialist mot generalist finns 

även Kotler och Kellers (2012:598) beskrivning; vattenfall mot sprinkler. Skillnaden är att 

Kotler och Keller (2012) diskuterar mer utifrån ett etablerat företag och olika metoder att 

etablera sig på en global marknad. Enligt dem innefattar vattenfallsmetoden en gradvis 

utveckling med en marknad i taget medan sprinkler är flera samtidigt. Fördelar med sprinkler 

metoden är när det är viktigt att vara snabb till marknaden med den nya produkten, för att då 

skapa fördel mot konkurrenterna (Kotler & Keller, 2012:598). Risker med denna metod är att 

den är resurskrävande och kan vara svårt att planera flera etableringar samtidigt (Kotler & 

Keller, 2012:598).  

 

Enligt mycket strategisk litteratur är specialistvarianten att föredra för små företag (Carter & 

Jones-Evans, 2012:394-395). Detta för att det då går att fokusera sina resurser (som ofta är 

knapphändiga för nya företag) för att öka chanserna i den smala nischen (Carter & Jones-

Evans, 2012:394-395). Porter (1985) kommer fram till att det lämpar sig bäst att ha en 
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fokuserad strategi för nya, små företag för att då kunna optimera sin strategi för den valda 

nischen. Att ha en fokuserad strategi kan ske på olika sätt t.ex. genom att optimera efter den 

valda nischen eller mot något annat. Det finns flera forskare som dragit slutsatser att små 

företag bör undvika att direkt konkurrera med marknadsledande företag och i stället söka sig 

till mindre etablerade nischer (Buzzel & Wiersema, 1981; Cooper et al, 1986). Vidare 

kommer även Cavanagh och Clifford (1986) fram till att de flesta halvstora lyckade företagen 

är ledare i nischmarknader som de ofta skapat genom innovationer. Det kan dock vara svårt 

för ett litet, nytt företag att hitta dessa nischer samt om ”fel” nisch identifieras kan detta leda 

till att företaget inte lyckas etablera sig alls (Carter & Jones-Evans, 2012:394-395). Detta är 

en generell bild som främst riktar sig mot etablerade företag. Dock går det även att 

implementera på alla typer av uppstartsföretag och uppsatsen kommer att undersöka om detta 

även stämmer för högteknologiska företag baserade på materialinnovationer med brett 

applikationsspektra.  

 

Entreprenörer som tagit in mycket startkapital tidigt vill ofta snabbt få avkastning på detta, i 

dessa fall kan ett generalist tillvägagångssätt lämpa sig (Carter & Jones-Evans, 2012:394-

395). Om detta lyckas blir fördelen att utdelningen blir större, detta kan vara attraktivare för 

distributörer, återförsäljare samt konsumentmarknaden (Carter & Jones-Evans, 2012:394-

395).  

 

Oavsett om ett företag är generalist eller specialist kan detta ske både på en lokal- eller en 

globalnivå. I många fall startat företag på en lokalnivå för att sedan ta sig ut till den globala. 

Detta geografiska steg kan vara svårt att ta och för att lättare göra detta har Kotler och Keller 

(2012) identifierat flera faktorer som spelar in, mer om detta i nästa avsnitt. 

4.9.2 Det geografiska dilemmat 

I Kotler och Kellers (2012) bok ”Makreting Management” tas det bland annat upp fördelar 

och nackdelar när ett företag planerar att gå från den lokala marknaden till den globala. De 

anser att det är säkrare och enklare att vara kvar på den lokala marknaden men att det finns 

flera faktorer som får företag att gå ut globalt, dessa är:  

 Internationella marknader kan presentera bättre vinst möjligheter  

 Företaget behöver en större kundbas för att uppnå storskalighetsfördelar 

 Företag vill reducera beroendet av en marknad  

 Företaget vill slå tillbaka på globala konkurrenter från deras ”hem” marknad  

 Kunder expanderar globalt och kräver internationell service (Kotler & Keller, 

2012:597) 

 

När ett företag bestämmer sig för att expandera globalt finns det flera risker som bör 

uppmärksammas (Kotler & Keller, 2012:597). De flesta av dessa risker är av kulturell 

karaktär t.ex. förstå kundens preferens, förstå företagskulturer, språk och regler (Kotler & 

Keller, 2012:597). För att lyckas krävs även en ledning som har internationell kompetens för 

att klara av nämnda svårigheter. Som ett nytt högteknologiskt företag är detta viktigt att tänka 

på då innovationen kan kräva en global marknad för att skapa vinst till företaget.  
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4.9.3 Vikten av struktur och tydlighet  

För att ett företag nytt som gammalt ska lyckas med sin verksamhet krävs en 

målmedvetenhet, både lång- och kortsiktig (Bergman & Klefsjö, 2010:452). Ett sätt att lyckas 

med att skapa denna målmedvetenhet är att använda verktyget SMART som är till för att 

skapa bra mål. SMART är ett akronym och står för specifikt; mätbart; accepterat; rimligt och 

tidsbestämt (Bergman & Klefsjö, 2010:453). Dessa ord är tänkta att användas på följande sätt: 

 Specifikt: Använd ord som innehåller en riktning som minska, öka, förbättra utveckla 

är bra att använda och undvik ord som värna om, tillvarata, tillgodose  

 Mätbart: Det är viktigt att skapa ett mått på målet t.ex. pengar eller tid 

 Accepterat: De inblandade bör vara delaktiga när målen tas fram 

 Rimligt: Det måste gå att uppnå målen  

 Tidsbestämt: Tiden när målen ska vara uppnådda bör fattas snabbt men det involverade 

bör vara med och bestämma (Bergman & Klefsjö, 2010:453) 

 

Utöver SMART:a-mål finns även ett verktyg som kallas enkla regler (Eisenhardt & Sull, 

2012). Detta verktyg är till för att alla i ett företag är fokuserade på samma strategi men 

samtidigt är flexibla, innovativa samt anpassar sig efter de lokala omständigheterna. Eftersom 

dessa reglar ska vara enkla, gör dem lätta att använda samt är till för att vara som stöd vid 

beslutsfattande och inte som ett strikt regelverk (Eisenhardt & Sull, 2012). Att forma dessa 

regler involverar tre steg: 

1.  Sätta affärsmässiga mål: Vad är det företaget försöker uppnå – lönsamhet, tillväxt, 

innovation? 

2.  Identifiera en flaskhals som hindrar företaget från att uppnå dessa mål: Var möjligheter 

oftast överstiger resurserna för att fullfölja dem? Vilken specifik process skulle hjälpa 

för att hantera det problemet? 

3. Skapa enkla regler för att hantera den strategiska flaskhalsen: Vilken erfarenhet har 

företaget haft med den processen? Vad fungerade, vad fungerade inte och varför? 

(Eisenhardt & Sull, 2012:71) 

 

Enkla regler är inte statiska, vilket betyder att det är tillför att utvecklas tillsammans med att 

företaget utvecklas. En regel kan vara högaktuell en viss tid och sedan helt orelevant den 

nästa. Det viktiga är att ständigt ha koll på dem och att ändra dem eller ta bort dem när det 

skulle bli aktuellt. Detta verktyg är främst riktat mot etablerade företag och reglerna som 

skapas ska skapas av de som sedan använder dem (Eisenhardt & Sull, 2012).  

 

Både verktyget SMART och enkla regler kan antas vara utvecklade för etablerade företag, 

dock går principerna att använda även på nystartade högteknologiska företag. Detta då 

verktygen är till för att göra arbetet i företag bättre vilket även går att göra på nya företag.  

4.9.4 Crossing the chasm 

Crossing the Chasm är en bok av Geoffrey Moore där tredje utgåvan är från 2014 som riktar 

sig mot högteknologiskt entreprenörskap, vilket gör att den passar in på uppsatsens inriktning 

väldigt bra. Boken är även ansedd som standardläsning för aspirerande entreprenörer eller de 

som har en högteknologisk innovativt att sälja. Bokens titel anspelar på svårigheten för 

företag att ta steget från lovande idé till accepterad standardlösning och medföljande stora 
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marknadsandelar. Boken beskriver ett angreppssätt för att så fort som möjligt bli accepterad 

standardlösning. Lösningen enligt Moore (2014) är att hitta ett marknadssegment där 

innovationen företaget vill sälja erbjuder ett stort mervärde jämfört med nuvarande lösning. 

Segmentet ska gärna vara begränsat så att företaget kan etablera sig som branschstandard för 

just det segmentet. Företag i detta segment kan sedan användas som referens åt närliggande 

segment och marknader. Referenser är viktiga då den stora majoriteten av alla företag och 

konsumenter vill vara säkra på att det som de köper faktiskt uppfyller löftena som utfärdas. 

 

Moore (2014) har delat upp de potentiella kunderna för en teknik i de kategorier som nämns i 

avsnitt 4.2. Avgrunden som anspelas i titeln är mellan tidiga adoptanter och tidig majoritet. 

När ett segment är valt och erbjudandet företaget har är färdigt så gäller totalt fokus på att få 

fotfäste på det valda segmentet, eller mer bildligt bygga en bro över avgrunden. En annan 

liknelse är att företaget ska försöka bli en stor fisk i en liten damm. Att hitta rätt segment är 

avgörande för att lyckas bli den stora fisken. Att hitta rätt segment är dock en aktivitet som 

enligt Moore (2014) har en hög risk och lite information tillgängligt för att hjälpa 

beslutsfattaren. Det som krävs är intuition guidad av den lilla information som finns.  Den 

information företaget har tillgänglig är oftast från de två första kundkategorierna, innovatörer 

och tidiga adoptanter. Deras förväntningar är skilda från de hos tidig majoritet och därför är 

informationen man har från de första kategorierna av begränsad nytta.  

 

Den grundläggande idé bakom Crossing the Chasm är att det är olika förväntningar som styr 

tidiga adoptanter tidig majoritet. För att överbygga dessa krävs en fokuserad tanke och ett bra 

erbjudande.  

4.9.5 Blue Ocean Strategy 

Nedan följer en kort beskrivning av hur modellen Blue ocean strategy är uppbyggd. Modellen 

beskrivs inte till fullo utan endast relevanta delar för uppsatsens syfte förklaras.  

 

Blue ocean strategy är en modell för hur ett företag ska agera för att skapa ett blue ocean. 

Detta betyder att företaget ska bryta sig loss från det traditionella mönster som enligt 

modellens skapare innebär att konkurrera genom att vara billigare eller bättre än sina 

konkurrenter (Kim & Mauborgne, 2005). Det nämnda blue ocean är en ny marknad som 

skapas av företaget för att ge värde åt sina kunder på ett nytt och radikalt sätt (Kim & 

Mauborgne, 2005). 

 

Enligt Kim och Mauborgne (2005) är en grundpelare i modellen något dem kallar value 

innovation som handlar om att istället för att fokusera på att konkurrera ska du fokusera på att 

göra konkurrenterna irrelevanta. Detta görs genom att skapa värde för kunden på ett radikalt 

nytt sätt och då öppna upp en helt orörd marknad.  

 

I modellen tar Kim och Mauborgne (2005) på flera håll upp vikten av att lyckas med detta 

måste företaget vara innovativt, risktagande och proaktiva d.v.s. ha en entreprenöriell 

orientering. Som visats ovan har EO ett tydligt samband med andra positiva effekter. Det går 

då att anta att denna modells fördelar har kopplingar med EO och att dess effekter även 

påverkar Kim och Mauborgnes (2005) modell. Dock säger Kim och Mauborgne (2005) att det 
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inte handlar om risktagande utan om riskminimering. Det går ändå att koppla till EO då hela 

modellen handlar om att skapa en ny marknad, vilket innebär att företaget tar en risk för att i 

ett längre perspektiv minimera den.  

 

Det finns tre kännetecken för en effektiv Blue ocean-strategi: fokus, divergens och ett 

övertygande motto (Kim & Mauborgne, 2005:37). Fokus handlar om att inrikta företaget på 

ett få tal faktorer för att sedan arbeta med dem. Vidare handlar divergens om att särskilja 

företaget från andra och då skapa ett unikt värde för kunden. Ett övertygande motto innebär 

en mening som på ett klart och sannhetsenligt sätt övertygar kunden, t ex “The speed of a 

plane at the price of a car - whenever you need it”, (Kim & Mauborgne, 2005:39) vilket 

tillhör ett amerikanskt flygbolag.  

 

I boken, Blue ocean strategy, skriven av de båda professorerna förklaras även hur ett företag 

ska gå tillväga för att lyckas med att fånga ett blue ocean (Kim & Mauborgne, 2005). Det 

sker genom att följa fyra stycken principer: hur man skapar oomtvistade marknadsområden 

genom att rekonstruera marknadsgränser, fokusera på helhetsbilden, söka bortom existerande 

efterfrågan och få den strategiska sekvensen rätt (Kim & Mauborgne, 2005).  

 

Denna modell är främst riktad mot redan etablerade företag men när ett blue ocean 

identifierats kan även ett nystartat företag ta till vara på det. Även om inte högteknologiska 

företag passar prefekt till denna modell finns det flera delar som är viktiga, detta kommer 

behandlas mer senare i uppsatsen.  

4.9.6 The lean startup 

The Lean Startup är en välkänd bok om affärsutveckling för nystartade företag författad av 

Eric Ries (2011). Bokens huvudbudskap är att en idé ej kan sägas vara bra eller dålig innan 

den testats. Att testa en idé görs genom tre steg. Först bildas en hypotes, sedan konstrueras ett 

test som utförs med produkten på kunder. Efter det utvärderas resultatet och slutsatser dras 

och läggs till det som företaget vet om sin produkt. Tanken med detta är att så snabbt som 

möjligt veta dels vad produkten kan göra och dels vad som efterfrågas. Det är resurskrävande 

att ta fram en produkt med alla funktionaliteter som den slutgiltiga produkten har. För att 

minimera resurskraven och få snabbare test använder man något som kallas för minimum 

viable product eller MVP. Med detta menas den produkt som uppfyller minimikraven för att 

vara acceptabelt för kund.  

 

Ries (2011) tar också upp hur och när företaget borde ändra fokus. Detta kallar han pivot or 

presevere vilket kan översättas till vända eller framhärda. Tanken är att ifall utfallen på de test 

företaget genomför konskvent visar ett negativt resultat borde något ändras. Att ha denna 

analys ständigt närvarande i sitt företagsbyggande kallar Ries (2011) alltså för pivot or 

presevere. Uppsidan med detta är att risken att plöja ner resurser i projekt som inte leder 

någonstans minskar. 

 

Ries (2011) anser att en organsiation har mycket att vinna på att säkerställa att ny personal har 

en grundläggande kompetens innan de börjar. Hur stort fokus som ska läggas på ett 

träningsprogram varierar med produkt och tjänst. Det kan vara allt från något mycket enkelt 
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såsom ett uppdaterat produktblad eller liknande till veckolånga utbildningar. Här bör också 

arbetssätt med mera täckas in, inte bara produktrelaterade faktorer. 
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  Kapitel 5

Presentation och analys av fallstudier 
Detta avsnitt innehåller den första delen av empirin och består av de sex olika fallstudierna 

som utfördes på sex högteknologiska företag. För att få en mer logisk läsning med mindre 

hoppande mellan olika delar kommer empirin och analysen att vävas ihop. Först analyseras 

varje fallstudie för sig, varpå en sammanvävd analys presenteras i slutet följt av slutsatser. 

Fallstudierna beskrivs utifrån delar av intervjuerna som bäst lämpar målet med den här 

studien. Fallen är olika långa som en konsekvens av längden på intervjuerna och relevansen i 

samtalen. Projektgruppen har valt att enbart ta med viktiga lärdomar som kan hjälpa studiens 

andra syfte, d.v.s. att ge Disruptive Materials rekommendationer för hur de kan bedriva sin 

företagsutveckling.  

5.1 Fallstudier på fem högteknologiska företag 
Nedan presenteras sex olika fallstudier från företag med ett brett applikationsspektra. Det 

första fallet, Animech Technologies, är inte inom avgränsningen då det inte är ett material-

företag med en materialinnovation. Detta fall är med för att undersöka hur ett mer 

tjänstebaserat företag arbetar i förhållande till de övriga.   

 

Empiri för fallen följs av en analys med utgångspunkt i den tidigare presenterade teorin. 

Samtliga fall avslutas med ett avsnitt som kallas anekdotiska lärdomar där nyttiga lärdomar 

presenteras.  

5.1.1  Animech Technologies – Perception Is Everything 

Animech startades 2001 och erbjöd en lösning där kunder kunde utföra 3D-renderingar av 

produkter. Företaget började tidigt att arbete med GE Heathcare mycket på grund av det 

geografiska läget (båda parter är och var etablerade i Uppsala) samt att Animech redan från 

start hade kontakter där. Den första leveransen var av enklare slag.  

 

2002 tog företaget in studenter som genomförde sitt examensarbete där och undersökte om 

man kunde kommersiella en produktidé företaget hade. Produktidén var en mjukvara som 

underlättade serviceinstruktioner och gjorde de mer praktiskt genomförbara då användaren 

kunde följa beskrivande 3D bilder. Studenterna kom fram till att det inte var ekonomiskt 

försvarbart att utveckla produkten. Detta hindrade dock inte Animech som fortfarande trodde 

på idén liksom positivt inställda kunden (GE Healthcare). Men vid denna tidpunkt ville inte 

GE Healthcare betala fören Animech kunde leverera, vilket de då inte hade ekonomiska 

medel för.  

 

2004 togs än en gång studenter in för att genomföra ett examensarbete som skulle undersöka 

produktidéen, en av dessa var Niclas Kreuger. Under deras examensarbete genomfördes flera 

intervjuer av personer i beslutsfattande positioner på flera olika företag, där många tyckte att 

tekniken lät dyr och komplicerad. Detta var i en tid då många börjat se 3D visualiseringar i 

form av TV- och datorspel. Kreuger tillsammans med sina studentkollegor kom dock fram till 

ett annat beslut än tidigare studenter och identifierade en målmarknad som de ansåg vara 
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aktuell. Efter avslutat examensarbete fick Kreuger och de andra två studenterna anställning på 

Animech där de skulle försöka lansera produkten, Anipart, mot servicemarknaden. Utöver 

denna marknad fann det även ett behov av att visualisera olika tekniska lösningar till exempel 

pumpar.  

 

Animech vill lösa problem inom två olika områden. Sälj och marknad, som handlar om 

integrationen mellan kund och säljare det vill säga förstå kunden och få kunden att förstå samt 

inom service och utbildning, det vill säga underlättning vid serviceutföranden samt bättre 

utbildning av dess personal. När surfplattor lanserades tog det inte långtid innan det blev ett 

vanligt verktyg inom sälj och marknadsföring. Detta gav nya möjligheter för Animech som 

redan innan hade ett bra verktyg för att visualisera i 3D och detta tog kommunikationen 

mellan företag och kund ett steg längre.  

 

Stora företag som Oracle och SAP erbjuder stora konfigurationslösningar och är duktiga på 

att hantera bland annat databaser men mindre duktiga på visualiseringar. Detta ledde till att 

Animech fick stå för visualiseringarna när Oracle tecknade avtal för en stor amerikansk kund. 

Denna affär var väldigt viktig för Animech som hade som mål att både ha långsiktiga och 

kortsiktiga affärer. En stor anledning till att det var viktigt för dem var att de växte organiskt 

och inte tog någon form av riskfinansiering.  

 

För att ekonomiskt klara av att leverera Anipart till första kunden behövdes pengar för att 

utveckla mjukvaran. Detta löstes genom att få GE Heathcare som finansiär, produkten blev 

kundfinansierad. Det var viktigt för Animech att få bra referenser och att skapa trovärdighet 

utifrån vilka kunder de har levererat till, t ex var GE healthcare en bra referenskund. För att 

identifiera en potentiell kund hade Animech några olika faktorer för att avgöra detta. En 

faktor var ekonomisk, kunden skulle vara villig att betala för produkten. Den andra faktorn 

var att kunden produkt skulle vara tillräckligt komplex, är komplexiteten inte tillräcklig hög 

finns inte ett behov av att skapa en 3D visualisering och då ingen potentiell affär. Utöver 

dessa faktorer letade de efter personer/ företag som är visionärer eller tidiga adoptanter då 

dessa ansågs vara mer villiga att köpa produkten.  

 

Animech hade som mål att först bli stora inom Sverige och hade i början enbart en geografisk 

avgränsning, dock hade företaget sin start från kunder inom life science. Det betyder att 

Animech riktade sig till alla marknader som uppfyllde de nämnda faktorerna. Det geografiska 

avgränsningen gällde dock inte alltid men företaget marknadsförde sig inte utanför Sveriges 

gränser.  

 

2007 knoppades det nystartade företaget, Animech technologies av från Animech. Där 

Animech technologies blev den tekniktunga av de två och satsade mer på produktifiering och 

produkten Anipart. Med de nystartade avknoppningsföretaget följde även en del som 

konstruerade pumpar som relativt snabbt såldes av för att fokusera på kärnverksamheten. 

Animech och vidare Animech technologies hade och har problem med att anställa personal då 

det är svårt att hitta personer med rätt kompetens. Detta för att uppstartsprocessen är lång och 

personen måste ha goda kunskaper inom både programmering och bra förståelse för 3D.  

 



Etableringsstartegier för högteknologiskt entreprenörskap 

En studie av innovationer med ett brett applikationsspektra 

 

 

 

40 

Utöver hyllprodukten Anipart erbjuder Animech technologies olika tjänster där de skapar en 

mjukvara på beställning från kund. Målet är att fylla ett behov snarare än att vända sig till en 

specifik marknad, vilket ofta kan vara likartade mellan olika marknader och branscher.   

 

Animech technologies strävas mot att ha en mångfald i deras uppdrag detta för att sprida 

projekten och då få ett jämt flöde på arbetsnivån. En stor anledning till att företaget inte satsat 

på en tydlig nisch är detta skulle göra de extremt beroende av sina kunder. Om allt kretsade 

kring en stor kund kan det beroendet göra Animech technologies känsliga och utsatta om 

denna kund gör något.  

 

Animech och Animech technologies är privatägt och har tre ägare där två är huvudägare. Där 

Animech technologies har en extern VD, Niclas Kreuger.   

5.1.1.1 Analys av Animech och Animech technologies 
En svårighet företaget stötte på när denna produkt skulle ut till nya kunder var att ändra deras 

användarmönster. Tidigare användes PDF:er och för att kunderna skulle inse värdet av 

Anipart och hur bra det var, väcka behovet istället för att komma dit behovet var tänkt att 

finnas. Detta problem kan ses som att skapa ett värde för kunden på ett helt nytt sätt vilket är 

de Kim och Mauborgne (2005) tar upp i boken Blue ocean strategy. Animech har lyckats 

skapa någon form av blue ocean, dock skiljer det sig något. Istället för att ha ett starkt fokus 

har Animech och främst Animech Technologies valt att rikta sig mot flera marknader. Det går 

dock att ifrågasätta huruvida dessa marknader skiljer sig i det sättet företaget arbetar. 

Produkten som levereras behöver möjligtvis inte variera beroende på marknad och då kan 

fokuset hållas tråtts mängden marknader. Det finns dock fler faktorer mellan olika marknader 

t.ex köpmönster och askeptans av ny teknik. I intervjun framgick dock inte dessa faktorer 

explicit men en viss skillnad kan antas då ingen marknad är den andra lik.  

 

Tekniken som Animech Technologies har kan nyttjas på vitt skilda marknader d.v.s. inga 

större förändringar körs utan kunskap som en kund har gett går att applicera på nästa. 

Litteraturen idag tar inte explicit upp detta, att ett fokus inte måste vara på en specifik 

marknad utan som i detta fall vara kring en teknik. Det går då att säga att de är specialister 

med fokus på en teknik snarare än på en marknad.  

5.1.1.2 Anekdotiska lärdomar från Animech 
Eftersom denna intervju inte spelades in och istället antecknades föll viss information bort då 

fokuset låg på företagsberättelsen. Tillsammans med att vi inte explicit frågade efter tips och 

trix uteblev denna del i detta fall.  

5.1.2 Rolling Optics – The Creativity to Build Brands. The 
Technology to Protect Them 

Rolling Optics är ett avknoppningsföretag från universitetsforskning vid Uppsala Universitet 

som idag är världsledande inom framställning av 3D-optiska etiketter och förpackningar. 

Företaget grundades 2002, av den då studerande Axel Lundvall under sitt examensarbete 

tillsammans med professor Fredrik Nikolajeff, efter att de upptäckt en slags reflektor som 

kunde utformas med stor precision. 
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Rolling Optics tillverkningsteknik av reflektorer och hologram är unik men går att applicera 

inom flertalet olika marknader, vilket var en utmaning att orientera sig bland annat i början av 

företaget. Under hela tiden kommunicerade företaget med presumtiva användare och 

utvecklare men också investerare som 3M och deras investmentbolag där man hoppades inte 

bara säkra målmarknaden utan också finansieringen. De provade sig fram inom marknaden 

för reflexer, där 3M är en av de stora spelarna, men insåg snabbt att deras produkt inte 

tillförde tillräckligt värde i prestanda mot befintliga produkter. De behövde finna kunder som 

kunde dra nytta av tekniken att skapa helt felfria, exakta reflexytor. De inledde då en dialog 

med bl.a. ett svenskt företag för att tillverka bättre reflekterande vägmarkeringar och 

vägskyltar, försvarsindustrin med radiostyrning av fordon och kamouflageapplikationer samt 

sensorteknik eller radiostyrning av truckar i stora lagerutrymmen men trots goda idéer fanns 

redan fullt duglig teknik inom områdena. 

 

I företaget styrelse satt bl.a. Staffan Junell som ordförande med stor erfarenhet av att driva 

tekniktunga entreprenöriella bolag och var en nyckelperson vad gäller företagets navigering 

bland kunder och processutveckling. UU Innovation och deras holdingbolag stödde Rolling 

Optics genom processen och var de som engagerade företaget som då hette Radical Park och 

som numera går under namnet RP Venture. Radical Park, som var uppbyggt av 

marknadsekonomer, spelade en stor roll inom försäljning och marknadsföring av företaget 

genom att söka upp och identifiera relevant information hos kunder och andra medier samt 

strukturera samman den till vettiga slutsatser.  

 

Forskarna kunde fokusera på applikationsutveckling samt uppskalning tack vare mjuk 

finansiering samt samarbete med ett finländskt institut och pengar från Wallenbergs stiftelse 

som allesammans möjliggjorde försök och utrustning till massproduktion. Idag har Rolling 

Optics, tack vare forskning, lyhördhet på konferenser och mässor samt samarbetet med 

Innventia som är världsledande inom pappersmassa, grafisk media, kartonger o.s.v., funnit sin 

del av marknaden med att utveckla vad Lars Jonsson kallar ”säkerhet som syns”. På grund av 

Junell och Radical Parks markandsinsikt anställdes tidigt en designer för att bredda företagets 

erbjudande ut mot kunden och därmed vidga sin position på värdekedjan. 

 

Det är vanligt för forskning att alstra teknologi där möjliga applikationer eftersöks, som i 

Rolling Optics fall. De började med en produkt som kunde vara ett alternativ till en befintlig 

produkt eller något som hade potential att skapa en ny marknad. För att finna vilken väg de 

skulle gå och därmed sin instegsmarknad, behövdes en uppfattning om vilka problem som 

kunde lösas med den nya tekniken eller produkten. Lars Jonsson och Mateo Santurio var 

överens om hur man kan inhämta sådan kunskap och något de med största sannolikhet 

förmedlade till Rolling Optics. Deras råd var att tidigt involvera potentiella kunder i 

processen för att få en inblick i deras reaktioner och värderingar. I dessa situationer är det 

viktigt att använda sin egen mun men låta öronen vara större. Lyhördhet och 

förutsättningslösa diskussioner kan leda till insikter som i annat fall inte hade uppdagats. 

”Picasso har uttryckt det där väldigt fint; skillnaden mellan att söka och att hitta”, menar Lars. 

Målet ska i processen inte vara att söka, för då har redan ett beslut fattats om det förväntade, 

målet bör vara att hitta. Ute hos kunden ska en applikation hittas och kompletteras med 

eftersökt information. Det kan inledningsvis också handla om att exkludera marknader där 
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ens produkt inte kommer ge kunden ett mervärde.   

 

När den skapade produkten eller lösningen dessutom är brett applicerbar på marknaden eller i 

värsta fall fortfarande i idéstadiet kan letandet efter en instegsmarknad likna det Santurio 

illustrerar ”som att springa i en korridor och känna på dörrar”, man väntar bara på att någon 

dörr ska öppnas. Det finns sammanställningar i litteraturen som menar på att bolag som 

lyckas är de som hela tiden håller fokus men som också är beredda på att snabbt byta fokus. 

Santurio och Jonsson menar på att rikta in sig mot enbart en marknad är positivt och att 

många företag inte har resurser, varken pengar eller anställda, nog att hålla flera trådar vid liv 

samtidigt. Men de poängterade också att fokus inte innebär att bära skygglappar utan kräver 

ett öppet sinne redo att göra förändringar. Det gäller att hitta en handfull segment som är 

potentiella och utvärdera marknadens storlek, nyckelspelarna, vilka som är investerare och 

om man har några kontakter inom branschen för att sedan välja vilken av dessa som ska 

prioriteras. Deras definition av en instegsmarknad var att den inte nödvändigtvis är den största 

och mest lukrativa, utan den som skapar ett penningflöde. Därför är det viktigt att fråga sig 

vilken affär som ligger närmast till hands för stunden.  

 

Efter att ha engagerat sig i ett antal olika marknadsspår hittade Rolling Optics sin 

instegsmarknad. De designade och tillverkade iögonfallande etiketter på ett svenskt 

professionellt hårschampo som fördubblade schampoföretagets försäljning. Det var ingen 

applikation de såg från början och det var ingen långsiktig affär, men den gav en inkomst, 

fördjupad produktkunskap, en nöjd kund och trovärdighet som företag vilket i sin tur öppnade 

andra dörrar. För företag med enbart en idé kan startsträckan mot en potentiell marknad vara 

ännu längre. Santurio uppmanar dock att företaget inte ska ”lockas av det lättflörtade”, d.v.s. 

anta projekt där applikationen inte stämmer överens med produkten eller företagets fokus, 

men där det finns lätta pengar att hämta. Dessa projekt kan läggas på hyllan och plockas fram 

vid en mer aktuell tidpunkt.   

 

Ytterligare en aspekt som bör hållas i åtanke vid marknadsinträde är positionering i 

värdekedjan. Som tidigare nämnt fick Rolling Optics en större plats på värdekedjan genom att 

anställa en designer på företaget. De erbjuder därmed ett helt paket till kunden, från 

utformning till applicering och produktion. Tack vare detta kan företaget på ett smidigt sätt 

även kundfinansiera sina projekt då framtagningen av design behöver betalas i förhand.  

 

I en säljande roll är det också viktigt att komma ifrån personberoendet vid förhandlingar. Om 

kundkontakten på ett företag slutar, byter avdelning eller liknande kan förankringen till det 

bolaget helt mistas. Det är också viktigt att intyga sig om att uppdragen man för en dialog 

kring på mot ett företag är i linje med de visioner de har för att intyga resurser till investering. 

Det var de anställda vid Radical Park som fick åta sig den säljande rollen vilket de gjorde 

med bravur enligt Jonsson och Santurio. De utmärkte speciellt en person att vara en riktig 

säljare som förutom den egenskapen var duktig på att lyssna på kunder förutsättningslöst och 

samtidigt ha förstånd nog att selektera bland informationen. Förutom försäljarna som tillförde 

stort värde i arbetet med att finna potentiella kunder lovordade Jonsson och Santurio både 

grundarna, forskarna och ordförande i styrelsen som alla var nyckelpersoner i företagets 

utveckling. Lundvall var otroligt duktig på att sätta sig in i kundernas situation och förstå 
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deras behov. Han visade dessutom på en envishet och uthållighet som krävs hos en 

entreprenör. 

5.1.2.1 Analys av Rolling Optics 
Bakom olika företags uppstart finns en eller flera entreprenöriellt orienterade individer. 

Individerna kan komma från olika bakgrunder, vissa är forskare andra har idéer med ursprung 

från deras tidigare arbeten. I Rolling Optics fall startades bolaget som ett 

avknoppningsföretag från universitet med en student som drivande person, men med assistans 

av professor Nikolajeff och stöd från UU Innovations. Det går att diskutera studentens 

entreprenöriella orientering. Han visade genom sitt engagemang i företaget på risktagande 

men även proaktivitet, det vill säga en förutseende attityd. Hans erfarenhet inom 

affärsutveckling var säkerligen inte omfattande och därmed lät han UU Innovation anställa 

rätt kompetens. Hans och andra forskares roll vart att fokusera på applikationsutveckling och 

uppskalning, medan Staffan Junell tillsattes som ordförande, säljare från Radical Park 

engagerades och så småningom anställdes även en designer in i företaget. Det går därmed att 

påstå att studenten besatt ett en högre nivå av vetenskapligt och teknologiskt humankapital 

(VTHK) har enligt teorin.  

 

Projektgruppen är överens om att grundarens drivkraft och den samlade kompetensen inom 

företaget är en viktig faktor för Rolling Optics överlevnad och framfart. Att investera pengar 

tidigt i bra personer kan därför vara en god idé för affärer. Genom att dessutom ta in en 

designer på företaget breddade de sin plats på värdekedjan. De sålde inte längre bara en 

produkt, de sålde en specialanpassad design med produkten.  

 

Jansson föklarar genom att citera Picasso något som kan motsvaras en kombination av Kotler 

och Keller’s (2012) sprinklermetod samt Carter och Jones-Evans’s (2012) generalist. Genom 

att förutsättningslöst söka efter tillämpningar och nätverk mot en lämplig marknad för sin 

innovation så är man öppen för fler möjligheter. Enligt projektgruppen är det vettiga tankar 

att låta företaget så flera frön på olika ställen och se vart de växer. Letar man efter sin 

speicalistmarknad är det lätt att bli blind för andra möjligheter.  

 

Fokus är en viktig komponent i ett företags överlevnad. Santurio och Jansson är överens om 

att rikta sina resurser mot en marknad kan vara fördelaktigt. Men detta fokus får inte hämma 

ett öppet sinne redo för färändringar. Detta beskrivs även av Ries (2011) där uppmaningen för 

företag är att ständigt analysera om applikationen, marknaden och så vidare är värd att 

framhärda eller om fokus ska vändas.  

5.1.2.2 Anekdotiska lärdomar från Rolling Optics 
Att forskare generellt kommer vilja syssla med produktutveckling i en större utsträckning än 

nödvändigt är en uppfattning som Santurio och Jonsson har bildat. Deras roll som inkubatorer 

är att begränsa utvecklingstiden och se till att involvera säljare så tidigt i företagets framfart 

som möjligt. Så fort produkten är ”tekniskt tillräckligt bra” som Lars uttrycker sig, ska den 

visas upp för kunder. I det här sammanhanget ska säljaren undvika att sälja ”visioner”, vilket 

är en tendens Lars har uppmärksammat hos forskare som även säljer sin produkt. Det här är 

speciellt viktigt att undvika när företaget har fått stor positiv uppmärksamhet i samband med 

grundandet eller produktlanseringen. Risken finns då att man säljer mer än man kan leverera 



Etableringsstartegier för högteknologiskt entreprenörskap 

En studie av innovationer med ett brett applikationsspektra 

 

 

 

44 

vilket leder till missnöjda kunder. Enligt Lars är det fem gånger farligare att skapa missnöjda 

som nöjda kunder baserat på en siffra han tidigare fått höra om att en missnöjd kund sprider 

sitt missnöje till 20 andra potentiella kunder, medan en nöjd kund delar med sig av det till 

fyra andra. Med samma resonemang kommer även insikten att kundvård, efter leverart projekt 

är av största vikt för en långsiktig relation. Här poängterades även att omvända kunder, d.v.s. 

de som tidigare varit missnöjda men som lyckas vändas om, blir företagets absolut bästa 

ambassadörer. I samma kontext är det av vikt att kunden är beredd att betala för idén, 

produkten eller tjänsten tidigt. Det är en investering som visar på mer än bara ett intresse.  

 

Jonsson och Santurio poängterade vikten av att ta in en slags rådgivande panel i företaget, 

även utanför styrelsen. Panelen kan bestå av presumtiva kunder, investerare, riskkapitalister, 

människor med branscherfarenhet inom olika marknader m.fl. Deras enda uppgift vore att 

diskutera bolaget och socialisera. Genom att bjuda in de till ett par träffar om året får de 

känna sig lite utvalda, samtidigt som de får en känsla för mer än bara företaget genom att 

bilda en relation till företagspersonerna. Det här gynnar företaget på flera sätt och kostar inte 

mer än den tid de lägger ner på träffarna samt att hålla panelen uppdaterad med nyhetsutskick. 

”Det finns företagsekonomer som hävdar att det inte finns en så bra investering som lite mat 

och dryck vid rätt tillfälle” återberättade Lars. Nyttan är inte omedelbar, men bygger 

långsiktighet. De potentiella kunderna kan ge input från sin marknad, även om produkten inte 

är mogen ännu, samtidigt som en långsam införsäljning kan ske. Branschspecialister kan dela 

med sig av erfarenheter och kunskap och leda företaget på rätt bana. Panelmedlemmarna kan 

till och med komma att spela nyckelroller i företagets framväxt. Om fem till tio år har 

företaget eventuellt behovet av investerare, som i panelen har bildat sig en djupare 

uppfattning av bolaget än vad en Power Point och ett möte kan ge, som är beredda att ge de 

sitt förtroende och sina pengar. Detta relationsbyggande går på tvären mot traditionell 

marknadsekonomi menar Santurio och Jonsson, som påstår att alla är utbytbara och att det är 

den billigaste lösningen som gäller. Innovation måste idag ofta säljas in i ett helt nätverk för 

att företag gör sig allt mer beroende av varandra och relationsbyggandet underlättar ett gott 

rykte inom dessa.  

5.1.3  Nanologica – Engineered Nanomaterials  

Nanologica tillverkar och utvecklar mesoporöst silica som sedan kan dopas med andra ämnen 

som kan användas i olika tillämpningar. Företaget startades som ett spinn off företag från 

Stockholms universitet år 2004 av dr Alfonso Garcia-Bennet. Garcia-Bennet började med att 

ta patent på sin upptäckt och fick i den processen kontakt med ALMI där de gav rådet att 

patent borde medföra kommersialisering. Garcia-Bennet startade då Nanologica efter att ha 

fått stöd av två av Serendiptiy innovations medgrundare.  

 

Nanologica började med att undersöka om tekniken fungerade som en katalysator 

tillsammans med ett stort nordiskt oljeföretag. Testerna föll väl ut och oljebolaget ville köpa 

100 ton till ett lågt pris. Med låg marginal och en målbild att kunna ta bra betalt lades detta 

projekt på hyllan inför framtiden. Efter detta följde en tid av många spretiga projekt där 

många olika applikationsområden undersöktes tillsammans med diverse olika företag. Bland 

dessa var kromatografi och läkemedelsleverans.  
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En förändring av styrelsens sammansättning gav en klar och tydlig röst åt att vad som krävdes 

i företaget var fokus. Fokus gav enligt Garcia-Bennet många fördelar till Nanologica. Bland 

dessa var först att välja bort vissa marknader och applikationsområden som matindustrin. Det 

som valdes bort var där det var låga marginaler samt där det tog mycket jobb att övervinna 

barriärer såsom att ha Nano i sitt namn när man ska sälja till matindustrin.  

 

De två viktigaste spåren Nanologica koncentrerade sig på var de tidigare nämnda 

kromatografi och läkemedelsleverans. Dessa två områden hade hög marginal och produkten 

som Nanologica var inte kostnadsdrivande. Ett annat sätt som de fokuserat genom är att 

spinna ut företag från projekt som gjorts. 

 

När man väl hade fokuserat på några närliggande områden kunde dessa attackeras mer 

grundlig. Man kunde närvara på workshops och konferenser, man sände ett budskap till både 

marknader och investerare.  

5.1.3.1 Analys av Nanologica 
Nanologica utnyttjade grundarens kontakter med kollegor som tidigare startat bolag och 

kunde på det sätt slippa att lägga tid på att undersöka hur finansiering och bolagifiering gick 

till. Detta är ett tydligt exempel på hur nätverk kan och bör utnyttjas. Ett annat sätt nätverk 

utnyttjades var när kromatografiapplikationen skulle kommersialiseras. Då utnyttjades 

kontakter på dåvarande Pharmacia Diagnostics. 

 

En tydlig aspekt som syns är hur företaget går från att försöka sälja in projekten till 

innovatörer och tidiga adoptanter till att fokusera på att ta sig in på tidig majoritet. De tidiga 

årens projekt på olika områden byggde en kunskap om både materialet och diverse 

marknader. Kunskapen om dessa marknader kan antas vara värdefull när man sedan väljer 

vilka applikationer som är värda att satsa på i början. Att driva många projekt inom olika 

marknader tjänade tre syften hos det unga företaget. För det första gav det inkomster. För det 

andra gav det medarbetarna en chans att bygga kunskap om många olika sidor av materialet 

och lättare få en känsla av vad som faktiskt går att göra lätt och vad som är svårt och dyrt att 

göra. För det tredje ger det företaget kunskap om de olika marknaderna medarbetarna jobbar 

mot. Den marknadskunskapen kan tyckas sakna djup men är oftast tillräckligt stor för att se 

om marknaden är värd vidare undersökning.    

 

De marknader Nanologica undersökte vidare delade vissa karakteristika. De hade hög 

marginal, materialet som Nanologica sålde var inte det kostnadsdrivande. Alltså den aktiva 

ingrediensen som laddades in i materialet var storleksordningar dyrare än silican som 

Nanologica bidrog med. Nanologica kunde då ge kunderna ett mervärde som motsvarade 

högre utnyttjande grad av deras akriva ingridiens.  

5.1.3.2 Anekdotiska lärdomar från Nanologica 
Att leta efter ett nej. För att veta vilka som verkligen behöver lösningen företaget säljer ska 

säljaren försöka få dem att säga nej. I detta inbegriper företaget att vara ärlig med hur mycket 

tid och resurser som kan krävs för att genomföra ett projekt. De som inte behöver lösningen 

kommer då tacka nej.    

 



Etableringsstartegier för högteknologiskt entreprenörskap 

En studie av innovationer med ett brett applikationsspektra 

 

 

 

46 

Att inte vara rädd för att anställa den kompetensen man anser sig behöva. Och de man 

anställer ska vara bra på det de gör. När man får chansen att ta över infrastruktur från 

storföretag som omlokaliserar ska detta övervägas. Detta gäller både personal och lokaler. 

 

Att alltid ta betalt för utvecklingen man genomför. Då får man både inkomst och ett lärande i 

organisationen.  

 

Garcia-Bennet påstår att det alltid tar runt tio år att få in ett nytt material på marknaden på 

riktigt och att detta är något man ska vara beredd på.  

5.1.4  Spiber Technologies – A web of opportuneties 

Idéen började med en amerikan som ville producerat spindeltråd på ett annat sätt än från 

spindlar. Problemet med spindlar är att det är kannibaler, det går alltså inte att ha en farm eller 

liknande då de äter upp varandra. Det har funnits gigantiska projekt som drivits bl.a. av EU 

för att lösa detta problem, men det kom aldrig fram till något. När EU-projektet tog slut var 

den en liten grupp forskare som tog det vidare och löste problemet. En av forskarna hade 

kontakt med en finansiär i biotech branschen som de bad om hjälp för att starta ett företag, 

Spiber Technologies.  

 

Första två åren säkerhetsställde Spiber att tekniken fungerar. I Spibers fall skulle materialet 

vara bio-kompatibelt samt gå att skala upp. Till att börja med var det ren forskning som det 

handlade om som t.ex. att hitta parameter som gör att tekniken är kommersiell gångbar. Från 

2010 drog de igång företaget ordentligt med finansiering. Det är svårt att hitta finansiärer som 

är intresserade av nystartade bolag, speciellt i Sverige. Det räcker inte med Almi och 

liknande, då summorna från dessa är för små för nystartade företag från denna bransch. Bra 

om man kan hitta privatpersoner som är villiga att investera.  

 

De valde olika områden, först valde de hälsovården, de valde bort andra uppenbara saker de 

kunde satsa på bl.a. skyddsvästar, förstärkning av bilar. De valde hälsovården och under 

kategorin regenerativ medicin, då de har unika egenskaper där. De skapade samarbeten med 

världsledande forskare inom helt olika områden (dock inom regenerativ medicin) t.ex. sår-

vård, hjärt-regenerering, stamcellsodling. Ett av de viktigaste skälen till att det valde 

hälsovård var de unika teknologier inom plattformen som är speciellt lämpade för den typen 

av applikationer. En annan orsak till denna marknad var att de har en bakgrund från detta 

område då de har ägnat stora delar av deras liv åt den typen av applikationer, de kan detta 

området mycket bra. Det var en kombination av tekniska fördelar, den kunskap de har och en 

tredje viktig del vilket är att de kan ha ett högt pris till en liten fysisk volym. Vilket är en stor 

fördel i början, för då slipper företaget skala upp produktionen volymmässigt lika mycket. 

 

Spiber har idag inga samarbeten med företag utanför life-science men de har haft diskussioner 

om detta och de ser på det opportunistiskt vilket innebär att om någon skulle vilja licensiera 

materialet ser de inga problem med detta. Spiber har jobbat otroligt mycket med samarbeten 

med andra företag och organisationer. Detta för att det är svårt att bygga upp kunskap internt 

och därför måste man liera sig med andra företag eller forskargrupper som har denna 

kunskap. De har idag samarbeten runt om i världen bl.a. Tyskland, Indien och Sverige. Hela 
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affärsidéen är att kunna komma så långt att de kan licensiera ut till flera företag och kanske 

behålla en applikation/ produkt själva. Och därmed kunna finansiera utvecklingen på den 

genom licensiering från andra områden.  

 

Av de tre vetenskapliga grundarna är det en som är forskningschef nu och hon är 

kunskapsbärare och bolaget är väldigt beroende av henne, en så kallad nyckelperson. Hon 

drar även till sig mycket mjuk finansiering. Det går inte att driva dessa typer av bolag utan att 

ha en bra finansieringsstruktur. De hade personer som var duktiga på affärsutveckling, Kent 

(en av grundarna) jobbade med aktier men slutade med det och idag ängar han sig åt att starta 

upp olika former av biotech företag. Dels för att han har pengar själv och dels för att han har 

ett bra nätverk med många rika personer som är väldigt intresserad inom detta område. Sen 

har Mats Gran jobbat ca 20år med affärsutveckling så de tillsammans är finansiering och 

affärs sidan och ser till att stoppa in rätt person i rätt tid. 

 

Grahn säger att det även finns en finansiell avvägning, ska ett företag ta in mycket pengar blir 

det mycket utspädning men företaget får då mycket resurser, eller ska man försöka köra med 

mindre kapital. Spiber kör med mindre och utnyttjar istället lärarundantaget ordentligt och 

arbetar i samarbeten akademin. Deras personal är till stor del anställda från universiteten, 

vilket har funkat mycket bra. Det går då att undvika av riskkapital till en viss gräns. Det är en 

liten udda modell, eftersom de inte tar in riskkapital på samma sätt som många andra gör 

inom life-science. Det är ont om riskkapital i tidiga skeden och man vill ha det på bra villkor 

också. Det tar i princip heltid för VD:n att ägna sig åt dessa aktiviteter.  

 

Det är även viktigt att veta vilken affärsmodell företaget ska arbeta med. Detta kom att bli lite 

speciellt för Spiber eftersom de hade ett nytt material som fungerade som en plattform för 

olika applikationer, Grahn kallar Spiber för ett plattforms-företag. Vilket enligt honom är att 

de har en teknik som går att använda till ett flertal olika applikationer. Det går då som litet 

företag inte att satsa på flera applikationer samtidigt detta p.g.a. resurser, kostnader och 

kompetens mm. De valde en liten annorlunda modell vilken är att de tillhandahåller material 

till världsledande forskare inom olika områden. Områden där de tror att materialet kan spela 

en avgörande roll. Då blir upplägget att forskargrupperna, som i flesta fall är utanför Sverige, 

får tillgång till materialet i special anpassade versioner samt att forskargrupperna får 

information för hur de ska göra för att special anpassa deras problem mot att Spiber får alla 

nya patent som kommer från deras resultat. Forskargrupperna får i sin tur rätten att publicera 

deras upptäckter. Detta har fungerat väldigt bra säger Grahn.   

 

De har i många fall blivit kontaktade av ledande forskare som velat undersöka materialet, som 

läst om deras teknik genom Spibers publikationer. I väldigt många fall har de kunna välja 

bland de som tagit kontakt med dem men även kontaktat forskare när de har ett väldigt 

specifikt fall. Materialet väcker mycket uppmärksamhet. Idag väljer de samarbetspartners 

genom befintligt kontaktnät och som i sin tur även har stort kontaktnät. Tar mycket längre tid 

om man inte har dessa kontakter. De har olika idéer som de presenterar för panters för att 

gemensamt komma fram till en kommersiell produkt. 

5.1.4.1 Analys av Spiber Technologies 
Spiber Technologies har haft stor nytta av det nätverk som personer involverade i företaget 
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har. Detta stämmer bra överens med vad litteraturen säger och tillsammans med att företaget 

har en naturlig EO har det hjälp företaget i deras prestation och kommer troligtvis även göra 

detta i framtiden. Vidare i teoridelen tas det upp att teknologiförmågan tillsammans med EO 

har en positiv korrelation med prestationen, även detta stärks med det som observerats hos 

Spiber.  

 

När det kommer till att välja marknad har Spiber den inställningen att de jobbar mot 

marknader där marginalerna är större. Vilket betyder att de kan sälja mindre mängd material 

till ett högre pris. Att Spiber vänder sig till marknader med höga marginaler hjälper även dem 

för att de i början av ett företag ofta kan vara svårt att producera stora mängder av den nya 

produkten.   

 

Spibers affärsmodell kan till en viss del ses som sprinkler-modellen från Kotler och Keller 

(2012). Deras modell är dock tänkt för redan etablerade företag som ska ut med en ny teknik. 

Likheten är att båda väljer att satsa på flera, om än liknande, områden samtidigt. En svaghet i 

denna modell är att den är väldigt resurskrävande, Spiber gjorde dock något som skiljer sig 

och det är att de använder sprinkler modellen för distribuera ut forskningen. Att göra detta till 

många olika marknader är inte möjligt om produkten är nischad från början, Spiber tog nytta 

dess ”breda teknik” genom outsourcing av forsningen. En annan positiv effekt av detta var att 

fler publikationer kom ut och företaget fick mer uppmärksamhet.  

5.1.4.2 Anekdotiska lärdomar från Spiber Technologies 
I början är det bra att titta igenom sin patentportfölj. Spiber la ner mycket tid och pengar på 

detta, d.v.s. utvidga och säkerhets ställa patentportföljen. Detta gjordes utan att göra något 

väsen av sig, det kosta mycket pengar ca 4-5miljoner/ år. 

 

Att starta bolag inom life-science besår i stort sett av svårigheter hela tiden. Ett dilemma är att 

forskarna och företaget inte alltid vill samma sak vilket är mycket viktigt att hantera. Även att 

förstå skillnaden på sättet att tänka mellan forskare och företagsperosner. Man ska inte 

underskatta den klyftan, inga har dåliga avsikter men de tänker olika. Måste stoppa in 

företagspersoner vid rätt tid. 

 

Man måste se till att forskarna får vara forskare så man inte gör dåliga företagsledare av dem. 

De som är duktiga på teknologin ska få fokusera på det. Sen tar man in rätt folk från industrin 

vid rätt tidpunkt. Detta är en avgörande parameter. Vi har i Sverige otroligt bra forskning vad 

gäller life-science men har ganska dåligt med personer med affärserfarenhet med vilja att gå 

in i de mindre bolagen. Den mixen är helt avgörande. 

 

Det viktigaste är faktiskt nätverk, i alla fall globalt, inom life-science. 

 

Enligt Mats Grahn var det två parametrar som var viktigast i uppstarten, dessa var patent och 

pengar. 
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5.1.5  OrganoClick – Performance Materials. Inspired by 
Nature  

Mårten Hellgren har en bakgrund som professionell idrottare och var med i landslagen i kanot 

i 12års tid. Han livnärde sig på det samtidigt som han pluggade. Som individuell idrottare 

måste man driva bolag runt sig själv. Han ville redan från början jobba med teknik men ville 

även skapa något affärsmässigt från tekniken. Detta kommer ifrån att ha tycker det är kul att 

sälja och marknadsföra. 

 

Hellgren pluggade ekonomi med inriktning mot affärsveckling parallellt med 

ingenjörsstudierna. Detta för att han ville hitta en idé som han ville driva. Intresset för 

entreprenörskap kom främst under hans idrottskarriär. Hellgren lärde känna två professorer 

under sitt exjobb. Där han sedan fick doktorandtjänst. Han tog tidigt kontakt med en 

inkubator för att det han skulle forska fram ville han göra ett företag kring. Inkubatorn 

matchade istället ihop Hellgren med två professorerna (samma som erbjöd honom 

doktorandtjänst) som hade en teknik. Tekniken kan ändra egenskaperna hos cellulosapolymer, 

vilket betyder att man klickar på molekyler som ger materialet nya egenskaper. Professorerna 

var vid detta tillfälle 35 och 36år, vilket kan ses som unga. Han tackade då nej till 

doktorandtjänsten och startade upp Organoclick tillsammans med dem.  

 

De började på universitetet med ett labb, första året. De flyttade till sina egna lokaler våren 

2008, till ett område där många andra olika startup också fanns. 2010 kom den första 

fungerade produkten, Organowood. 2011 var alla tredje parts tester klara, de var redo att 

lansera produkten. Sedan började de skala upp och jobba mer med en av deras partners. Våren 

2012 lanserades produkten på marknaden. Idag finns den hos alla stora byggvaruhandlare. 

Omsättningen har ökat mycket under hela företagets tid. Nu har de även lanserat produkter på 

textilmarknaden.  

 

Hellgren uttrycker att det var konstant att jaga pengar det första fem åren. Med detta menar 

han att en av hans uppgifter var att få in kapital till företaget vilket enlig honom större delen 

av de fem första åren handlade om.  

 

På trä-marknaden vill de byta ut tungmetallerna, där marknaden idag har en extremt mogen 

produkt och konkurrerar enbart på pris. Bygghandlarna använder idag träet 

(tryckimpregnerat) som lockvara och tjänar inte pengar på dessa produkter. OrganoClick vill 

istället leverera en mer kvalitativ produkt, det blir dyrare men det finns en stor marknad för 

premium produkter också. Deras produkt, OrganoWood, ligger i ett mellan segment 

prismässigt men billigaste miljövänliga produkten. Deras huvud konkurrenskraft kommer av 

miljö, kvalitet och etiska själ. Om t.ex. en privatperson eller ett företag bygger en altan är 

materialkostnaden relativt liten vilket ger att viljan att betala lite mer för något bättre finns. 

 

Vid uppstarten började de sälja direkt, de hade en plattforms-teknik vilket betyder ingen 

färdig produkt. Grundarna hade ingen tidigare erfarenhet av cellulosa industrin vilket 

resulterade att de kontaktade en mängd olika företag för att få veta mer. De gjorde en lista på 

företag som skulle kunna vara intresserade, främst inom Sverige, och sedan ringde dem. De 

startade företaget i maj 2006, i november började de ringa. Sedan var det möten med 
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potentiella samarbetspartner hela våren. I juni började de tre första samarbetsprojekten. Dessa 

projekt var kundfinansierade och OrganoClick blev då tvungna att ta in personal som kunde 

driva dessa projekt. Anledningen till att projekten blev kundfinansierade var att OrganoClick 

hade de som ett krav dels för att ekonomiskt kunna leva vidare samt att det är ett tecken på 

om kunden är intresserad på riktigt. Detta skedde detta enbart det första året, efter det blev 

OrganoClick bättre på att förstå vad som var tekniskt möjligt och kunde då bedöma om vad 

som var möjligt eller ej. En teknisk bedömning tillsammans med en kommersiell bedömning 

samt en dialog med kunden, var urvals kriterier för projekten. Innan de fick dessa 

kundfinansierade projekten fick de även in en del mjuka pengar vilket till mestadels gick till 

resor för att träffa potentiella kunder. 

 

Tiden mellan sommaren 2007 och 2010 var utvecklingsfasen för företaget, produktutveckling. 

Av alla de projekten som startades har de fått kasta 2/3 mestadels p.g.a. tekniska själ. Alla 

projekt gick inte samtidigt men de drev ca 3-5st parallellt. Hellgren skötte marknadsföring, 

försäljning och kontakter med finansierare samt administration. Företaget hade även i början 

tre kemister som arbetade med att lösa de tekniska problemen.  

 

Idag har de tre kommersiella tekniker: 

 Mot flam- och rötskydd 

 Skapa vattenrepelens  

 Förstärka de mekaniska egenskaperna  

De använder dessa tre tekniker inom tre områden: 

 Trä 

 Textil  

 Pappersfibrer  

Tekniken och produktionen av dessa är i mångt och mycket den samma vilket Hellgren ser 

som deras styrka. Det skapar synergier mellan de olika områdena. De skaffade sig kunskaper 

inom respektive industri vilket de inte hade från början. 

 

Det visste redan från början vilka tre marknader de kunde gå in i, de sprang ut på alla dessa 

tre från början. Projekten de fick igång först var från pappersindustrin mycket p.g.a. det 

geografiska läget. Det finns många stora pappersföretag i Sverige som har stora FoU 

organisationer. Textil å andra sidan är mindre och har en liten FoU, träföretagen har så gott 

som ingen FoU. Inom trä finns det dock något för OrganoClick att tillföra, de skiljer sig 

mycket från dessa företag då de satsar på forskning och utveckling. Var lite mer fokus på 

pappersindustrin i början men i slutändan var det träindustrin som gick snabbast. Mycket för 

att pappersmaskinerna är extremt komplexa tar mycket lång tid att få igenom ett test. 

 

Hellgren är medveten om att det inte är enligt skolboken att köra tre spår parallellt, han håller 

med skolboken till viss del. Det visste inte fullt ut vad deras plattforms-teknik kunde 

användas till samt vad som var praktiskt möjligt. Enligt honom skulle de kunnat fokusera på 

en marknad med då hade de fortfarande legat i en testfas för t.ex. papper, eventuellt hade de 

kommit längre men inte mycket. De testade vilka områden deras teknik kunde fungera på och 

la sedan krutet på dessa. Om de hade haft expertis inom någon specifikt område kanske de 

hade gjort annorlunda.  
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OrganoClick jobbar med att skapa synergier mellan de olika områdena och de tror att detta 

kan leda till att de tjänar mycket pengar. Vilket enbart varit möjligt eftersom de satsat på flera 

områden.  

 

De tog inte in kunskap inom marknader utan Hellgren lärde sig detta. Dock tog företaget in en 

trä-kemist som var tekniskt duktig samt en inom textil. Personal i senare skede tas in för att de 

har bra kunskap om respektive område.  

 

OrganoClick jobbar kontinuerligt med patent, de hade ett bas patent när de startade. Idag har 

de sju patent familjer. De har 5st anställda som ständigt jobbar med produktutveckling vilket 

ledare till att nya patent ständigt kommer, tre stycken kommer i år.   

 

Styrelsen består idag av 99 % (enligt Hellgren) privata investerare, de har inte tagit något 

riskkapital och det är medvetet. De vill skapa ett nytt svenskt industribolag på lång sikt, vilket 

inte är det riskkapitalister är ute efter. OrganoClick letade efter kapitalstarka personer som 

hade kompetens inom de marknader de höll på med och som trodde på dem. Anders Wall var 

den första som investerade. Wall har mycket bra kontakter som sedan gick in med pengar. 

Mycket kunskap kom in här! De kom in 2008 och är Hellgrens mentorer. Sedan har de 

kommit in mer passiva personer som är i nära bekantskapskretsen. 

 

Pratar om hur Serendipity är delägare, de var Hellgren två av de och de två professorerna som 

var med från början.  

5.1.5.1 Analys av OrganoClick  
OrganoClick är inte ett typiskt skolboks exempel på ett högteknologiskt företag ska utvecklas. 

Detta för att de inte väljer att ha ett strängt fokus som t ex Crossing the chasm (Moore, 2014) 

säger. Fokus är dock inte helt borta utan finns men inte till samma utsträckning som 

litteraturen förespråkar. Något som litteraturen inte nämner är fördelen med de 

synergieffekter som kan uppstå då parallella spår körs. OrganoClick visar att det inte alltid 

behöver vara mycket mer resurskrävande att ha flera olika marknader igång samtidigt om 

man kan dra nytta av detta i ett senare tillfälle.   

 

I detta fall visas det även att vikten av nätverk eller att skapa nätverk är stor. Vid uppstart var 

nätverket inom respektive industri mycket litet om ens befintligt. Dock har grundarna och 

kanske främst Hellgren varit duktig på att skapa sig ett nätverk vilket resulterade i flera tidiga 

samarbetsprojekt. Ett stort steg i nätverkandet togs när de privata investera kom in i företaget, 

vilka alla har mycket kunskap och kontakter. Oavsett storleken på nätverket från början har 

det växt vilket tyder på att personerna på företaget innehar en stor nätverksförmåga som enligt 

litteraturen ger flera positiva effekter (enligt kapitel 4.4). Detta kan vara en förklaring till 

OrganoClicks stora ökning i omsättning.  

 

Teknik-plattformen som beskrivs av Hellgren  kan ses som en plattform med tre ben (mot 

flam- och röt skydd, skapa vattenrepelens samt förstärka de mekaniska egenskaperna). Denna 

plattform är sedan grunden till flera olika produkter. Att ha en sådan plattform skapar enligt 

Hellgren synergier d.v.s. framsteg som görs inom ett område är tillämpbara inom de andra 
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två. Detta är inget som tydligt beskrivs inom den litteratur som projektgruppen funnit och 

därför mycket intressant.  

 

Som tas upp i teorin (avsnitt 4.4) är patent viktigt och det går antiningen att hemlighetshålla 

eller patentera. I fallet med OrganoClick har de valt att patentera och det är intressant att se 

hur pass mycket det fokuserar på detta. Det är en relativt litet företag men trots detta har det 

en etablerad strategi angående patent med flera olika kategorier. 

5.1.5.2 Anekdotiska lärdomar från OrganoClick  
 Det viktigaste är att våga ta sig ut och sälja tidigt, i alla fall att man har en tidig kontakt 

med marknaden 

 Våga koppla ihop sig med olika kompetenser, rätt person på rätt plats 

5.1.6   Bio-Works – Swifter. Higher. Stronger 

Bio-Works grundades år 2006 av fyra personer som alla hade lång erfarenhet inom branschen. 

Branschen, bioteknologi, är stor och svår och det är svårt att förstå kundbehovet vilket nästan 

enbart går genom erfarenhet. Grundarna har alla mycket kunskap inom området och hade vid 

företagets start god ekonomi och viljan att starta något nytt. Andy, en av grundarna var innan 

uppsägningen från Pharmacia bolagschef för alla länder utom Europa, USA och Japan. Göran 

som även han var en av grundarna var kemist på Pharmacias forskningsavdelning och 

utvecklade grunden till den teknik som de använder idag. Göran är dock inte kvar idag detta 

på grund av hans ålder (var äldre än de andra tre) och på grund av sjukdom. När Jan 2005 

slutade fick han ett avgångsvederlag vilket gav honom tryggad försörjning fram till pensionen 

vilket även gällde för Andy. Alla fyra kände varandra från start och tyckte att det skulle satsa 

på Görans idé, de bildade Bio-Works.  

 

Från början satsade de en del egna pengar men tog även hjälp från vänner och familj, vilket 

resulterade i några miljoner men inte tillräckligt för att de kunde leva på. De började med att 

göra produkter av det som fanns, de anställde även två personer som hjälpte till med 

produktionen. Under tidens gång fick det även in en del mjuka pengar detta för att täcka 

kostnaderna för de anställda, de själva fick dock leva på sparade pengar. Utöver de antända la 

grundarna även de ner mycket tid för att få företaget i rullning.  

 

Som nämndes tidigare hade de produkter som var långt fram i processen och var nästan 

färdiga för att säljas. Detta resulterade i att de började sälja tidigt, vilket var en fördel både 

psykiskt och ekonomiskt. Idag har sortimentet växt och de erbjuder en rad olika produkter. 

 

De var alla eniga om att de inte ville gå in på de största marknaderna mot de största företagen. 

Detta tillsammans med att Jan hade kontakter och erfarenhet från Cuba gjorde att det blev 

deras första marknad. Cuba är mycket fattigt och eländigt men det har en väl utvecklad 

hälsovård och satsar mycket på bioteknik vilket gjorde de intressant för Bio-Works. Ett annat 

stort plus är att GE (en stor konkurrent) inte får sälja där på grund av att det är ett amerikanskt 

företag. Dock vill Cuba ha GE:s produkter vilket leder till att de importerar via andra kanaler 

som gör produkterna dyra. Cuba anser även att det är strategiskt bra att få en leverantör som 

är icke-amerikan.  
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Utöver Cuba är även Ryssland en marknad där stora konkurrenter inte är lika etablerade. 

Detta med att Bio-Works har kontakter som säljer deras produkter där och att Ryssland vill 

vara självförsörjande inom vaccinering använder de sig idag av deras produkter. Detta har lett 

till att deras produktion idag är full och inte kan ta emot mer order. 

 

Marknadsföringen av deras produkter görs genom att höra av sig till potentiella kunder och 

bygga en relation med dem. Säljprocessen sker inte direkt till kund, detta på grund av 

resursbrist, de använder sig av en handfull olika distributörer över hela världen. Dessa sköter 

de lokala kontakterna men säljer även andra produkter vilket gör att valet av distributörer blir 

viktigt. Visa av dessa är före detta GE distributörer. Fram till idag har de gått mycket på 

kontakter och använt deras stora kontaktnät för att hitta kunder och samarbetskontakter.  

 

När det startade vände de säg enbart mot en marknad men nu är det i ett skede där de jobbar 

med två nya vilket de snart ska börja sälja mot.  

 

Flera av grundarna hade starta företag innan bland annat enskilt konsultbolag, hobbyföretag 

med gemensamt ägande av ett litet flygplan och företag som påminner som de Bio-Works är 

idag.  

5.1.6.1 Anekdotiska lärdomar från Bio-Works 
 Går inte att göra allting på en gång 

 Tycker att kundfinansiering är bra, gör inget gratis 

 Bra att ständigt jobba med kontakter 

 Överraska kunden positivt 

 Bra att ha erfarna personer i bolag  

 Fokusera på en marknad  

 Skapa värde på nytt sätt 

 Vid uppstart av ett företag är det viktigt att skapa sig bra referenskunder 

 Det är bra att välja en marknad där utvecklingstiden är kort, i alla fall i början 

 Det är viktigt med affärsplan och marknadsplan dels när ett företag söker pengar och 

dels för företaget själv. Andy, en av grundarna, tillbringar 90 % ha hans tid att räkna 

på olika marknadsscenarion och pratar mycket med investerare. Många parameter att 

räkna på och finns inga fasta svar.  

 Har man en marknadsdominerade spelare som t ex GE bör man gå på en del som är 

oförsvarad. Vilket skapar positiva effekter för fortsatt utveckling. 

 Uppsala är ett bra ställe för ett nystartat högteknologiskt företag, mycket pga 

kunskapen som finns här, från bland annat Pharmacia (som idag inte finns kvar).  

 

Man ska inte tro att det är seriellt, först ta fram produkt sen sälja, utan börja sälja från dag ett. 

Säljer mer idén i början, måste ha något att visa. Lättare att få investerare om man har företag 

som är intresserade av ens produkt. Säljer man från första dagen får man även feedback från 

dag ett och utvecklar en produkt kunden vill ha. Kunden kommer med krav så att de kan 

bygga produkten mot dem och då få en kundanpassad produkt 

 

Jan jobbade med parvisa jämförelser vilket är att t ex om du har 20 olika tekniska krav från 

kunden så frågar man sig vilket som är viktigast, vilket är svårt när man tittar på alla krav 
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samtidigt. Men ställer man två krav emot varandra kan man därifrån avgöra vilket som är 

viktigast. Går man sen igenom alla parbildningar man kan skapa med 20 krav, då kan du få 

fram vilket som är det viktigaste eller de tre viktigaste. Använde detta mot kund för att 

utveckla ”rätt” produkt.  

5.1.6.2 Analys av Bio-Works 
Bio-Works skiljer sig från de andra fallen då de valt en mer skolboksenlig strategi vid 

kommersialiseringen av deras teknik. De såg en tydlig instegsmarknad och lade deras fokus 

på denna. Baserat på det intervjun presenterade kan tydliga likheter med Blue ocean strategy 

ses. Detta främst ifrån de tips som kom fram där intervjuobjektet bland annat säger att det är 

viktigt att skapa värde på ett nytt sätt samt fokusera på en marknad. Bio-Works strategi (som 

påminner om Blue Ocean strategy) har visas sig fungerat bra då företaget har många stabila 

kunder idag.  

 

Det framgår även att vikten av nätverk spelar en stor roll då det var mycket tack vara den som 

företaget fick sina tidiga kunder. Nätverksförmågan verkar vara hög hos företaget vilket 

enligt kapitel 4.4 överensstämmer med företagets positiva tillväxt. Utöver nätverk hade 

tidigare erfarenheter en mycket stor roll de tidiga stegen för Bio-Works. Mycket av detta var 

kunskap om marknaden men även en djup förståelse av kunden och tekniken.   

5.1.7  Gemensam analys av fallstudierna  

Av de huvudfallen som studerats (alla förutom Animech Technologies) bygger företaget/ 

produkten på ett material. Projektgruppen har valt att benämna detta som en material 

innovation. Utifrån de huvudfallen som studerats kan alla antas ha en material innovation som 

grund, dock skiljer dessa sig från varandra dels i tekniken samt hur företagen väljer att 

använde dem. Rolling Optics teknik är inte en lika tydlig material innovation som t.ex. 

OrganoClick, detta utesluter dock inte att benämna det som det.   

 

En parameter som kommer fram i alla fem fallen är vikten av nätverk. Det kan tyckas 

självklart att det är positivt att ha mycket kontakter men det är mer än bara det. Att ha ett stort 

nätverk samt vara bra på att nätverka, ha en stor nätverksförmåga, bidar till att företaget bl.a. 

når ut till en större publik. Projektgruppen uppfattade även viljan från respektive företag att 

genomför intervjun och detta under avslappnade former tyder på en stor nätverksförmåga. 

Nätverket vidgas genom att träffa nya människor. Det är svårt att bevisa om denna egenskap 

är naturlig hos alla entreprenörer på mindre högteknologiska företag eller inte men det är 

något som alla de fall som studerats har gemensamt. Även det samband som finns mellan 

nätverksförmåga EO (som presenteras i kapitel 4.4) där dessa två ger en positiv effekt på 

företagets resultat visar på detta. Det som studerats i teorin stämmer med andra ord överens 

med det som studerats i industrin.  

 

Av de fallen som studerats har alla en produkt med brett applikationsspektra (eftersom detta 

var ett urvalskriterium) dock avviker deras etableringsstrategier från skolbokens olika 

mycket. Alla har, för utom möjligtvis Bio-Works, inte valt att fokusera sin verksamhet på 

samma tydliga sätt som flera av modellerna i teorin förespråkar. Det betyder dock inte en 

avsaknad av fokus utan att den ligger någon annanstans eller inte är lika strikt. Spiber 

Technologies har t.ex. valt att vända sig till hälsovården (i dagsläget) men inom det områden 
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ett bredare angreppssätt med olika produkter och sub-områden. Animech Technologies har 

utöver en geografisk fokusering även ett fokus på kärnverksamheten men en bred syn på olika 

marknader. Nu är inte Animech ett material företag dock visar detta att tendenser finns även 

inom företag utanför den snäva nischen.  

 

I Rolling Optics fallet beskrevs den första tiden som mycket svårt då den första 

instegsmarknaden var väldigt svår att hitta. Detta är något som även kunde bli fallet för Bio-

Works om dess inte hade den långa erfarenheten och kontakter från biotech branschen. Av de 

fallen som studerats har enbart Bio-Works startats av personer som är i slutet av en lång 

karriär vilket inte är lika tydligt i något av de andra fallen. Resultatet av detta blir som nämnt 

att Bio-Works får det lättare att prestera positivt från ett tidigt skede. Detta kan kopplas till att 

företaget har en mycket teknologiförmåga vilket enligt litteraturen hjälper ett företag att bl.a. 

prestera bättre.  

 

En intressant aspekt som tas upp av Animech Technologies och OrganoClick är synergier, 

Animech är inte lika tydliga men nämner att mycket av den nya kunskapen ett projekt bidrar 

med går att tillämpa på nästa. Om ett företag har en teknik som är tillämpbar på flera 

marknader samt kan ta lärdomar från en och tillämpa på en annan, finns det mycket att vinna 

genom att göra detta. 

 

Ett sätt att verifiera och en nyutvecklad produkt praktiskt fungerar är att utföra projekt i 

samarbete med en eller flera kunder. Att genomföra sådana verifikations projekt är något som 

både Nanologica och OrganoClick explicit sa att de gjorde. Det finns även tendenser som 

tyder på att även andra av fallen gjort detta. En stor anledning till att dessa verifikations 

projekt krävs är för att nå marknaden kan vara att alla fallen har olika nivå av technologie 

push. Eftersom alla fall är högteknologiska och är grundade på innovationer är det mer 

naturligt att det blir en technoligie push än om det inte varit det. Dock har projektgruppen 

aktivt valt att enbart undersöka högteknologiska företag verkar det vanligt för dessa att 

använda sig av detta verktyg, med goda resultat. Dessa projekt tenderar även att vara 

företagens första inkomstkälla (från kund) och är från marknader där produkten kan tänkas ha 

stora marginaler. Dessa projekt har även som syfte att undersöka marknaden om den är av 

intresse för företaget samt om det är tekniskt möjligt att applicera produkten där. Detta är ett 

sätt att få kunden att finansiera utvecklingen av den nya produkten.  

 

De har framkommit hos bl.a. Animech Technologies, Nanologica och Spiber Technologies att 

det är vanligt att använda sig av universitetets resurser på ett eller annat sätt. Ett tydligt sätt är 

genom att transportera kunskap i form av t.ex. patent från forskare till avknoppningsföretag. 

Ett annat sätt är genom att ta tillvara på den gratis arbetskraft som universitetsstudenter kan 

utgöra, t.ex. genom examensarbeten. Det är enbart Animech som säger detta explicit dock går 

det att anta att det skett även i flera av de andra fallen.  

 

Det är naturligt att alla företagen kommit olika långt i företagsutvecklingen. För att tydligare 

förstå detta har de placerats in Moore:s (2014) chasm-kurva, se figur 7. Spiber Technologies 

är det företag (utöver Disruptive Materials) som placerats i innovatörs-delen. Detta för att 

företaget idag fortfarande är i en tydlig utvecklingsfas och enbart startat verifikations-projekt 
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d.v.s. inte gjort någon större försäljning. Biotech branschen är en marknad som kräver lång 

utvecklingstid vilket betyder att tiden till en större kundgrupp är större än i andra marknader. 

Nanologica har placerats strax innan kapet mellan tidiga adoptanter och tidiga majoritet för 

att deras innovation har börjats och säljas men inte riktigt tagit steget till den större 

marknaden. Två av fallen går att finna i ”the chasm” vilket menas att det är på väg att ta 

steget till den stora massan, dessa två är Animech Technologies och Rolling Optics. Detta för 

att de båda har en tydlig kundgrupp och anses vara nära att bli allmänt accepterade. Av de 

fem fallen är det alltså två stycken som tagit stegen över till tidig majoritet och det är Bio-

Works och OrganoClick detta på grund av att båda utrycker att det har ”släppt” och att 

försäljnings volymerna nu börjar bli stora.  

 

Figur 9: Teknisk adoptions cykel med fallen plottade 

Skillnaden mellan Animech Technologies och de andra fallen (utöver det faktum att de 

bygger på material) är hur skalbar produkten är. Eftersom Animech är mer åt en 

tjänsteprodukt, dock bygger den på en mjukvara, gör att den inte produceras på det sätt de 

andra gör. Många problem som uppstår hos företagen skiljer sig därför på grund av sin natur 

från Animech. Det finns som visats även flera likheter vilket är intressant. 
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  Kapitel 6

Slutsatser dragna från teori och 

fallstudier 
Nedan presenteras samlade slutsatser dragna ur både fallstudier och insamlad teori. 

Slutsatserna går att implementera på alla högteknologiska företag med en materialinnovation 

med ett brett applikationsspektra. Även företag som är nära besläktade med denna någorlunda 

nischade marknadssituation kan ta hjälp av detta kapitel, men slutsatserna är främst framtagna 

för att anpassas till Disruptive Materials.  

 

Kapitlet inleds med generella samlade slutsatser från teori och fallstudier. I Avsnitt 6.1 

beskriver projektgruppen ett antal nyttiga frågeställningar de identifierat som en slutsats till 

vad nystartade företag bör utreda för att lyckosamt kommersialisera sin innovation.  

 

Uppsatsen presenterar sex stycken högteknologiska företag som alla kan anses ha haft en 

lyckosam första etablering och kommersialisering av sin innovation som har ett brett 

applikationsspektra.  Fem av dessa företag bygger på materialinnovationer, samt ett som har 

flera likheter men som inte grundats på ett nytt material. Valen av företag har i främsta hand 

gjorts för att passa Disruptive Materials situation för att kunna ge uppdragsgivande företaget 

rekommendationer i deras företagsutveckling. 

 

Företagen som presenteras i fallstudierna grundades alltså allesammans utifrån en produkt 

med brett applikationsspektra och hade initialt ingen naturlig marknad där en potentiell 

produkt skulle vara optimal. Istället gick det att identifiera en mängd olika marknader där 

denna teknik skulle kunna vara tillämpar. Som visats ovan har de fallen som studerats valt att 

angripa detta problem eller möjlighet på olika sätt. Än så länge verkar deras angreppssätt ha 

gynnat deras företagsutveckling. Det går att identifiera likheter och parametrar som gjort att 

dessa fall kommit dit de gjort. 

6.1.1 Vikten av att nätverka 

Ett tydligt samband mellan de fallen som studerats är företagets eller intervjuobjektets 

nätverksförmåga eller dess kontaktnät. Från de företag som studerats går det att konstaterat att 

förmåga att initiera, underhålla och utnyttja relationer med olika externa partners är mycket 

viktig, vilket även Walter, Auer och Ritter (2006) kommer fram till. Att vara entreprenör 

handlar till stor del om att träffa människor och då inte enbart potentiella kunder, utan även 

potentiella investerare och arbetskraft. En slutsats blir att högteknologiska företag i tidiga 

skeden naturligt har, eller i tidiga skeden knyter till sig personer som har denna 

nätverksförmåga. Vilket hjälper företagets prestation i form av försäljningstillväxt, 

omsättning per anställd, vinst, konkurrensfördelar och långsiktig överlevnad stärks (Walter et 

al, 2006).  

6.1.2  Teknologiförmåga viktigt för företag   

Som nämnt i teoridelen kan små nystartade högteknologiska företag antas ha en relativt hög 
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teknologiskförmåga naturligt samt en viss nivå av EO (Renko et al, 2009). Detta påstående 

stämmer även överens med de fallen som studerats dock skiljer den sig mellan olika och där 

en högre nivå av teknologiskförmågan identifierats har framväxten gått snabbare, t.ex. Bio-

Works. Detta stämmer överens med den teori som presenterats i Kapitel 4.5.2.  

 

Mängden teknologiförmåga skiljer som nämnt mellan de olika fallen men hur den tas in 

skiljer även det. Empirin visar att denna förmåga går att få in i företaget genom andra vägar 

än grundarna vilket visas i t.ex. Spiber Technologies fall. Projektgruppen har visat att alla 

fallen har en hög nivå av teknologiskförmåga och att den är viktig men att den kan inhämtas 

på olika sätt och att en högre nivå kan skynda på företagets tillväxt.  

 

Utöver teknologiförmåga finns även begreppet vetenskapliga och teknologiska humankapital 

(VTHK), dessa två påminner om varandra men där den sistnämnda mer är den inneboende 

kunskapen hos individer se Teoriavsnitt 4.8.1. Eftersom dessa två begrepp är relativt lika går 

det även att se att det finns ett mått även för VTHK hos de fall som studerats. I teorin tas det 

upp det positiva effekter ett högt VTHK kan ha på ett nystartat akademiskt företag och där 

mer etablerade forskare har större fördel. Detta är dock inget som tydligt framkommit i de 

studerade fallen vilket kan bero på mängden fall som studerats är relativt få eller att denna 

faktor inte framkom under intervjuerna. Dock tyder tidigare forskning att ett sådant samband 

finns och det är rimligt att anta att tendenser hos företag startade utanför universiteten även de 

har denna förmåga dock oklart i vilken utsträckning.    

6.1.3 Att arbeta som opportunist 

I Teoriavsnittet 4.9.1 presenteras de två begreppen specialist och generalist. I två tidigare 

kapitlen kommer projektgruppen fram till att de fall som studerats inte tillhör enbart en av 

dessa två. Detta tror projektgruppen beror på att företag med en produkt som har ett brett 

applikationsspektra i sin natur inte kan vara den ena eller andra. Att vara specialist är inte 

alltid optimalt för dessa företag då detta medför att de missar många marknadsmöjligheter. 

Samtidigt kräver den högteknologiska innovationen att arbetet till en viss del sker som 

specialist d.v.s. i och med att produkten kanske passar bäst i en viss nischmarknad. 

Projektgruppen anser att kombinationen av dessa två metoder lämpar sig bäst för ett företag 

med en brett applicerbar materialinnovation och väljer att kalla den för opportunistmetoden. 

Opportunistmetoden medför en möjlighet att titta på flera marknader samtidigt, men som 

också möjliggör ett riktat fokus om någon marknad verkar mer lämplig. På så vis kan aktuella 

projekt få mer fokus och tid, men mer tidskrävande eller långsökta marknader fortsätter ändå 

hållas vid liv för att bli mer aktuella senare. Denna metod är mer eller mindre enbart möjlig 

för företag med materialinnovationer. Anledningen till att den passar företag med 

materialinnovationer beror på enkelheten av innovationen efter den tagits fram. Se till t.ex. 

råvaruförsäljning, den kräver egentligen inte mer av företaget än en bra, uppskalad 

tillverkningsprocess och distributionskanaler. Verifikationsprojekt kan göras i samarbete med 

andra företag och kräver därmed inte mycket resurser av dem själva. 

 

Genom att använda en opportunistmodell (för de företag med avgränsning som i denna 

uppsats) tillåter det företag att undersöka flera marknader samtidigt. En fördel som detta 

medför är att både långsiktiga och kortsiktiga projekt kan startas. En annan fördel är att 
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arbetsbelastningen på företaget blir mer dynamiskt. 

 

Opportunistmetoden kräver till en viss utsträckning att företaget kan använda sig av synergier 

i sin utveckling. Genom detta kan företaget bespara många resurser och en del tid. Vare sig 

det gäller större synergier som att sprida kunskap och forskningsresultat från ett 

verifieringsprojekt till ett annat eller mindre synergiåtgärder som att ha färdigställda mallar 

för avtal och fakturor o.s.v. färdiga att användas.  

6.1.3.1 Nyttan med synergier 
Analysen visar att det finns stora fördelar med att attackera flera marknader parallellt som ett 

nystartat högteknologiskt företag en tydlig sådan är synergieffekter. Av de fall som studerats 

är det enbart OrganoClick som explicit pratar om synergier och som nämnts i analysen kan 

tendenser även ses hos Animech Technologies. Dock tror projektgruppen att fler företag har 

upplevt detta i olika stora utsträckningar på grund av att alla på något sätt arbetar på flera 

olika marknader. Ett problem som bl.a. Kotler och Keller (2012) anser att sprinkler-modellen 

har är att den är resurskrävande samt att det är svårt att planera. Om detta går att lösa genom 

att tillämpa kunskapen och lärdomarna från en marknad på en eller flera andra minskar 

resurserna som krävs. För att öka förståelsen med vad projektgruppen anser att dessa 

synergier är och var det uppträder finns figur 8. Figuren (8) visar att där de olika marknaderna 

överlappar varandra är där denna effekt uppstår. Teknikplattformen är den bas som de olika 

produkterna bygger på för att sedan anpassas för respektive marknad. Nivån av denna 

anpassning skiljer sig mellan de olika fallen men eftersom de bygger från samma plattform är 

de relativt lika. Projektgruppen anser att för att maximera synergier behövs ett företag där 

informationen är transparant och lätt tillgänglig för alla som arbetat på företaget. 

 

Ett nystartat högteknologiskt företag med en brett applicerbar materialinnovation kan ha 

många fördelar med att utnyttja synergier. Eftersom denna typ av företag inte har en given 

marknad för sin innovation anser projektgruppen att det kan vara fördelaktigt att studera flera 

marknader samtidigt. Ska detta göras med knapphändiga resurser kan synergier vara 

lösningen. Detta kommer vara en viktig till i den modell som syftet till uppsatsen svarar på. I 

figur 8 visas enbart en schematisk bild där synergier mellan tre marknader utnyttjas antalet 

kan givetvis vara fler och även mindre (dock kräver synergier minst två marknader). 
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6.1.4  Hitta företagets fokus 

Det skiljer sig mellan alla fallen hur företagen valt att fokusera och hur mycket. T.ex. valde 

Bio-Works i stort sätt att enbart fokusera på en marknad i början medan OrganoClick körde 

på tre stycken parallellt, dock varierade mängden nerlagd tid mellan dessa. Fallstudien visar 

att det inte finns några tydliga likheter angående nivån av och när, fokus infunnit sig. Det går 

dock att se att ett visst mått av fokus alltid finns men i de studerade fallen skiljer sig från vad 

t.ex. Blue ocean strategy (Kim & Mauborgne, 2005) och Crossing the Chasm (Moore, 2014) 

säger. De sex fallen ger att fokus bör finnas antingen genom att vända sig till en specifik 

marknad eller genom att inrikta sig på företagets tekniska lösningar. 

6.1.5 Smart finansiering   

Som kommer upp i analysen är verifikationsprojekt en viktig del i flera av de fall som 

studerats. Projektgruppen drar slutsatsen att detta är ett viktigt steg i utvecklingen för 

högteknologiska företag med ett brett applikationsspektra både när det gäller att hitta kunder 

samt lära känna marknaden. Dessa projekt bör även väljas (om möjligt) utifrån 

marginalstorleken, större marginal mer attraktivt. Denna form av kundfinansiering är positivt 

och bör starta så tidigt som möjligt.  

6.1.6 Rätt person på rätt plats  

Något som kom upp i flera av fallen (Rolling Optics, Spiber Technologies och OrganoClick) 

är att ha rätt person på rätt plats. Om en grundare med hög teknologiförmåga/ duktig forskare 

sätts som VD för företaget kan denna person bli en mycket bra företagsledare men det är 

vanligare att den blir en bra eller halvbra ledare. Det som händer är att företaget, som har 

knappa resurser, förlorar en mycket bra forskare till att bli en halvbra ledare. När resurserna 

är knapphändiga menar flera av fallen att det är mycket viktigt med rätt person på rätt plats.  

Figur 10: Schematisk bild över synergier 
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Projektgruppen anser, eftersom dessa företag är nystartade och har begränsade resurser, att 

gratis arbetskraft i form av universitetsstudenter är en mycket god idé. Dessa kan medföra 

stor nytta i tidiga skeden och skapa en ny syn på olika delar av företaget. De kan även vara ett 

bra steg till att anställa ny personal. När detta görs är det dock viktigt att veta vilka personer 

som företaget tar hjälp av. Det kommer ta tid för företaget att ta in studenter då de behöver 

handledning och hjälp vid t.ex. tekniska frågor. Om företaget hittar personer som är 

självgående och drivande med rätt kunskap och ger dem tillräckligt mycket hjälp kommer de 

mest troligtvis hjälpa mer än det tar. 

6.2 Nyttiga frågeställningar baserade på teori och 
fallstudierna 

Utifrån fallstudierna och teori har projektgruppen identifierat ett antal frågeställningar som är 

bra att besvara i det tidiga skedet av ett företags utveckling. Dessa frågor kan guida 

företagspersonerna i hur de kan tänka och agera när de startar sin resa mot målet att förändra 

världen eller skapa en lönsam inkomst. Dessa frågor är främst riktad mot nystartade, 

högteknologiska företag med en materialinnovation med ett brett applikationsspektrum.  

 

Det som projektgruppen kallar nyttiga frågeställningar är tänkt som en vägledning som snabbt 

ska ge entreprenörerna en översikt över viktiga faktorer vid uppstart av ett företag med 

nämnda attribut. Den består av tre delar där första delen behandlar produkten, den andra 

företaget och den tredje strategin. Dessa tre områden påverkar i högsta grad varandra och ska 

ej ses som fristående från varandra då till exempel ett strategival såsom ett visst fokus direkt 

får inverkan på vilka kompetenser som behövs i företaget. 

 

Frågeställningarna riktar sig som sagt till ny startade företag men för att vara mer specifik 

mot företag som primärt vänder sig till innovatörer och tidiga adoptanter i Moores (2014) 

tekniska adoptants cykel (Teoriavsnitt 4.2). De fall som studeras befinner sig i dessa skeden 

samt att teorin som studerats är primärt riktat mot dessa delar.  

 

Nystartade högteknologiska företag inom materialområdet bildas främst på två olika sätt. 

Antingen är de sprungna ur forskning på universitet eller så är det mycket kunniga människor 

från industrin som bestämmer sig för att starta eget. Branschen högteknologiska material är 

kunskapsintensiv och då är det endast i miljöer med hög kunskapsdensitet sådana idéer kan 

kläckas. I nya materials natur ligger att alla materialets egenskaper ej är kända eller helt 

säkerställda. 

 

Faktumet att man inte vet allt om alla aspekter ger också att man antagligen inte vet vilken 

applikation där materialinnovationen presterar bäst. Denna situation liknar det som i 

litteraturen beskrivs som technology push (se Teoriavsnitt 4.3). Technology push 

karakteriseras av att det finns en teknik som letar efter ett applikationsområde medan market 

pull är när ett behov finns på marknaden och det behovet sätter igång en process där en 

lösning söks. I verkligheten driver dessa två krafter tillsammans utvecklingen av nya 

produkter.  
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Det projektgruppen vill göra i detta avsnitt är alltså att väcka frågor och visa på det vi lärt oss 

om hur företag med materialinnovationer med breda applikationsspektrum bör tänka på vägen 

mot framgång. Vi tror att det finns ett egenvärde i att i alla fall ha sett vissa frågeställningar 

innan de kommer upp i skarpt läge för att vara förberedd på olika eventualiteter. Eller som 

Sun Tzu sa: 

 

“Now the general who wins a battle makes many calculations in his temple ere the battle is 

fought” 

 -Sun Tzu (540 f.kr. – 496 f.kr) 

6.2.1 Innovationen (del ett av tre) 

Det är viktigt för nya företag att försöka definiera sin idé så företaget vet vad det är man har 

idag och vad man vill ha imorgon. Nedan följer några av de viktigaste aspekterna när det 

gäller materialinnovationer. 

6.2.1.1 Vad är värdeerbjudandet? 
Litteraturen inom affärsutveckling säger att det viktigaste att veta som nystartat företag är 

vilket värde företaget erbjuder och till vem (se Teoriavsnitt 4.9.5). Ett företag med en idé eller 

teknik med ett brett applikationsspektra har antagligen redan från dag ett en mängd olika 

värdeerbjudanden beroende på vilken kund man diskuterar med.  

 

Förutom kundperspektivet kan värdeerbjudandet också förändras med avseende på vilken 

innovationsdimension produkten har. Är värdeerbjudandet att man tillför en radikal ny 

innovation till världen, som kan ge kunden värde i en helt ny produkt? Eller är innovationen 

modulär, den byter bara ut en komponent i ett befintligt system? Beroende på vilken 

dimension produkten har lockar den till sig olika användare till tekniken. Värdeerbjudandet 

ligger därmed i smidiga implementeringen och förbättrade prestandan. I undersökta fall var 

de flesta materialinnovationer inkrementella, kompetensbyggande och modulära. De ersatte 

och förbättrade redan existerande produkter på marknaden och gav kundvärde i att t.ex. ge 

säkrare kortbetalningar (Rolling Optics), förbättrat virke (OrganoClick) eller förbättrad 

läkemedelsleverans (Nanologica). Dessa innovationer snabbt ge kundvärde och locka till sig 

tidiga adoptanter. Animech Technologies kan antas haft en mer radikal innovation. Deras 

kundvärde behövde mer utförlig förklaring innan användare förstod nyttan med produkten.  

Att man har olika potentiella typ-kunder från dag och vilken innovationsdimension produkten 

besitter leder till de två kommande frågorna. 

6.2.1.2 Vad är innovationen? 
För att förstå sitt värdeerbjudande krävs det i dessa fall en grundlig definiering av alla de 

egenskaper produkten har. Frågor som kan dyka upp är; Vilka egenskaper har produkten?; 

Kan man mäta hur den presterar på dessa egenskaper?; Är målgruppen företag eller 

privatpersoner?; Går det att producera nu?; Är det skalbart?; Vad kostar produktionen nu och 

efter skalning?; Finns det liknande produkter på marknaden och vad har de för prestanda?; Är 

vår produkt bättre?; Kan den bli?; Hur lång tid kan det ta?  

 

Dessa och många andra frågor kommer antagligen besvaras en mängd gånger under resans 

gång. Ett tips för att göra det enklare att lära ny personal, konsulter, forskare och liknande är 
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att samla all information om produkten på ett ställe som är tillgängligt för de intressenter som 

behöver informationen (se Avsnitt 5.2.3.1). Självklart måste hänsyn tas till sekretess-, patent- 

och publikations-frågor.  

 

Målet är att kunna sin produkt utan och innan samtidigt som man gör det lätt återanvända 

kunskap som finns i företaget. Detta är t.ex. något som OrganoClick är en flitig användare av 

då de använder vunnen kunskap kring sina specialiserade fibrer för att även ta sig in på bl.a. 

textilmarknaden.  

6.2.1.3 Vilken karaktär har innovationen? 
Är innovationen inkrementell eller radikal? Ersätter innovationen en befintlig produkt eller är 

den en helt ny produktkategori?  

 

Det är viktigt att veta vilken slags karaktär innovationen är för att veta hur man ska 

marknadsföra den och vilka argument som ska användas till vilka kunder. Till exempel 

behöver en radikal innovation fler och större visioner för att få oinvigda att förstå vad den 

faktiskt innebär (Schilling, 2010). En inkrementell innovation som ersätter en del i ett system 

kan vara enklare att sälja in då det ökar effekten av redan gjorda investeringar (Schilling, 

2010).  

 

Det finns också faror att se upp med. När man marknadsför en radikal innovation finns det en 

risk att de visioner som målas upp ej uppfylls och att kunder då förlorar förtroende. En annan 

risk är att man spenderar resurser på att bygga en ny produktkategori och att resursstarka 

konkurrenter drar nytta av detta och sveper in och tar över när man byggt marknaden (Moore, 

2014). En innovation som ska ersätta någon del i ett system riskerar att hamna i 

priskonkurensfällan. Innovationen måste prestera mycket bättre för att ersätta något befintligt 

och då är det lockande att inte ta ut det pris man vill för att slå sig in. 

6.2.1.4  Har företaget freedom to operate? 
Om man vill sälja sin innovation krävs det att man har lagen på sin sida. Samtliga företag i 

fallstudien jobbar aktivt med sin patentportfölj. Att se över hur patent och rättigheter relaterar 

till det man vill sälja är viktigt för att inte råka ut för oförutsedda händelser. Är det inte någon 

annan som håller patent på innovationen har uppfinnaren valet att antingen patentera själv 

eller lita till att den kompetens man själv har säkerställer att ingen annan kan göra samma sak 

lika bra.  

 

Fördelarna med att skaffa ett patent är att man har laglig ensamrätt på innovationen i de 

områden man håller patent (se teoriavsnitt 4.7). Detta ger företaget en tillgång då det äger 

rättigheterna till en teknik. Investerare och kunder ser ofta detta som något positivt hos ett 

litet företag då risken blir mindre att någon annan enhet försöker sälja samma sak. Med ett 

patent blir det lättare att vara transparent och förklara vad man faktiskt gör och hur det går till. 

 

Det finns också nackdelar med patent. Ett patent är dyrt och tidskrävande att skriva rätt. Det 

är dyrt och tidskrävande att patentera i många områden samtidigt (se teoriavsnitt 4.7). Där får 

man avväga vilka områden som är viktigast. I patentets natur ligger att det är offentligt och 

tillgängligt för allmänheten. Detta medför att konkurrenter kan se hur man löst problem samt 



Etableringsstartegier för högteknologiskt entreprenörskap 

En studie av innovationer med ett brett applikationsspektra 

 

 

 

64 

ge dem inspiration till att lösa samma problem lite olikt och på så sätt gå runt skyddet patentet 

ger. 

6.2.2 Företaget (del två av tre) 

Det är också viktigt att fundera på hur företaget ska se ut både nu och i framtiden. Arbetet 

med företaget styrs till viss del av vad det är man försöker sälja. 

6.2.2.1  Har företaget tydliga mål? 
När företagets startas är det viktigt att alla intressenter jobbar mot samma mål. Detta är dock 

inte alltid möjligt då till exempel forskare oftast vill lära sig mera och publicera medan mer 

affärsinriktade vill sälja det man har nu och nöjer sig med rudementär kunskap. Det är viktigt 

att alla intressenter är öppna med sina mål och tankar både vid bolagsstart och senare. Den 

som tar ledaransvaret i företaget har då ansvaret att maximera nyttan av intressenternas mål 

för företaget. I både Animech Technologies och Bioworks fall valdes instegsmarknader 

geografiskt. Målet var därmed att fokusera på allianser mellan företag för att underlätta denna 

process. Genom att begränsa sina första efterforskningar på det viset höll företagen bra fokus.  

 

Företaget bör efter prestigelös diskussion enas om vilka mål det ska ha. För ett nystartat 

företag kan vägen till att uppnå sina mål vara lång. Det är därför viktigt att de involverade i 

företaget håller fokus på det som behöver göras för att uppnå dessa. Speciellt om 

medlemmarna i företaget inte kan kommunicera på vardaglig basis eller har andra åtaganden 

vid sidan av är ett tydligt fokus att rekommendera. Några verktyg för att åstadkomma detta är 

att använda sig av SMART och enkla regler. Tillsammans i företaget kan kriterier för 

SMART sättas upp och enkla regler definieras och därefter målmedveten exekveras. Viktigt 

är att bestämma uppföljning av arbetet och revidering av verktygen så att de kontinuerligt bäst 

passar företagets situation.   

6.2.2.2  Vilka kompetenser behövs? 
Det är av största vikt att involvera personer med rätt driv, kompetens och nätverk. Se till vilka 

grundarna i företaget är och vilka resurser som redan finns. Fyll kunskapsluckor med personer 

med rätt kompetens. Som forskare i grunden är det en god idé att engagera både säljare och 

personer i styrelsen med kompetens kring företagsbyggande och affärsutveckling. Det här är 

något som varje företag i fallstudierna hade gjort. För en bra dynamik i företaget krävs 

kompetens inom både forskning och affärer och helst också en eller flera personer som agerar 

brygga mellan dessa två grupper (som i fallet med bl.a. Spiber Technologies och Nanologica). 

För att driva kommersialiseringen på Rolling Optics anställdes t.ex. en mycket kompetent 

försäljare som enbart fokuserade på den biten och lät forskarna ta hand om 

uppskalningsprocesser och dylikt.    

 

Det är viktigt att ha rätt person på rätt plats, med detta menas en individ som t.ex. är en 

mycket bra forskare inte alltid passar som företagsledare och bör då inte ha en sådan roll inom 

företaget (se avsnitt 5.2.6). Det är viktigt personalen inom företaget trivs och är placerade där 

det gör mest nytta. Högteknologiska företag grundas i stor utsträckning av forskare det kan då 

vara en bra idé identifiera en person som har bra affärsmässiga kunskaper som kan hjälpa 

företagsutvecklingen framåt (som i fallet med bl.a. Nanologica och OrgnoClick).  
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Ett bra sätt att få in tidig arbetskraft är att ta till vara det universiteten kan erbjuda. Ett bra 

alternativ är studenter som vill genomföra sina examensarbeten. Detta kräver en viss 

uppoffring av tid av företag men den tiden som kan vinnas är större och bör därför om 

möjligheten finns ta till varas på. Ska denna gratis arbetskraft utnyttjas måste man säkerställa 

att de som kommer in kan göra ett bra jobb och att de passar ihop med de redan egagerade 

intressenterna (som i fallet med bl.a. Animech Technologies och OrganoClick).   

 

Helst ska det finnas en eller flera heltidsengagerade i företaget. För det första skapar det en 

trovärdighet i företaget utåt sett mot investerare och kunder. Det visar att personen eller 

personerna tror på nog på företaget att klippa andra ekonimiska livlinor och satsa fullt ut. 

Relaterat till detta kan den heltidengagerade känna ett större intresse för företagets utveckling 

och tillväxt p.g.a. sin ekonomiska situation som bidrar till ett helhjärtat driv. Det kommer inte 

vara andra plikter som tar tiden ifrån företagsfokuset. För det andra skapar det en trygghet och 

kommunikationsbrygga mellan samtliga involverade genom att en eller två personer alltid 

närvarar och har stenkoll på alla händelser relaterade till företaget. Dessa personer skapar 

företaget kärna och kan agera som spindlar-i-nätet. 

 

Projektgruppen ser ingen nackdel i att tidigt involvera en slags rådgivande panel i företaget. 

Nyttan av denna är inte direkt utan mer långsiktig. Denna rådgivande panel kan bestå av en 

blandning inflytelserika personer inom affärsvärlden som investerare, människor med olika 

branscherfarenhet och presumtiva kunder (som i fallet med Rolling Optics). Även om ens 

materialinnovation inte har en tydlig applikation mot en specifik marknad kan åsikter och råd 

från olika branscher vara till stor hjälp vad gäller mer generella affärsdrag. I denna panel kan 

även insatta forskare engageras. Genom att bjuda in dessa människor ett par gånger per år att 

diskutera och sättas sig in i företagets affärer och utveckling får företaget hjälp med sin 

strategi och erfarna input panelmedlemmarna medan de i sin tur får insikt i företaget och 

personerna bakom det. Relationsbyggandet kan underlätta avsevärt i företagets framtid, då de 

inflytelserika personerna i den rådgivande panelen redan har fått en förståelse för företaget 

och en djupare kunskap om deras utveckling. Steget till själva att involvera sig i företaget blir 

därmed inte så stort eller att tipsa andra mer lämpliga personer om företagets potential (såsom 

i Rolling Optics fallet). 

6.2.2.3  Hur byggs en lärande organisation? 
Transparensen i företaget är nödvändig och innebär att information ska finnas tillgängligt i 

företaget hela tiden. Det går att göra genom gemensamma forum eller stormöten med jämna 

mellanrum. Speciellt i ett fall med ett brett applikationsspektrum på sin produkt kan 

individerna på företaget ha kontakt med flera olika kunder samtidigt. Det är då praktiskt att 

föra en gemensam kundlogg där information kring korrespondensen uppdateras för allas ögon 

att se. Dessutom kan en kund idag vara inaktuell men om ett år aktuell då produktionen av 

produkten blivit mer storskalig till exempel, vilket är bra att ha ett register över så man kan 

återuppta kontakten. Företaget byggs på så vis upp som en lärande organisation där 

informationen hela tiden är lättillgänglig för alla nya som gamla medlemmar. Detta kan verka 

tidskrävande och omständligt till en början, men ju mer företaget utvecklas och nyheter 

uppdateras på både affärsutvecklingssidan och forskningssidan desto mer tid sparar man in 

(se avsnitt 5.2.3.1). 
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För att företaget lätt ska kunna ta in ny kompetens bör man ta fram något slags 

utbildningsmaterial för att underlätta för nya personer. Detta behöver inte vara något 

avancerat utan det räcker med att ha till exempel några rader om vad produkten är och hur 

den framställs kopplat med ett excelblad med uppdaterad information om olika parametrar 

som rör produkten. 

6.2.2.4  Hur skapar man ett allmänt intresse för produkten? 
Idag har företag stor användning för sociala medier och kan relativt lätt skapa sig en 

nyhetshype kring sitt företag eller produkt. Hemsidor som YouTube och Kickstarter används 

flitigt för att sprida information ut till kunder, investerare och potentiella partners. Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit med fler är sociala forum där människor kan följa 

företagets utveckling och erbjudanden. Utnyttja världens folk för att hypa din produkt eller 

samla inspiration från kommentarer. Ett regelbundet utskickat nyhetsbrev till kunder och 

kontakter ger dessa en närhet till företaget man sällan annars får. Genom att involvera de i sin 

utveckling skapar man personliga kontakter genom webben.          

 

Ett materialföretag kan med fördel använda sig av olika kanaler för att skapa intresse för sin 

produkt. Det är till och med något som kan tillföra väldigt mycket mervärde då ens innovation 

kanske kan lösa ett problem någon annan har som man själv inte kan komma på. Ett sätt är att 

närvara på konferenser och mässor som handlar om de marknaderna man siktar på. Ett annat 

bra sätt att jobba med intresseskapande hos människor med relaterade kompetenser och 

problem är genom ”content marketing” i bred branschpress såsom Ny Teknik. Att få in en 

artikel i likande press kan dock vara svårt. Det finns några knep som kan användas för att 

göra det mer troligt att få något publicerat. För det första så ska man tänka igenom vad som 

gör innovationen speciell. Här ska man inte vara rädd för att ta i lite och vara lite visionär, 

gärna så ska man ge exempel på egenskaper som relaterar till sådant som vanligt folk kan 

greppa. För det andra så ska man tänka igenom vilken berättelse man berätta. Finns det något 

speciellt om hur innovationen blev till eller något annat man kan bygga en historia runt? Det 

tredje är timing. Har man en hyffsat bra historia kopplat med några extraordinära egenskaper 

borde det inte vara omöjligt att få till en artikel i någon tidning eller nyhetsbyrå när det är 

nyhetstorka.   

6.2.2.5  Hur kan företaget skapa mervärde? 
Att ge en kund mervärde är något samtliga företag är ute efter. Mervärde kan kunden få 

genom en besparing av ekonomin, användarmässig förenkling, kunskapsbreddande produkt, 

tidsbesparande produkt, estetisk tillfredsställelse med fler. I fall som Nanologica, Bio-Works 

och OrganoClick optimeras produkten speciellt ut mot kunden, till exempel dopas med 

passande substans eller beläggs med rätt ytbeläggning för att passa kundens applikation. 

Genom att modifiera och skräddarsy sina produkter på ett sådant vis kan de genom sin egen 

produktkunskap och insikt ge mervärde till kunden. Rolling Optics anlitade en designer som 

gav mervärde genom att forma produkten på ett önskvärt sätt som kunden inte hade resurser 

till. Designern vet hur materialet fungerar bättre än någon annan designer och därmed kan 

företaget sälja både produkt och arbete i ett paket. På dessa vis skapar företagen mervärde och 

breddar samtidigt sin plats på värdekedjan.  
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6.2.3 Strategier (del tre av tre) 

Det är sannolikt att företaget inte kan allt om alla aspekter av sin produkt. Hur detta hanteras i 

det långa loppet beror på vilken strategi företaget väljer. Nedan följer några punkter som ett 

nytt företag antagligen kommer att välja på ett eller annat sätt. 

6.2.3.1  Hur väljer företaget mellan möjligheter?  
Ett nystartat företag måste välja vad det lägger resurser på mycket noga. När man säljer en 

materialinnovation så kan man välja möjligheter inte bara utefter den mest lovande 

applikationen utan också efter sådant som för en relativt liten insats skulle öka kunskapen om 

innovationen. Detta har ovan benämnts som opportunist.  

 

Precis som nämnts i slutsatser (6.1.3) är opportunist en blandning mellan Carter och Jones-

Evans (2012) begrepp specialist och generalist. Projektgruppen anser att för att lyckas med att 

använda sig av opportunist bör fokus vara en viktig del. Att ha ett tydligt fokus är något som 

identifierats som mycket viktigt och kan infinna sig på en rad olika ställen. Genom att 

avgränsa varsamheten i någon form är det möjligt att rikta produkten mot flera marknader. 

Samtliga företag i fallstudien har något slags fokus, vare sig det handlar om geografiska 

avgränsningar eller krav på kundfinansiering.  

6.2.3.1.1 Var positionerar företaget sig i värdekedjan? 

Ett företags utmaning är att få en så bra position som möjligt i värdekedjan. En bra position 

kan sägas vara där företaget får maximalt ut av minimal insats. Var man kommer in i 

värdekedjan styrs till olika grad av vad det är man säljer, vem man säljer till och hur man 

säljer det. I en värdekedja för en produkt finns det ofta ett eller några steg där mycket av 

vinsten tas hem. Denna sneda fördelning beror på var värdet uppkommer och var 

flaskhalsarna finns. En materialinnovation har potential att gå in och ändra på 

förutsättningarna för en värdekedja (se Avsnitt 4.4). Nanologica valde bort en marknad med 

för låga marginaler och satsade istället att finna en bättre position på värdekedjan för att skapa 

en större vinst, t.ex. läkemedelsleverans.  

6.2.3.1.2 Finns det ett bra fokus? 

Det finns några tydliga och bra fokusområden som är geografiskt, tekniskt, marknadsmässigt 

och även värdekedjemässigt. Det klassiska (som befintlig litteratur beskriver väldigt bra) är 

att fokusera marknadsmässigt. Med detta menas att det nya företaget väljer en marknad och 

helst en liten nisch av den och lägger sedan all energi där. Utöver denna går det även att lägga 

företagets fokus geografiskt, vilket innebär att företaget inte väljer en specifik marknad utan 

istället avgränsar verksamheten geografiskt. Som tredje exempel finns ett tekniskt fokus 

vilket innebär att företaget avgränsar sig mot dess teknik eller en del av den. Det fjärde 

exemplet är att fokusera på att gå in på samma ställe i värdekedjan för olika produkter. Detta 

medför synergier och en kunskap om hur just det värdekedjesteget ser ut och hur man 

maximerar fördelarna i det steget. Dessa är inte skilda från varandra utan kan i olik grad 

kombineras, dock kan ett för strikt fokus innebära att det inte går att utnyttja de synergier som 

kan uppstå.  

 

Var och hur fokus ska ligga beror på de egenskaper som identifierats hos produkten samt 

företaget. Till exempel så kan en konsumentprodukt som säljs stora volymer ha fördel av ett 



Etableringsstartegier för högteknologiskt entreprenörskap 

En studie av innovationer med ett brett applikationsspektra 

 

 

 

68 

begränsat geografiskt fokus i början.  

6.2.3.1.3 Vilka synergier finns? 

Som nämnts tidigare i uppsatsen kan synergier vara mycket hjälpsamma. Dessa bör därför 

identifieras och utnyttjas. Det är inte alltid uppenbart vilka de är och hur det framstår men 

väljer företaget ett fokus på t.ex. tekniken kommer synergierna mest troligt inte framstå här. 

Det är då mer troligt att synergier kan uppstå inom de olika marknaderna som företaget valt 

att arbeta mot.  

 

Synergier kan vara väldigt viktiga för företagets utveckling speciellt om målet är att 

undersöka flera marknader samtidigt, som kanske är fallet med en brett applicera teknik. Det 

gör att företagets resurser inte behöver spridas för tunna utan att resultat och erfarenheter kan 

appliceras på andra områden. Detta är enklare att göra med en materialinnovation t.ex. för en 

materialegenskap kan gynna flera olika applikationer. Förutom OragnoClick som har använts 

sig av denna metod gör även Spiber Technologies en plattformsteknik som bara blir mer 

användbart allt eftersom synergier möjliggör fler användningsområden. 

 

Det krävs också att man aktivt letar efter synergier även där man inte förutspår att de ska 

finnas. Detta hör ihop med att försöka få ut medvetenheten om produkten till fler än de 

närmast berörda.  

 

För att lyckas med en opportunist inriktning är det viktigt att ha tydliga mål. Det kan tyckas 

trivialt men för att verksamheten ska lyckas krävs det att alla inblandade arbetar mot 

gemensamma mål. För att detta ska lyckas bör målen vara tydliga, vilka dessa mål är och hur 

många de är har inte lika stor betydelse. 

6.2.3.2  Hur ska kapital tas in? 
En viktig rekommendation är att börja sälj tidigt. Är inte produkten helt färdig är 

verifikationsprojekt ett bra alternativ. Flera av företagen i fallstudien, bl.a. Bio-Works 

kämpade genom sina första utvecklingsår på detta sätt.  Antas att produkten kommer förbättra 

den potentiella kundens verksamhet bör ett visst intresse hos kunden finnas att få den 

kommersiellt gångbar. Med detta menas att kunden har eller bör ha ett intresse för att 

produkten ska bli klar för användning. Ett verifikationsprojekts syfte är att undersöka om 

kunden tillsammans med företag kan utveckla eller verifiera att produkten fungerar i den 

tänkta applikationen. Dessa projekt är något som företaget bör ta betalt för eftersom det är en 

unik möjlighet för kunden samt att pengar ofta är en brist vara i nystartade företag. Där för 

bör projekten väljas, i mån det är möjligt, utifrån de marknader där marginalerna är som 

störst.  

 

En annan viktig del i företagets ekonomiska-utveckling är att inbringa kapital. En mycket bra 

källa till detta är olika former av mjuka pengar. Detta kapital kräver viss tid från företaget 

men kan vara till mycket stor hjälp och bör inte glömmas bort. En kompetens som förtaget 

kan överväga att ta in är att skriva ansökningar för att lättare få mjuka pengar. 

6.2.4 Sammanfattning av frågeställningarna  

Ett företag har att ta ställning till en mängd olika frågor. Oftast sker detta när frågorna 
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uppkommer, många gånger säkert utan att det finns tankar kring hur vissa beslut påverkar 

andra delar som inte verkar direkt kopplade. Ifall många vinklar och frågor redan bearbetats i 

tanken är det lättare att se hur de hänger ihop och hur beslut påverkar företaget i stort. Med 

detta menas inte att en entreprenör ska sitta på sin kammare och tänka och tänka och tänka 

utan att göra något. Meningen är att genom interaktion med omvärlden logiskt, strukturerat 

och effektivt identifiera var, hur och varför innovationen man för till marknaden tillför 

samhället ett mervärde. 

 

För att få en bättre översikt över vilket frågor och punkter som modellen tar upp har följande 

punktlista gjorts: 

 

 Innovationen 

o Vad är värdeerbjudandet? 

o Vad är innovationen? 

o Vilken karaktär har innovationen? 

o Har företaget freedom to operate? 

 Företaget 

o Har företaget tydliga mål? 

o Vilka kompetenser behövs? 

o Hur byggs en lärande organisation? 

o Hur skapar man ett allmänt värde för produkten? 

o  Hur kan företaget skapa mervärde? 

 Strategier 

o Hur väljer företaget mellan möjligheter? 

 Var positionerar företaget sig i värdekedjan? 

 Finns det ett bra fokus? 

 Vilka synergier finns? 

 Glöm inte bort tydliga mål 

o Hur ska kapital tas in? 

 

En teoretisk implementering av dessa frågeställningar har gjorts på Disruptive Materials och 

kommer att presenteras i kapitel 8. Innan detta kommer en längre beskrivning av Disruptive 

Materials samt delar med hur projektgruppen uppfattat företaget i kombination med 

nyckelpersoners berättelser. I nästa avsnitt kommer även arbetet från projektgruppens 

affärsutveckling att redovisas innan en implementering av de genomgångna slutsatserna kan 

göras.  
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  Kapitel 7

Disruptive Materials 
I detta kapitel beskrivs projektgruppens bild av företaget Disruptive Materials AB, vår 

uppdragsgivare, sammanvävt med input från involverade på företaget. Även resultatet från 

enkätundersökning med efterföljande företagskontakt presenteras. Empirin från fallstudierna, 

presenterade i kapitlet innan, tillsammans med lärdomar från affärsutvecklingsrollen på 

Disruptive Materials ligger till grund för vår modell i Kapitel 8.  

 

De första tre Avsnitten 7.1 till 7.3 är i varierande grad färgade av vår tid på Disruptive 

Materials. Avsnitt 7.3 är också byggt på intervjuer som gjorts med representanter från 

Disruptive Materials. Strukturen på intervjuerna återfinns i Avsnitt 3.2 och referat av 

intervjuerna återfinns i Appendix 4. I Avsnitt 7.4 redogörs empirin från affärsutvecklingen 

som projektgruppen genomfört på företaget för att finna potentiella instegsmarknader för 

företaget. 

7.1 Företagets utveckling innan uppsatsen 
Disruptive Materials är ett företag som startades sommaren 2013 som en avknoppning från 

Ångströmlaboratoriet på Uppsala Universitet. Företaget grundandes av tre 

universitetsanställda, en professor, en postdok samt en doktorand, och en ”industriperson” 

som från dag ett arbetar som VD. Företaget grundades som ett steg i kommersialiseringen av 

materialet Upsalite® som upptäcktes av bl.a. de tre universitets-anställda forskarna.  

 

När den första artikeln om materialet släpptes (Forsgren et al, 2013), i samband med 

grundandet av företaget, skapades en stor uppståndelse när nyheten togs upp av diverse 

nyhetsbyråer över hela världen. Denna uppståndelse medförde en stor mängd 

kundförfrågningar där ett flertal företag ville utvärderar hur Upsalite® skulle fungera i deras 

applikationer. Disruptive Materials fick in tusentals kundförfrågningar av varierande relevans 

och värde. Dessa kundkontakter skapar både stora möjligheter och oförutsedda problem. Ett 

nystartat företag behöver oftast kämpa väldigt mycket för att få kontakt och samarbete med en 

tänkt partner. Disruptive Materials har istället redan från början fått återkoppling och 

erbjudanden från tänkbara kunder och partners. 

7.2 Projektgruppens roll på företaget 
Projektgruppens del i förtaget har involverat mer än att planera, utföra och redovisa syftet 

med denna uppsats. Vi har suttit som affärsutvecklare på Disruptive Materials vilket har 

inneburit kundsorteringa, kundurval, kundekontakt kring verifieringsprojekt, framtagning av 

marknadsföringsmaterial, positiv exponering av företaget genom ökad närvaro inom sociala 

medier, representation av företaget på event samt praktiskt arbete med Upsalite®. Förutom 

detta har även marknadsundersökningar på lämpliga applikationsområden utförts, samt en 

tillämpning utvärderats genom laborationsförsök se Appendix 5 och 6. 
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7.3 Projektgruppens uppfattning av Disruptive 
Materials under uppsatsen 

Under denna rubrik har projektgruppen samlat sina föreställningar och upplevelser av 

Disruptive Materials. Den beskrivna situationen utgår från personliga åsikter med en 

antropologiskt ansats. Under drygt fem månader arbetade vi heltid med examensarbetet och 

andra företagsrelaterade sysslor. Projektgruppen genomförde även två marknadsanalyser, som 

går att hitta i Appendix 5 respektive 6.  

 

Projektgruppens arbetsplats var på avdelningen för Nanoteknologi och funktionella material 

på Uppsala Universitet, där också Disruptive Materials huvudkontor ligger. Placeringen var 

fördelaktig då den var nära både forskningen kring Upsalite® och kontoret för 

affärsutveckling. Under tiden projektgruppen arbetade hos Disruptive Materials pågick två 

huvudspår parallellt; forskning och utveckling samt affärsutveckling och marknadsföring. 

Projektgruppen har till största del involverat i det senare spåret vilket medför att intrycken 

som vävs in nedan har hämtats från det arbetet.  

7.3.1 Disruptive Materials kompetens och resurser 

Disruptive materials har under vår tid på företaget haft en jämn fördelning mellan personal på 

affärsutvecklingssidan och forskningssidan.  

 

På affärsutvecklingssidan har VD och medgrundare Mattias Karls samt konsulterna Malin 

Nilsson och Björn Lindh funnits. Mattias Karls har lång erfarenhet av att driva startup-förtag 

då han varit med och grundad samt varit VD för företaget Applied Nano Surfaces. Björn 

Lindh driver ett eget konsultbolag som sysslar med affärsutveckling samt har varit med och 

startat en mängd företag innan detta. Malin Nilsson har erfarenhet av uppstart av nya företag 

samt har jobbat i innovationssystemet i en roll som projektledare på InnoEnergy. Under vår 

studie var Björn Lindh pappaledig från de första mötena på senhösten fram tills sommaren 

fast med några gästspel under våren. 

 

På forskarsidan finns tre av medgrundarna Proffessor Maria Strömme, forskaren Johan 

Gomez de la Torre samt Sara Frykstrand. Även andra på avdelningen för Nanoteknologi och 

funktionella material forskar på Upsalite så det finns mellan tre och tio forskare runt 

företaget. De tre medgrundarna från forskarsidan har olika roller sinsemellan samt över tid.  

 

När Upsalite uppfanns såg Strömme, Gomez de la Torre och Frykstrand att det fanns ett 

behov av att ta in kompetens inom affärsutveckling. Detta gjordes på en mängd olika sätt där 

de började med att ta in Björn Lindh genom inkubatorn UU Innovations nätverk. De tog även 

in examensarbetare från 2013 års entreprenörskolestudenter. Den viktigaste värvningen var 

Mattias Karls. ”Mitt viktigaste bidrag till företaget har hittills varit att hitta Mattias”, säger 

Strömme då hon upplevt att personer med rätt driv, kunskap och personlighet är svåra att 

hitta. Både Malin Nilsson och Björn Lindh var det Johan Gomez de la Torre som hittade och 

kontaktade genom kontaketer och UU Innovations nätverk. Kompetensen som finns inom 

företaget i dagsläget är enligt projektgruppen en bra blandning av affärsutveckling och 

forskning. Ett problem som både vi och företagsrepresentater identifierat är att Johan Gomez 
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de la Torre under våren bytt jobb från forskare på Uppsala Universitet till handläggare på 

Vinnova. Gomez de la Torre har enligt flera på företaget fungerat som en teknisk 

projektledare. Frykstrand har tagit över vissa delar av detta ansvar såsom kontakt med 

Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) angående processoptimering. 

 

Disruptive Materials största tillgång är det starka patent som omger Upsalite. Johan Gomez de 

la Torre menar att innovationssystemen runt Uppsala Universitet är väldigt kompetent, 

speciellt inom patentområdet. ”Det finns inget bättre ställe i Sverige att vända sig till när det 

gäller patentfrågor”, säger han. Att få samma hjälp av en patentbyrå hade kostat pengar som 

i det stadiet ej fanns i företaget. Gomez de la Torre nämner att de som finns i 

innovationssystemet runt universitetet är väldigt kunniga men också svåra att hitta. Under 

projektgruppens arbete på förteget har ett fokus varit att skydda Disruptive Materials intressen 

i nya applikationer där patentmöjligheter finns. Företaget är väldigt månt om att skydda sitt 

patent och sin särställning, något som visas i och med att alla nya verifikationsprojekt måste 

skriva på ett Material Transfer Agreement.  

 

Disruptive Materials har ett förvånansvärt starkt varumärke för att vara ett så ungt företag. 

Grunden för detta var att pressmedelandet om upptäkten av Upsalite® genererade 

internationellt genombrott med över 500 artiklar publicerade världen över.  Detta var ingen av 

de inblandade var beredda på. En mängd olika möjligheter har öppnat sig för företaget i och 

med detta. Deras varumärke och produkt är mer känt runt om i världen. Bara detta gör att det 

är lättare att få ett möte eller kontakt med rätt intressent för att ta affärsidén vidare. Det finns 

redan en stor mängd av mer eller mindre seriösa kundförfrågningar ur vilka det borde finnas 

inspiration och värdefull kunskap om vilka marknader och branscher som verkar vara mest 

intresseväckande. Disruptive Material har till skillnad från många andra akademiska 

avknoppningar lyxen att redan tidigt skapa möjligheter med andra företag som tagit upp 

kontakten istället för att behöva lägga tidiga resurser på marknadsföring. På senare tid har 

publiceringar om varumärket ökat igen då företaget har vunnit utmärkelser som årets komet 

på 33-listan (Ny Teknik, 2014), best-in-show-CleanTech stingdagen 2014 (Stockholm 

Innovation 2014)  , första plats i Nordic Cleantech Open 2013-2014 (Nordic Cleantech open, 

2014) med mera.   

 

7.3.2 Strategier och arbetssätt 

Visionen med företaget är realtivt samstämmig mellan alla involverade; Disruptive Materials 

ska jobba som en virtuell organisation utan direkt kontakt med Upsalite®. Företagets roll bör 

vara att äga och utveckla IP, se till att ha ett bra marknadsmaterial och skapa 

framgångshistorier hos kunder. Tanken är att produktionen ska outsourcas och att 

försäljningen ska ske via återförsäljarled ut mot kundsegment där företaget har ett bra 

värdeerbjudande. Målet är att växa snabbt och sedan göra en Exit efter cirka fem till åtta år. 

Projektgruppen ser fler två troliga huvudfaktorer till denna otålighet, dels intresset och viljan 

att bygga upp företag inte att vidareutveckla och driva dem. Dels ekonomiska skäl där ägarna 

kommer belönas finansiellt för det slit som de lagt ner i företagsbyggandet. Exit kommer 

enligt aktieägaravtalet ske 2018, men styrs helt av hur långt företaget har kommit vid den 

tidpunkten och är inte hugget i sten. Det är framförallt om framtiden som deras åsikter skiljer 
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sig. Gómez de la Torre uttrycker att verksamheten kanske ändras helt och Disruptive 

Materials börjar arbeta som en slags inkubator, medan Strömme inte ens vill fundera så 

långsiktigt och håller fokus på de närmsta målen. Detta är Disrutpvie Materials vision och 

projektgruppen anser att det är bra att ha en tydlig vision då det då är enkalre att arbeta om 

målet är tydligt. Detta kan liknas med konceptet SMART:a mål som tas upp i avnsitt 4.9.3, 

där teorin föreslår att de framtida målen ska var formade så de enkelt parktiskt går att uppnå. 

  

För att nå sin vision har företaget främst lagt resurser på att förstå var Upsalite® kan passa in 

kommersiellt. Detta undersöks genom olika verifikationsprojekt där materialet testas hos 

kund. Dessa samarbeten har valts utifrån kompabilitet mellan kundens applikation och 

materialet samt huruvida kunden har varit villiga att betala för Upsalite®. Det första kriteriet 

har sållat en hel del kunder, då många från början missuppfattat materialets egenskaper och 

förmågor. Det andra kriteriet handlade om att få ett mått på kundens engagemang. Många 

hörde av sig till företaget och ville ha gratisprover, något de gärna inte gav bort med tanke på 

begränsad tillverkningskapacitet. Att kunden betalade för ett prov visade att de menade allvar 

och skulle utföra seriösa tester med materialet. Parallellt med arbetet kring 

verifikationsprojekt har företaget ställt upp i diverse tävlingar, event och nyhetsuppslag. All 

deras medverkan och alla vinster kan ha skapat en snöbollseffekt, där de blev inbjudna till de 

flesta evenemang baserat på uppståndelsen kring dem. ”Företaget får väldigt mycket 

utmärkelser, men än så länge har vi inte visat att materialet fungerar i någon tydlig 

applikation - det är både spännande och skrämmande”, erkänner Gómez de la Torre. För att 

fånga upp den positiva mediauppmärksamheten är det viktigt att snart kunna visa på bra 

resultat från verifikationsprojekten, annrs faller förväntningarna platt och samtidigt som 

diksussioner med investerare försvåras. 

 

Tanken är att flera olika verisfikationsprojekt löper samtidigt med förhoppning om att även 

säljprojekten kommer kunna göra det. Fördelen med att ha till exempel 25 olika projekt 

rullande samtidigt är att viktig information går att plocka från alla projekt som kan gynna 

flera parter samtidigt. Med många projekt löpande parallellt får man svar på bärigheten hos 

många applikationer testas snabbt.  Nilsson, som projektgruppen, är inte helt övertygade om 

idealfallet med flera parallella spår. Det finns risk för att företaget, rent resursmässigt, inte 

kan behålla lika fokus åt alla affärsområden utan tvingas prioritera. Hittas ett lukrativt område 

kan sidospåren bli tvungna att vänta tills det primära spåret drar in nog med pengar. Senare i 

företagsbildandet när organisatoriska frågor har lösts och en tillväxt eller vidare utveckling 

eftersöks kan de tidigare svåra, tidskrävande och dyra projekten bli aktuella igen. 

 

Mattias Karls berättar att han ofta gör felet att måla upp en för positiv bild av produkten för 

andra parter som kan bli betungande att lyckas backa upp med otillräckliga resultat. En bra 

idé är därför att hålla tyst om olika kundprojekt så att negativa resultat kan glida under radarn 

medan positiva lyfts upp. Ytterligare en faktor som kan verka försvårande vid kommunikation 

med andra parter är övertygelsen om att Upsalite® är en helt färdig produkt, med bra 

uppskalningsmöjligheter, där bara mindre justeringar av produktionen behöver tilläggas. Det 

blir då svårt att komma med ursäkter när verifikationsprojekt inte ger de utfall man förväntat 

sig. 
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Vad gäller forskningsbiten har flera doktorander och andra forskande kontinuerligt arbetat 

med materialet. Det råder skillnader mellan forsakre och affärsutvecklare, bl.a. 

förhållningssättet mot bolagsutvecklingen. Den så kallade ”forskarlunken” kommer av en 

forskares noggrannhet, att planera, anteckna, analysera, verifiera och diskutera resultat medan 

affärsutvecklarna önskar att saker går snabbare. Forskaretiken har ett anseende att skydda 

genom att vara helt torra om fötterna när resultat presenteras vilket behövs när ”forskarkortet” 

ska spelas i olika sammanhang. Det behövs därmed en kompromiss mellan noggranhhet och 

utveckling som kan lösas genom anställningen av en tekniskt kunnig utan publiceringsagenda. 

Som forskare anser kan det också vara svårt att tänka affärsmässigt kring sin produkt. Det är 

lätt hänt att blicka för mycket framåt i tiden och inte se potentialen som finns för stunden. Det 

kan också finnas svårigheter i de skilda synsätten forskare har mot investerare där det kan 

behövas en mer affärsdrivande person i företaget så som Karls. 

 

Projektgruppen har också uppfattat att kommunikation mellan forskningsdelen av företaget 

och affärsutvecklarna inte alltid är optimal, något som endast Strömme tar upp som en 

porblemfaktor. Information verkar inte riktigt sprida sig homogent genom företaget överlag. 

En stor del i den knapphändiga kommunikationen kan ha haft att göra med bristande närvaron 

och andra engagemang av nyckelpersoner förutom Disruptive Materials. De involverade 

engagerade sig inte heltid i förtaget då de hade andra plikter och många gånger var 

arbetstiden förlagd på annan plats än kontoret. Under tiden Gómez de la Torre befann sig på 

universitetet var han den enda som ständigt närvarade och kunde ansvara för 

kommunikationen mellan samtliga parter i företaget. Det verkade inte heller ske några 

regelbundna möten mellan de involverade. Karls har förhoppningar om att inom en snar 

framtid engagera sig mer i företaget för att hinna med de åtaganden han har. Björn Lindh 

kommer också tillbaka efter föräldrarledighet. Projektgruppen tror att företaget har gått miste 

om många viktiga diskussioner och insikter när de som utgör företaget befinner sig på olika 

platser och sysslar med olika saker. Teori har visat på att ett fullständigt engagemang i 

företaget av forskaren är positivt, men detta sträcker sig även till andra involvrerade i 

företaget.  

 

Disruptive Materials har under våren köpt vissa tjänster för att bygga på företagets image och 

kunskap. De har anlitat en reklambyrå som skapat deras logga och layout på broschyrer. 

Lyckosam uppskalning av materialproduktionen har skett i ett baltiskt land. De har 

samarbetat med Svenska Provningsanstalten för att optimera syntesprocessen och få mer 

information om partikelstorlekar, ytarea och fuktupptagning. I framtiden ser samtliga 

involverade stora möjligheter för variationer av Upsalite™ med andra syntesprocesser eller 

lösningsmedel som kan få andra varumärken och användas i skilda branscher.  

7.3.3 Finansiering 

Från början fick Disruptive Materials in kapital genom UU Innovations och deras 

holdingbolag UU AB, som investerade några procent i företaget vilket gav Disruptive 

Materials möjligheten att anställa Lindh som affärsutvecklare. Utöver dessa pengar har 

företaget fått mjuka pengar från olika organisationer, såsom Vinnova och Almi, samt genom 

olika typer av tävlingar. Disruptive Materials har under den första tiden ställt upp i en rad 

olika tävlingar för unga teknikföretag som de många gånger vunnit i någon kategori. Förutom 
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vinstpengarna har alla tävlingar varit en marknadsföringskanal som bidragit till en positiv bild 

av företaget. Förutom att Upsalite® är ett unikt material med spännande egenskaper har 

vinsterna inte enbart berott på materialet i sig. Karls är otroligt duktig på att marknadsföra 

både Upsalite® och företaget på ett väldigt positivt och trovärdigt sätt. Han är lugn i samtal 

med de intresserade, säker i sitt tal och charmig i sitt framförande. Han befinner sig många 

gånger i gränslandet mellan fakta och påståenden som är sanna och positivt överdrivna 

konstateranden, men det han säger är alltid realistiskt. Dessutom förstärks hans 

marknadsföring av den ständigt mediauppmärksamheten som övervägandevis lovordar 

materialet och företaget.   

 

Ska Disruptive Materials växa snabbt krävs mer kapital än dessa mjuka pengar ger. 

Företagsutvecklingen kan då ta olika riktning beroende på om de får igenom en ansökan som 

de har till Energimyndigheten (där de kan motta allt från en till tio miljoner kronor) eller om 

de erhåller en större investering, från intresserade privatpersoner eller företag.  Karls har vid 

flera tillfällen träffat privatpersoner och företag för att identifiera potentiella investerare till 

Disruptive Materials. Kapitalet behövs för att ge företaget en egen identitet med egna lokaler 

och anställning av kompetens 

 

Projektgruppen har fått känslan av att det svåra är inte att hitta potentiella investerare utan att 

hitta rätt; det vill säga en person eller företag som passar bra ihop med företaget och tvärt om. 

Även här lär den positiva median ge företaget en ökad chans att få in kapital. Projektgruppen 

märker dock att den positiva mediauppmärksamheten inte ännu lyckats fångas in av konkreta 

kundprojekt och försäljning. Om inte Disruptive Materials kan visa på en lyckosam 

applikation inom närmsta framtiden kan den positiva median snabbt vända och bli negativ 

vilket är en följd av förhöjda förväntningar som blir svåruppnådda. Det gäller att fånga upp 

uppmärksamheten med konkreta bevis. Det är av största vikt i diskussioner med investerare 

att de ser bevisen i form av positiva siffror eller positiva kundresultat. 

7.3.4 Framtiden – Möjligheter och problem 

Framtiden kommer ställa Disruptive Materials inför utmaningen att hålla kompetensen kvar 

inom företaget. ”Med konsulter bygger man inga bolag”, uttrycker sig Karls. Vår erfarenhet i 

projektgruppen av hur lång upplärningsperioden har varit innan man känner sig bekväm och 

uppdaterad om hur företagets rutiner är och hur allt fungerar leder oss till att säga att det är 

viktigt att få duktiga människor att stanna på företaget då upplärning tar resurser och tid. Det 

finns även en relation mellan kunder och människor på företaget vilket ger att stabilitet är 

viktigt för hur man bygger förtroende hos kunder. Fördelen med konsulter är enligt Karls att 

fasta utgifter minimeras. 

 

I framtiden kommer ny kompetens behövas i företaget. Företagsrepresentanterna har lite olika 

syn på vilken kompetens som behövs och när den behövs. Karls säger sig vilja ha ett 

bollplank i styrelsen som han kan bolla idéer med, något som Nilsson håller med om. Våra 

upplevelser vi fått under resans gång är att det är en fördel att ha någon att bolla idéer med, 

oavsett om det handlar om vad som ska skrivas i rapporten eller vilken väg ett företag ska gå. 

Vi tror att Björn har fyllt den rollen under företagets första halvår. Strömme och Nilsson 

påpekar att företaget behöver ha någon form av teknisk projektledare med ansvar för 



Etableringsstartegier för högteknologiskt entreprenörskap 

En studie av innovationer med ett brett applikationsspektra 

 

 

 

76 

uppföljning och stöd av kundprojekt. När målet är att få igång så många verifikationsprojekt 

som möjligt så anser vi att ett helhetsgrepp om den aspeketen skulle tillföra mycket. Gomez 

de la Torre tror att Disruptive Materials genom att dela ut ansvar för olika kunder och deras 

verifikationsprojekt kan sköta alla dessa verifikationsprojekt med fullgott resultat.  

 

Ett framgångsrikt upstartsbolag kommer ofrånkomligen att behöva flytta sina kontor från 

universitetet. I Disruptiv Materials fall är detta en utmaning då forskningsorganisationen som 

finns på universitet inte kommer att flytta med, vilket medför att mycket spetskompetens 

kommer ligga längre bort. Under vår tid på företaget har det varit väldigt enkelt att gå och 

fråga någon av forskarna runt materialet tekniska frågor vilket av förklariga skäl blir svårare 

om man inte sitter på samma ställe. Att flytta till nya kontor är också en fantastisk möjlighet. 

Disruptive Materials får chansen att bygga sn egen företagskultur samtidigt som det inger 

förtroende hos investerare och kunder. På ett eget kontor kommer bristen av 

heltidsengagerade märkas ännu tydligare.  

I detta avsnitt kommer resultaten från de praktiska arbete som projektgruppen genomfört på 

Disruptive Materials att presenteras. Det består av flera olika delar och har gjort det möjligt 

för projektgruppen att förstå företaget och hur det är att arbeta som affärsutvecklare. Att ha 

praktisk erfarenhet av affärsutveckling på högteknologiska företag är ovärdeligt ifall ansatsen 

är att ge råd till andra nystartade företag.  

7.4 Empiri från affärsutvecklingen 
Som beskrivet i Kapitel 3 satt projektgruppen i en affärsutvecklingsroll på företaget. Detta 

innebar ett arbete med att hitta potentiella instegsmarknad för Disruptive Materials genom att 

sortera, välja ut och vidare kontakta potentiella kunder för att undersöka intresset av att göra 

verifikationsprojekt med företaget. Här presenteras resultaten av detta arbete. 

 

I Tabell 1 nedan åskådliggörs antalet kvarstående intressenter efter sorteringsarbetet, från 

tidiga förfrågningar till antalet återstående företag efter enkätundersökningen. Dessa steg är 

kopplade till Figur 2. 
 

Tabell 3: Urval av förfrågningar och enkätsvar 

Steg 1 1082 stycken 

Steg 2 749 stycken 

Steg 3 187 stycken 

Steg 4 123 stycken 

 

I Steg 2 skickades en enkät ut till samtliga företag-, universitets- och privatpersoner som 

verkade intressanta att undersöka närmare. Nedan kommer en beskrivning av sorteringsarbete 

och urvalen av enkätsvaren. 

7.4.1 Kategorisering av enkätsvaren 
Efter samanställning av enkätsvaren kategoriserades företagen enligt applikationsområden i 

fyra huvudgrupper med tillhörande undergrupper, se Tabell 2. De uppsatta kategorierna låg 

till grund för en workshop, beskriven i Avsnitt 3.3, för att få fram de mest intressanta 

företagen.  
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Tabell 4: Kategorisering av företagen 

Huvudgrupp Avfuktning Laddning Tillsatser Övrigt 

Undergrupper Stora företag 

 

Läkemedel & 

kosmetika 

Tillsatser i 

produkt 

Dåliga/korta 

svar 

Avfuktning & 

ventilation 

Filter Tillsatser i 

produktion 

Oljeläckor 

Mat & 

livsmedel 

Ladda material 

med gas 

Isolering Tillverkning av 

Upsalite® 

Optik & 

sensorteknik 

Odling & 

jordbehandling 

 Återförsäljning 

Tryckluft & gas   Kasta 

 

Projektgruppen kunde genom enkätsvaren svara på den andra initiala frågeställningen som 

utgjorde grunden för uppdraget. Frågorna tog tidigare upp i Kapitel 1 där andra frågan löd: 

2. Ur enkätsvaren, vilka företag är intressanta som kunder? 

 

123 företag svarade på enkäten. Även 25 forskare på diverse universitet och 42 privat 

personer svarade på enkäten. Under en workshop med Disruptive Materials erkändes 76 

stycken intressanta företag. Dessa företag var resultatet efter en gradering 

 

Det sammanlagda antalet härrör ur företagen i klass 1 och 2. Företagen i klass 1 var mest 

intressanta enligt kriterierna i metoden och benämndes som den ”heta listan” och prioriterades 

främst vid den vidare kontakten. Klass 3-företagen förblev orörda under vår projektperiod och 

lades på hyllan för företaget att kontakta senare vid behov. 

7.4.2  Kundkontakt 
De 76 företagen som identifierades som intressanta delades mellan projektgruppen samt de på 

företaget med ansvar för affärsutveckling. Totalt blev runt 55 av dessa företag kontaktade. I 

projektgruppen hade varje person cirka 15 företag var att kontakta via epost. Svaren från 

respondenterna skedde i olika hasighet, i de fall som inga svar fick skickades en påminnelse 

ut vilket i fler fall hjälpte.  

 

Allt eftersom kommunikationen gick framåt skrevs vid behov NDA och MTA avtal mellan 

respondentens företag och Disruptive Materials. Sedan diskuterade respektive 

projekgruppsmedlem, nästan uteslutande via e-post, vad respondenten vill med Upsalite® och 

vilka egenskaper som värdesattes. I flera fall kom det fram att respondenten vill ha 

egenskaper som Disruptive Materials idag inte kan leverera, t.ex. vill flera ha Upsalite® i 

pellets form något som i framtid troligtvis kommer gå men inte idag. Andra hade 

missuppfattat vad materialet klarar och när detta blev uppenbart avslutades samarbetet. En 

svårighet som uppkom var vilken partikelstorlek respondenten ville ha. När Upsalite® 

tillverkas bildas ett relativt stort spann på partikelstorlekar och med dagens utrustning finns 

begränsningar över hur denna kan fördelas samt hur fint materialet kan siktas till. Detta har 

gett problem som befintlig teknik inte kan leverera. Detta är något som kommer att lösas men 

på kort sikt var detta ett problem. 
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I de fall där båda parter kom överens om att Upsalite® skulle skickas skrev ett MTA-avtal på 

innan materialet levererades. Projektgruppen har tillsammans fått fram 3 samarbeten där 

Upsalite® ska skickas, dock kommer detta ske när projektgruppen lämnat sitt uppdrag. Ett 

antal till diskussioner förs med lovande företag men där finns MTA eller offerter påskrivna. 

Avtal har skrivits med företag av olika typer. Projektgruppen har dock funnit två speciellt 

intressanta instegsmarknader genom sin affärsutveckling: läkemedelsmarknaden samt 

cigarettmarknaden. Dessa två marknader kommer vidare att diskuteras i kommande kapitel 

där implementering av slutsatser kommer att göras på Disruptive Materials. Denna 

implementering kommer alltså både specifikt beröra de funna instegsmarknaderna och 

generella råd för företaget. 
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  Kapitel 8

Implementering av slutsatser på 

Disruptive Materials 
De slutsatser projektgruppen identifierat ur teori och praktik mynnar ut i både generella och 

marknadsspecifika rekommendationer för Disruptive Materials. Dessa rekommendationer är 

till största del av nytta för företaget men kan även användas av andra företag i samma 

situation som Disruptive Materials. Implementering av slutsatserna berör alltså 

högteknologiska företag med en materialinnovation med ett brett applikationsspektra.  

 

Kapitlet inleds med att applicera de generella samlade slutsatserna från teori och fallstudier på 

företaget. Det kommer följas av att projektgruppen belyser några viktiga frågeställningar för 

Disruptive Materials företagsutveckling. Slutligen diskuterar projektgruppen några av dessa 

slutsatser mer specifikt inriktat mot de identifierade instegsmarknaderna som mynnade ut ur 

arbetet med affärsutveckling.  

8.1 Rekommendationer till Disruptive Materials 
Slutsatser som dras från fallstudierna och teorin går relativt lätt att implementera Disruptive 

Materials. Detta beror på att många av slutsatserna har diskuterats under projektgruppens 

arbete på företaget och är funderingar som närvarar i huvudet på de involverade. Det är inte 

ovanligt i och med att flera av de personer som intervjuades i detta fall tidigare har startat 

företag och gått igenom liknande situationer förut och har då erfarenheter från dessa. Rätt 

person på rätt plats är en sådan parameter. Både Maria Strömme och Mattias Karls anser att 

detta är en viktig parameter. Vidare beskriver alla att det finns ett gap mellan affärssidan och 

akademin. Detta är något Disruptive Materials hanterar bra då de har en person som fungerar 

som brygga mellan dessa delar och närmar de varandra.  

 

Projektgruppen tror därmed att många av de dragna slutsatserna redan behandlas på 

Disruptive Materials men tror att det kan vara hjälpsamt för företaget att kommentera på en 

del av dem. Dessa råd kan väcka ge företagspersonerna ett annat perspektiv i sina egna 

tankar. Även andra företag som grundar sin affär på en högteknologisk innovation kan få 

hjälp med vissa funderingar i kommande avsnitt, trots att huvuduppmärksamheten riktas mot 

uppdragsgivaren.  

8.1.1  Närvaro 

Av de intervjuade medlemmarna verkar intresset att engagera sig heltid i Disruptive Materials 

svalt för stunden. Projektgruppen tror att minst en heltidstjänst skulle medföra en stabilitet i 

företaget av ovan nämnda orsaker men också då den personen vore ständigt närvarande för de 

andra att kommunicera med. Nu finns inte en aktiv transparens genom företaget, det vill säga 

medlemmarna är inte uppdaterade på information kring befintliga kundsamarbeten, 

investeringsmöten, forskning, uppskalning med fler. Det råder även brist på stormöten där 

sådan information uppdagas kontinuerligt. För företagets nuvarande situation kan en möjlig 
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lösning vara fler inplanerade stormöten, som Maria Strömme talade om finns på tapeten men 

som inte riktigt genomförts. En annan vore att den heltidsanställda agerar spindeln-i-nätet 

mellan medlemmarnas olika projekt och insiktsfullt delegera ut nödvändig information till de 

som behöver den. Den tredje lösningen kan ta form som ett forum där medlemmarna på 

daglig- eller veckobasis uppdaterar deras åtaganden till exempel möten med kunder, 

investerare, forskningsresultat och så vidare.   

8.1.2 Gapet mellan affärssidan och akademin 

I analysen identifierar projektgruppen att gapet mellan affärssidan och akademin finns även 

hos Disruptive Materials. Dock är detta gapet relativt litet och skapar inte några stora 

problem. Detta är något som företaget ska ta tillvara på och fortsätta arbeta med. De har 

lyckats bra med denna brygga mellan de båda sidorna dock kan kommunikationen bli bättre.   

8.1.3 Finansiering  

Att få in mjuka pengar är något alla högteknologiska företag bör sträva efter. Disruptive 

Materials har lyckas bra med detta genom att de har vunnit många tävlingar där vinsten varit 

mjuka pengar till företaget. Utöver pengar innebär den uppmärksamhet som ges med att vara 

med i dessa tävlingar en bild av företaget ut till potentiella investerare och/eller kunder. Att 

vinna tävlingar är självklart bäst men det är i många fall svårt, dock kan deltagandet bidra till 

många positiva effekter för företaget. Förutom de faktorer som nämnts skapar dessa 

evenemang ett utmärkt tillfälle att arbete med nätverksförmåga. På dessa evenemang finns 

många kompetenta personer och att utvidga närverket har visats vara mycket viktigt både i 

teorien (avsnitt 4.3.1) och empirin. 

8.1.4 Vikten av bred kompetens inom företaget 

Projektgruppen har i de sex fallstudierna konstaterat att teknologiförmågan är hög på dessa 

företag. Disruptive Materials-fallet är inget undantag. Denna förmåga går att erhålla genom 

dels grundarna, men också anställning eller involvering av externa parter vilket är relativt 

vanligt. I Disruptive Materials fall finns fler forskare involverade på företagsrelaterad 

forskning som kommer med värdefull information och möjligheter till en tjockare 

patentportfölj. 

 

Det vetenskapliga och teknologiska humankapitalet (VTHK) spelar också en roll i företagets 

utveckling. Disruptive Materials besitter sådan kompetens i och med Maria Strömme. Hon är 

en etablerad och högt ansedd forskare, samt professor och hon är villig att engagera sig i mer 

riskfyllda företag. Hennes VTHK hjälper både hennes institution och företaget erhålla pengar 

som hjälper företagsutvecklingen. 

 Detta kapitel väver samman de två tidigare kapitlen genom att göra en gemensam analys av 

de två. Läsaren får därmed en bra översikt av de två olika empiridelarna som tillsammans. 

Eftersom både Kapitel 5 och 6 består av analyser och slutsatser kommer detta kapitel vara 

kort. 

 

Som framgår i de tidigare analyserna finns flera likheter med hur Disruptive Materials arbetar 

och tänker, med hur företagen i de sex fallstudierna gjorde. En tydlig likhet är vikten av rätt 

person på rätt plats, d.v.s. att anställa rätt kompetens tidigt spelar stor roll. Många uttrycker 



Etableringsstartegier för högteknologiskt entreprenörskap 

En studie av innovationer med ett brett applikationsspektra 

 

 

 

81 

även svårigheten med att finna den personen. Många av företagen i fallstudien har sin 

uppstart ur akademin, där forskare behöver kompletteras med affärsmänniskor för att 

kommersialisera sin innovation. Dessa forskare har enligt teorin ett nätverk som många 

gånger inte involverar dessa affärspersoner. Så är fallet även i praktiken vilket utgör en 

svårighet.  

8.1.5 Dra lärdom från fallstudierna  

Andra likheter är att både Disruptive Materials och flera av de andra fallen ser vikten av att 

börja sälja tidigt samt att på något sätt arbeta med kundfinansiering om det går. Många fall 

har tidigt behövt samarbeta med andra företag för att verifiera sina produkter i deras 

applikationer och med hjälp av deras utrustning.    

 

Andra mer generella likheter är att den bild som målas upp i flera av fallen är hur miljön var 

under den första tiden för företagen. Flera nämner att de satt i ett litet kontor och inte alltid 

hade koll på vad alla involverade i företaget gjorde. Samtliga arbetade i ett tidigt skede med 

patent för att skydda sin innovation. Detta liknar det som har observerats i Disruptive 

Materials. Även det faktum att ta hjälp av studenter som ska genomföra deras examensarbeten 

nämns i flera av fallen.  

 

Det finns en del större skillnader i affärsmodell mellan de olika företagen. Både Animech 

Technologies och OrganoClick har valt att fokusera på en geografisk marknad först. I 

OrganoClicks fall beror detta på att deras produkt, ersättning till tryckinpregnerat virke, 

kräver väl fungerande distributionskedjor, försäljningsställen samt koordinerad 

marknadsföring. Även marknadsspecifika egenskaper såsom svenskarnas renoveringslusta 

samt miljömedvetenhet kan spela in. I Animech Technologies fall beror fokuseringen på att 

företaget dels har en stor kund i Uppsala samt att man ansåg att det fanns tillräckligt med 

potentiella kunder i närområdet.  

 

Animech Technologies skiljer sig mot de andra företagen på några punkter. Deras utveckling 

är i dagsläget mer driven av market pull än av technology push. Fördelen med att jobba med 

utveckling av mjukvara är att man vet relativt väl vad som går att bygga och vad som inte går 

att bygga. Skillnaden mot nya material är slående då nya egenskaper hos nya material måste 

bestämmas experimentellt. Animech Technologies kräver inga produktionslinor utan bara 

programmerare. Att optimera ett material ur både egenskapssynpunkt och 

produktionssynpunkt kräver väldigt många kompetenser inom vitt skilda områden.  

 

Mellan materialföretagen finns också skillnader i hur de väljer att föra sin produkt till 

marknad. Och vilket värdeerbjudande de ger kunder. Det varierar mycket i hur mycket 

företagen specialanpassar sin produkt till kunderna. Nanologica skräddarsyr sin produkt till 

att ge exakt de funktionaliteter som krävs medan Spiber Technologies satsar på att göra 

allsidiga produkter. Rolling Optics har valt att försöka ta en större del av värdekedjan genom 

att anställa en designer. Disruptive Materials har den mest extrema synen på många 

marknader samtidigt då de satsar på att driva verifikationsprojekt med så många företag som 

möjligt. Upsalite® är även extrem på innovationens karaktär då den är en råvara vilket inte 

något av de andra materialinnovationerna i studien är.  
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Företagen gjorde under sin uppstart fler olika val för att fokusera sina ansträngningar mot 

lyckosam kommersialisering av innovationen. I många fall undersöktes flera marknader och 

sakteligen smalnade marknadsspannet av för fokus på en handfull. Värdeerbjudandet 

definierades, d.v.s. hur innovationen skulle ge mervärde till kunden som beskrivet innan. 

Andra företag fokuserade på organisk finansiering som Animech eller att bilda ett nytt 

svenskt industribolag som OrganoClick. Disruptive Materials har inte ännu fokus på 

marknaden, men de har en klar bild av hur materialet ska produceras och nå ut till kund och 

därmed söker de enbart samarbetspartners som möjliggör detta. Oavsett vart fokus låg är det 

väldigt viktigt att företaget har en tydlig inriktning på sina ansträngningar. Annars är risken 

att man blir för spretig i sina åtaganden så vissa naturliga eller bestämda avgränsningar 

behöver göras som definierar företagets fokus. 

8.2 Applicerad syn på frågeställningarna 
I modellen som precis har presenteras tas flera viktiga punkter upp. För Disruptive Materials 

är några av dessa viktigare än andra och här följer vad författarna anser är det viktigaste samt 

andra aspekter som är värda att tänka på.   

 

Den första delen i modellen handlar som visats om innovationen, här har Disruptive Materials 

kommit relativt långt. Även om det inte är helt spikat vad värdeerbjudandet till kunden är 

tänker företaget bör i dessa banor. De har även koll på vad innovationen är och till viss del 

vad den klarar av. Detta är något som de på Disruptive Materials arbetar med dagligen.  

 

För att få en mer samstämmig bild i företaget om vilka egenskaper materialet har samt andra 

nyckelkunskaper som de som arbetar med Disruptive Materials behöver föreslår vi att något 

slags dokument eller resurs upprättas där uppdaterad information alltid finns att hämta. 

Förslagsvis får någon i uppdrag att uppdatera detta i nått tidsintervall mellan två till fyra 

veckor. En sådan resurs skulle underlätta nyanställningar och skapa en mer samstämmig bild i 

företaget. Betydelsen av en sådan resurs ökar också ifall företaget flyttar från Ångströms 

laboratoriet till egna kontor i framtiden. Därför är det bra att få in rutinen redan nu innan 

andra frågor rörande barnsjukdommar i nya kontor tar överhand. Detta blir även ett sätt att 

säkerställa att viktigt kunskap stannar företaget. 

 

Frågor som rör freedom to operate och patent är Disruptive Materials medvetna om och 

tänker på innan nya varianter av produkten släpps eller nya verifikationsprojekt startas. 

Disruptive Materials bör dock se över hur patentfrågor behandlas när det kommer till 

sammarbeten mellan olika universitet. Skriver samarbetspartners på andra universitet på 

Material transfer agreements innan samarbeten dras igång?  

 

Till viss del vet Disruptive Materials vilken kompetens som kan behövas i framtiden men 

detta är något som är mycket viktigt och det behöver utvärderas mer beroende på vilka 

applikationsområden där Upsalite presterar bäst.    

 

En idé författarna har är att skaffa en rådgivande panel. Då Disruptive Materials agerar på 

många olika skiljda marknader kan det tyckas vara  kontraproduktivt då de som sitter i 
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panelen antagligen kommer vilja att man satsar på deras område direkt och med alla resurser. 

Författarna tror dock att en panel med rätt personer, med olika expertområden, kan tillföra 

mycket. Den mest uppenbara fördelen är att tillfälle ges att fråga experter massa frågor om 

massa olika ämnen. Eftersom Disrutpive Materials har vunnit massa tävlingar och har en hype 

kring sig borde detta göra det lättare att hitta lämpliga kandidater.    

 

I den tredje och sista delen i modellen är en av den viktigaste punkten synergier. Uppsatsen 

visar att det finns många bra effekter av att leta och använda sig av synergier. Tillämpar 

Disruptive Materials en bra och användbar plats för att samla information tror författarna att 

synergierna kommer bli tydligare och lättare att ta till vara på. Marknaderna som företaget 

vänder sig till skiljer sig radikalt från varandra men värdet som skapas påminner om varandra 

och den information som finns på den ena bör kunna tillämpas på den andra. Även 

diskussioner i en rådgivande panel kan öka sannorlikheten att synergier identifieras. 

 

Avslutningsvis vill författarna rekomendera Disruptive Materials att fortsätta använda sig av 

examensarbetare, förslagsvis från Entreprenörskolan! 

8.3 Slutsatser anpassade på identifierade marknader 
Projektgruppen identifierade ett antal instegsmarknader för företaget genom sin roll som 

affärsutvecklare. Dessa hittades ur den stora mängden förfrågningar företaget har fått in i en 

tidig fas. Förutom att projektgruppen bidragit med möjliga samarbeten och 

verifikationsprojekt rent praktiskt kommer detta avsnitt även belysa några råd. Dessa råd ges 

baserat på slutsatserna dragna från teori och fallstudier, med fokus på de frågeställningar 

projektgruppen identifierat.  

 

De två funna instegsmarknaderna är läkemedels- och cigarettmarknaden. Den förstnämnda 

var mer eller en väntad kandidat för kommersialisering av Upsalite® då projektgruppen från 

start insåg att materialet hade stor potential inom området. Dessutom besitter forskarna på 

företaget god kunskap gällande läkemedelsforskning. Den sistnämnda marknaden är ett s.k. 

”wild card” som inte hade identifierats om inte projektgruppen varit lyhörd för möjligheter. 

Nedan kommer vissa av frågeställningarna i Avsnitt ????? beskrivas applicerat mot vald 

marknad. 

8.3.1 Läkemedelsmarknaden 

Värdeerbjudandet till läkemedelsindustrin är en excepient som är av högre kvallitet samt som 

ger ökad löslighet för en mängd läkemedel. Vill företaget satsa på denna applikation måste de 

undersöka exakt hur stor förbättring som förväntas med Upsalite för att få tyngd bakom sitt 

värdeerbjudande. De egenskaper som behövs är bland annat GMP-produktion, hur bra 

frisläppningen av läkemedel fungerar, volymer, produktionskostnader och liknande. 

Ytterliggare skydd i form av patetn kan komma att behövas med nya produktionssätt.  

 

Upsalite skulle ersätta befintliga exepienter i läkemedelsbolagens formuleringar. Det kan 

krävas vissa modifieringar av deras process. Vissa av dessa modifieringar anser vi att 

Disruptive Materials ska kunna ge förslag utförande. Till exempel så borde Disruptive 

Materials veta det mest effektiva sättet att ladda in läkemedel i porerna.  
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Det kan vara fördelaktivt att ta in kompetens som är speciallicerad mot läkemedelssidan som 

verkligen förstår frågor som företaget kan få. Ny kompetens kan också tillföra andra synsätt 

på marknaden som kanske inte är uppenbara för någon som är speciallist på Upsalite. Ett sätt 

att få in kompetens till låg kostnad på ett såpass svårt område som läkemedel kan vara en 

rådgivande panel. Att ha en grupp att diskutera med några gånger om året tror vi kan hjälpa 

företaget att ta tillvara på möjligheter, speciellt inom ett område där time to market är lång. 

 

Att ha en rådgivande panel är ett sätt att försöka få in kompetens till företaget. När 

kompetensen finns där krävs det att den sprids. Detta kan göras genom att de som arbetar med 

det på företaget   

 

Företaget behöver skapa ett intresse från läkemedelsbolag. Detta kan till exempel göras 

genom att närvara på konferencer om ämnet, att publicera forskningsartiklar om hur Upsaltie 

fungerar och försöka få så stor spridning av sin idé som möjligt för att öka chansen att någon 

som behöver de egenskperna Upsalite har.  

 

När Disruptive Materials bestämmer sig för att satsa på läkemedelsmarknaden helhjärtat kan 

man tänka sig att det finns ytterligare något företaget kan göra för att erbjuda ännu lite mer 

mervärde. Kan något ändras i syntesen för att få materialet än mer kompatibelt med 

applikationen?  

 

Företaget kommer gå in i värdekedjan som en leverantör av en ingångsråvara till 

läkemedelsproduktion. Är materialets egenskaper tillräckligt banbrytande kan 

värdefördelningen i ändras till Disruptive Materials fördel.  

 

Vad gäller fokus så är ett uppenbart fokus här läkemedelsbranschen. Men även i 

läkemedelsbranschen finns det olika fokus. Ska Disruptive Materials fokusera på ett eller 

flera företag? En eller flera läkemedel eller läkemedelsklasser? En ide kan vara att leta reda 

på ett företag med relativt många svårlösliga läkemedel i pipeline då de antagligen är beredda 

att betala mycket mer.  

 

Om Disruptive Materials sammarbetar med flera företag gäller det för dem att hitta 

synergieffekter mellan de olika projekten. Även synergier med andra områden kan förväntas, 

speciellt de som handlar om att ladda materialet med något.       

 

8.3.2 Cigarettmarknaden 
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  Kapitel 9

Avslutande diskussion 
Uppsatsen ämnade ge läsaren en studie av materialinnovationer med ett brett 

applikationsspektra, där två syften besvarades. Det första syftet sattes av uppdragsgivaren och 

var av mer praktisk natur. Projektgruppen skulle identifiera ett antal potentiella 

instegsmarknader för Disruptive Materials. Det andra syftet härleddes ur detta uppdrag och 

handlade om att ur fallstudier och teori ge företaget en rekommendation för hur de kan arbeta 

med sin företagsutveckling. För att åstadkomma det sistnämnda syftet redovisas relevant teori 

kring etableringsstrategier och innovationer och relevanta fallstudier med närhet till 

uppdragsgivarens situation. Utav dessa två empiriinsamlingar dras slutsatser som sedan kan 

implementeras på Disruptive Materials för att ge rekommendationer.  

 

Projektgruppen tror inte att dessa slutsatser kommer att förändra högteknologiskt 

entreprenörskap radikalt då många tidigare berörda ämnen inom managementforskning 

berörs. Dock kan det skapa en större förståelse för den situation som företag med en brett 

applicerbar materialinnovation befinner sig ifrån sin uppstart till etablering. 

Frågeställningarna i slutsatsavsnittet ger dessutom bra vägledning för att skapa en gedigen 

affärsplan i företagets tidiga fas. Främst hoppas projektgruppen att denna uppsats är av värde 

för uppdragsgivaren genom att den hjälper deras praktiska arbete mot en kommersialisering 

av Upsalite®. Att läsningen tillför de något nytt. Detta kan ske genom att de på företaget 

reflekterar över de rekommendationer som projektgruppen bidrar med.  

 

Genom att ha genomfört denna studie har författarna till viss del också gjort en jämförande 

studie av hur verkligheten kring företagsbildning och strategier kan skilja sig från 

motsvarande teori. Det har inte varit ett direkt mål med uppsatsen därför görs ingen konkret 

jämförelsestudie men läsaren kan själv härröra vissa tendenser.  

9.1 Begränsningar 
En tydlig begränsning är mot vilka typer av företag som modellen lämpar sig för. Detta har 

beskrivits flera gånger tidigare och eftersom avgränsningarna för uppsatsen på detta sätt är det 

naturligt. Slutsatserna som dras från teori och empiri är mest vinklade att användas på 

högteknologiska företag med en brett applicerbar materialinnovation. Därmed kommer vissa 

begrepp och resonemang enbart vara valida i detta specifika fall. Projektgruppen tror dock att 

om läsaren anammar ett helikopterperspektiv av uppsatsen att det finns mycket matnyttigt att 

hämta om denna person är en entreprenör med mål att starta sitt företag. 

 

Projektgruppens erfarenhet kring affärsutveckling och entreprenörskap är relativt begränsad 

med tanke på att de till största del kommer från en teknisk bakgrund. Nivån på teorin kan 

därmed tyckas vara relativt ytlig och lätt för en läsare med lång erfarenhet inom ämnet. Det 

finns både för- och nackdelar med dessa. Nackdelen blir att projektgruppens analys och 

slutsatser redan har dragits förut och att nyhetsnivån inte är tillfredsställande. Fördelen, 
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förutom att belysa viktig grundkunskap för en okunnig läsare, är att nya perspektiv och 

vinklingar av teori och praktik kan göras. Även för en erfaren teoretiker kan det vara bra att se 

tillbaka på grunderna och få sig en ny tagning på ett redan färdigdiskuterat ämne. 

 

Fallstudierna valdes, som tidigare nämnt baserat på deras likhet med uppdragsgivande 

företags situation. Dock kan man inte förringa effekten av geografiska avstånd, begränsad 

tidsspann på projektet och projektgruppens avsaknad av ett kontaktnät med erfarna 

företagsbyggare. Med detta sagt är projektgruppen väldigt nöjd med det de åstadkommit i 

detta avseende trots begränsningar. Som nämnt under Bio-Works intervjun är Uppsala ett bra 

område för högteknologiska uppstartsföretag i och med närheten till universitetet. Sedan 

utfördes sex stycken relativt utförliga intervjuer med personer vars vardag är väldigt 

fullbokad. Deras samarbetsvilja att hjälpa projektgruppen med projektet har tillfört denna 

uppsats det mest väsentliga bidraget i empirin.   

 

Arbetet med kundsortering och urval i den senare fasen, d.v.s. kontaktfasen, hade underlättats 

och möjligen förbättrats om företagsrepresentanterna varit mer närvarande på jobbet. Många 

gånger handlade konversationen med kunder om materialegenskaper, uppskalningsmetoder 

och priser. Projektgruppen behövde hela tiden finna information om detta, genom att fråga 

företagspersonerna. Mycket av informationen ändrades dessutom på veckolig basis vilket var 

väldigt tidskrävande. Med tanke på detta förvärrades denna kommunikation uytterligare av att 

de sällan närvarade på den gemensamma arbetsplatsen. Samtal med kunder drogs därför ut i 

tiden och är en, av många, anledningar till att verifikationsprojekten inte hann sättas igång på 

riktigt innan projektgruppen lämnade företaget.   

9.2 Kritik om uppsatsen 
Vid genomförandet av intervjuerna, främst vid de sex fallstudierna, var upplägget tänkt vara 

semistrukturerat. Dock kan resultatet mynnat ut i att intervjuerna drog åt det ostrukturerade 

hållet p.g.a. projektgruppens ovana att genomföra intervjuer. Det har medfört att samtliga 

respondenter har pratat om ämnen i deras närhet som de ansett vara relevanta. Fallstudierna 

kan därmed kännas spretiga i sitt innehåll och kunde stundtals vara svåra att dra gemensamma 

slutsatser ifrån. Slutsatserna som är dragna ville projektgruppen gärna basera på 

återkommande fenomen och har enbart en respondent valt att berätta om det är validiteten inte 

stor.  

 

De valda objekten för fallstudierna har genomlevt utveckling från uppstart till etablering. De 

felsta avföretagen har kommit en god bit i sin etableringsfas med flera betalande och nöjda 

kunder samt flera säljprojekt aktuella inom snar framtid. Projektgruppen har därmed 

definierat dessa företag som lyckosamma och valt att ge rekommendationer till Disruptive 

Materials utifrån dessa. Man kan ställa sig kritisk till om företagen verkligen är lyckosamma. 

Hur ser deras årsredovisningar ut egentligen? De kanske är framgångsrika i ett avseende men 

inte i alla. Projektgruppen har valt att bortse från dessa detaljer. Därför hade det kanske varit 

givande att genomföra ytterligare en fallstudie av ett företag som kommit ännu längre i sin 

utveckling än de sex berörda fallen. Skulle projektgruppen kunnat intervjua Sandvik som ett 

exempel?  
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Projektgruppen har under hela uppsatsen varit medveten om att deras uppfattning av 

Disruptive Materials och de andra fallen som studerats är subjektiva. Detta är något som 

projektgruppen tagit med i analysen men hur stor den är och hur den påverkat empiri 

insamlingen är svår att avgöra. Det är inte orimligt att subjektiviteten varit större än vad som 

uppfattas. Detta kan då ha påverkat på flera sätt och läsaren bör vara medveten om detta. En 

annan aspekt av detta är om uppsatsen har gynnats eller missgynnats av projektgruppens 

affärsutvecklingsroll. Hade kanske bättre slutsatser kunnat dras om projektgruppen varit mer 

frånkopplad sina uppdragsgivare. Under fem månader tillhörde vi företaget och delade all 

information med de, samt fick feedback på hur de i sin tur arbetade med sin affärsstrategi. Det 

hade varit intressant att se om projektgruppen inte fått den informationen och enbart byggt 

sina rekommendationer på ofärgade slutsatser. Istället för att förespråka opportunistmodellen 

och flermarknadsstrategin för Disruptive Materials (som väldigt mycket liknar deras uppsatta 

strategi) kanske projektgruppen hade rekommenderat att de arbetar som specialister.  

 

Det går att ifrågasätta den praktiska nyttan av denna uppsatts. Som nämns innan har 

personerna på Disruptive Materials en djupare insikt i många av affärsutvecklingens 

genomföranden. De punkter eller frågeställningar som tas upp är i mångt och mycket sunt 

förnuft och kan tänkas vara sådant en entreprenör ska veta. För att uppsatsen ska tillföra något 

radikalt skulle mer erfarenhet från projektgruppen behövs, främst i form av affärsutveckling.  

9.3 Fortsatta studier 
Som tidigare nämnt skulle fler fallstudier vara av intresse att genomföra. Speciellt fallstudier 

med mer långt gångna högteknologiska företag med en brett applicerbar materialinnovation, 

Detta arbete skulle bättre bekräfta slutsatserna och implementeringen skulle vara med 

trovärdig. 

 

Eftersom det, i alla fall teoretiskt, finns plats för en nischad modell inom denna del av 

entreprenörskap går det att tror att det även skulle finns det inom andra områden. Det går att 

tänka en annan nisch inom entreprenörskap även den skulle ha ett behov av anpassade 

slutsatser. Denna modell skulle med största sannolikhet inte likna den som tagits fram i denna 

uppsats men att den skulle skilja mot den mer generella finns.  

 

En fortsatt efterforskning som skulle kunna ge företagsnytta och vara intressant ur ett 

forskningsperspektiv är att mer noggrant kartlägga hur företaget ska arbeta mot 

läkemedelsindustrin. Vilka processer måste de genomgå, vilka krav måste fyllas, vilka vägar 

in finns det? En kombination av marknadsanalys och teori, samt empiri genom intervjuer av 

personer insatta i läkemedelsindustrin skulle vara väldigt intressant. 

 

I projektgruppen utförda arbete finns grund för ytterligare en version av uppsatsen. 

Enkätundersökningen gav många svar och om dessa hade faktoriserats genom SPSS hade 

intressant information kunnat uppdagas. 
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Appendix 1 
Intervjuguide 
Syftet med intervjuerna är att höra om företagens/personernas erfarenheter, strukturer 
och affärsutveckling för att kunna dra egna paralleller till “vår” tilltänkta strategi.   
 
Uppstarten av företaget 

• Förutsättningar  
• Kunskap 

o Företagande  
o Tekniskt  

• Resurser 
o Ekonomiska  
o Personal  
o Utrustning  
o Patent  

• Nätverk  
• Val av marknad/ marknader  

o Hur tänkte ni där?  
• Ägar struktur 
• Intagande av kapital?  
• Tidigare erfarenheter  

 
Produktens karaktär  

• Kunde den tillämpas på många marknader från början  
• Hur mycket har den modifierats  
• Fördelar mot konkurrenter  
• Nu och då 

 
Företagets strategi och utveckling 

• Ekonomiskt  
• Vad var främsta fokusen 
• Positionering i värdekedja 
• Ägar struktur 
• Organisatoriskt  
• Anställda  
• Kunder 
• Mot och medgångar  
• Vad har varit viktigast? 

 
Nyckelpersoner 

• Vid uppstart  
• Deras egenskaper  
• Hur är de som personer  
• Nätverksförmåga 



• Anställdes nyckelpersoner senare  
• För att få resurs?  

 
Avslutande frågor  

• Skulle ni gjort något annorlunda idag med “facit” i handen? 
• Hur ser du på multimarket strategin?  
• Skiljde sig verkligheten mot de du trodde (vid uppstart)?   
• Skiljer målen idag mot målen vid uppstart?   
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Market  Research  -  Upsalite™
We  appreciate  if  you  take  the  time  to  answer  our  survey,  which  will  help  us  with  our  master  thesis  

and  might  be  of  interest  for  you  as  well.  The  purpose  of  the  study  is  a  successful  commercialization  

of  Upsalite™  and  as  a  part  of  that  evaluate  interesting  markets  for  Disruptive  Materials.  Finding  

those  markets  is  the  purpose  of  this  survey.

*Obligatorisk

1.   Organization  *
Markera  endast  en  oval.

  Company  

  University     Hoppa  till  fråga  12  efter  den  sista  frågan  i  detta  avsnitt.

  Private     Hoppa  till  fråga  16  efter  den  sista  frågan  i  detta  avsnitt.

  Övrigt:  

2.   What  is  your  current  position  in  your
organisation?

3.   How  did  you  first  hear  about  Upsalite™/  Disruptive  Materials?
Markera  endast  en  oval.

  Friends/  colleague

  Newspaper    

  Online  newspaper  

  Academic  journal  

  Övrigt:  

4.   What  is  your  main  use/interest  for  Upsalite™/Disruptive  Materials?
Markera  alla  som  gäller.

  Research  (University)  

  Research  (Business)  

  Improving  existing  commersial  availible  technique/product

  Commercialization

  Private  (At  home)

  Investment

  Contract  manufacturing

  Reselling  opportunities  

  Övrigt:  

Questions  about  you  and  your  company

Patrik
Appendix 2
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5.   Which  company  do  you  work  for?

6.   Number  of  employees?
Markera  endast  en  oval.

  <10

  11  -  50

  51  -  500

  501  -  10  000

  >10  000

  Övrigt:  

7.   What  is  your  company's  annual  turn-over?
Ballpark  numbers

Markera  endast  en  oval.

  <$100,000

  $100,000  -  $1,000,000

  $1,000,000  -  $100,000,000

  $100,000,000  -  $1,000,000,000

  $1,000,000,000  -  $10,000,000,000

  >$10,000,000,000

  Övrigt:  

8.   Business  location(s)
Markera  alla  som  gäller.

  Europe

  North  America

  South  America

  Africa

  Asia

  Övrigt:  

9.   What  is  the  potential  market  size  for  Upsalite™  in  your  market?
Ballpark  numbers  (annually)

Markera  endast  en  oval.

  <$100,000

  $100,000  -  $1,000,000

  $1,000,000  -  $10,000,000  

  >$10,000,000

  Övrigt:  
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10.   What  can  Upsalite™  and  Disruptive  Materials  do  for  you  and  your  business?

  

  

  

  

  

11.   What  kind  of  relationship  are  you  interested  in  developing  with  Disruptive  Materials?

Markera  alla  som  gäller.

  Partnership

  Joint  venture

  Use  Disruptive  Materials  as  supplier  of  material

  License  production

  Övrigt:  

Questions  about  you  and  your  University
Fortsätt  till  frågan  16.

12.   Which  is  your  University?

13.   Which  department?

14.   What  is  your  field  of  reserach?

  

  

  

  

  

15.   How  big  is  your  research  group?

Markera  endast  en  oval.

  <5

  5  -  10

  11  -  15

  >15

  Övrigt:  

Questions  about  your  use  of  Upsalite™
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16.   What  sample  size  do  you  require  for  testing?

In  [grams]

17.   What  is  the  purpose  for  your  use  of  Upsalite™?

Markera  alla  som  gäller.

  Develop  new  products

  Improving  existing  products  

  Research  on  the  material

  Övrigt:  

18.   Are  you  using  any  similar  material  to  Upsalite™  today?

Markera  endast  en  oval.

  Yes

  No

  Do  not  know

  Övrigt:  

19.   If  the  answer  above  is  yes,  what  do  you  use?

20.   What  problem  do  you  want  to  solve  using  Upsalite™?  *

  

  

  

  

  

21.   How  do  you  want  to  use  Upsalite™?

What  do  you  think  it  can  add  to  your  product?

  

  

  

  

  



2014-3-24 Kundförfrågningar - Google Drive

https://docs.google.com/forms/d/1HhcZzQmcu3xYsOYLoUXAUeIJGh-Q2_Pd1ZZky6kjLkQ/edit 5/7

22.   How  are  you  planning  to  test/evaluate  Upsalite™?

  

  

  

  

  

23.   How  would  you  describe  a  successful  outcome  of  the  tests?

  

  

  

  

  

24.   Do  you  have  your  own  test  equipment?

Markera  endast  en  oval.

  Yes

  No

  Övrigt:  

25.   If  yes,  please  describe  your  test  equipment

  

  

  

  

  

26.   Rate  the  desired  physical  properties  for  you  application
Markera  endast  en  oval  per  rad.

Desirable Undesirable Does  not  matter No  opinion

The  material  is  in  powder  form

The  material  is  white

Low  density

High  surface  area

Narrow  pore  size  distribution

Pores  smaller  than  2  nm

Pores  between  2  and  10  nm
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27.   Rate  the  desired  chemical  properties  for  you  application
Markera  endast  en  oval  per  rad.

Desirable Undesirable Does  not  matter No  opinion

The  material  is  composed  of

magnesium  carbonate

The  material  is  soluble  in  strong

acids

The  material  is  stabile  at  high  pH

Moisture  adsorption  at  relative

humidities  below  20%

Moisture  adsorption  at  relative

humidities  above  20%

Adsorption  of  gas

Absorption  of  liquid  water

Ability  to  retain  absorbed  water

Adsorption  of  non-aqeous  liquids

Electric  conductivity

Thermal  conductivity

Easily  regenerated  material

28.   Rate  the  desired  health  and  enviromental  properties  for  you  application
Markera  endast  en  oval  per  rad.

Desirable Undesirable Does  not  matter No  opinion

Nontoxic  

GRAS  (Generally-Recognised-As-

Safe)  and  included  in  the  FDA

Inactive  Ingredients  Database

Environmentally  friendly

production  

29.   Further  comments  on  the  tables  above?
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Tillhandahålls  av

30.   Do  you  have  any  questions  and/or  comments  regarding  this  survey?
  

  

  

  

  

31.   For  further  contact,  please  enter  your  email
adress  *
Without  this  we  can't  contact  you  if  your
responses  above  are  promising!



Appendix 3 
 
 
Dear XX 
 
Thank you for taking your time to answer our survey. We found your idea XXXX to 
be very interesting and want to move forward with a verification project. For that 
purpose we need to better understand your aim with Upsalite™ and would like to get 
a more in-depth description of your proposed project.  
 

• What is it you want to do with Upsalite™? 
• How are you planning to test your idea? And with what equipment? 
• What are your success criteria? 
• Can you give us a rough timetable? 

 
If you and your company need an NDA we have a template we usually use, otherwise 
using your template is not a problem as long as it protects both companies. Just to 
clarify we would like to mention that Upsalite™ is only available in powder form at 
the moment, with a texture similar to baking powder, and we would need to charge 
you a fee for the samples to cover production and material processing.  
 
If you have any questions don’t hesitate to ask! 
 
Best regards 
XXX 
	  



Appendix 4 
 

Referat av intervjuer genomförda på 

Disruptive Materials 
 

Mattias Karls 
Mattias Karls är mer än bara VD på företaget Disruptive Materials, han är samtidigt 

ägare, styrelse- och ledningsmedlem. I början handlade hans roll speciellt mycket om 

diskussioner kring hur företaget skulle byggas och på vilket sätt medan det idag 

handlar mer att leda det strategiska arbetet. För tillfället arbetar han aktivt med 

kapitalanskaffningar som omfattar jobb med affärsplanen och investeringskonceptet 

men också förberedelser, investeringsmöten, efterarbete med mera. Ett nödvändigt 

men tidslukande arbete har också involverat allehanda tävlingsansökningar, tävlingar, 

event, intervjuer med fler.  

 

Visionen med företaget enligt Karls är att Disruptive Materials ska jobba som en 

virtuell organisation utan direkt kontakt med Upsalite®. Företagets roll vore att äga 

och utveckla IP, se till att ha ett bra marknadsmaterial och skapa framgångshistorier 

hos kunder. Tanken är att produktionen ska outsourcas och att försäljningen ska ske 

via återförsäljarled ut mot kundsegment där företaget har ett bra värdeerbjudande. 

Karls menar att det är realistiskt att försäljningen av Upsalite® kan börja nästa år. 

Han ser gärna att en mer storskalig handel inte ska ta alltför lång tid, 6-7 år är för 

honom mentalt jobbigt.  

 

Den önskat snabba utvecklingen är inte lika lätt att projicera på forskningen. 

Förhållningssättet mot bolagsutvecklingen skiljer sig mellan forskare och 

affärsutvecklare/entreprenörer. Karls anser att relationen mellan dessa två har 

fungerat extremt bra i Disruptive Materials mot andra tidigare erfarenheter, men de 

olika tidsuppfattningarna kan stundtals vara hämmande för utvecklingen. Den så 

kallade ”forskarlunken” kommer av en forskares noggrannhet, att planera, anteckna, 

analysera, verifiera och diskutera resultat. Det tar mycket längre tid än att lätt skanna 

av om materialet har någon kommersialiserbar höjd med ett snabbtest. Sedan råder 

inget tvivel om att Karls anser att den högkvalitativa forskningen bör se ut som den 

gör och är nödvändig för ett företags trovärdighet och långsiktiga utveckling. 

Forskaretiken har ett anseende att skydda genom att vara helt torra om fötterna när 

resultat presenteras vilket behövs när ”forskarkortet” ska spelas i olika sammanhang.     

 

Företaget har säkrat mycket mjuka pengar, men de har fortfarande binära 

frågeställningar som kan lösas av en större kapitalanskaffning. Företagsutvecklingen 

kan ta olika riktning beroende på om de får ansökan till Energimyndigheten (där de 

kan motta allt från en till tio miljoner kronor) eller om de erhåller en större 

investering, mot ifall de inte får in mer pengar alls. Kapitalet behövs för att ge 

företaget en egen identitet med egna lokaler och anställning av kompetens. Idag har 

Disruptive Materials ingen heltidsanställning. ”Det blir inget bolagsbyggande med 

bara inhyrda konsulter”, säger Karls. Han har själv förhoppningar om att inom en snar 



framtid engagera sig mer i företaget för att hinna med de åtaganden han har. Han har 

sett svårigheter med att hålla ihop företaget som det ser ut nu, med oregelbundna 

möten. Samtidigt vill han klargöra att det har varit en fördel att inte ha folk på 

lönelistan direkt från start.  

 

Vad gäller anställningar vill Karls främst ha in personer i styrelsen som kan agera 

bollplank relaterat till det strategiska arbetet. Det är meriterande om denna person har 

bakgrund från ett storbolag inom någon av de aktuella branscherna för Upsalite® men 

det är viktigare att det är ”rätt person” som förstår dynamiken i ett nystartat företag. 

För att driva på utvecklingen skulle också en person utan publiceringsagenda behövas 

för att genomföra de snabba, lite fula testerna som snabbt kan ge indikation om 

intressanta applikationsområden eller ointressanta försök.  

 

Karls talar om faktorer som behöver tänkas igenom vad gäller kundarbetet. 

Kommunikationer med potentiella kunder har inte skötts enligt hans belåtenhet och 

kundresultaten lyser med sin frånvaro. I en entreprenöriell anda, gör han själv ofta 

felet att måla upp en för positiv bild av produkten för andra parter som kan bli 

betungande att lyckas backa upp med otillräckliga resultat. En bra idé är därför att 

hålla tyst om olika kundprojekt så att negativa resultat kan glida under radarn medan 

positiva lyfts upp. Ytterligare en faktor som kan verka försvårande vid 

kommunikation med andra parter är övertygelsen om att Upsalite® är en helt färdig 

produkt, med bra uppskalningsmöjligheter, där bara mindre justeringar av 

produktionen behöver tilläggas. Det blir då svårt att komma med ursäkter när 

verifikationsprojekt inte ger de utfall man förväntat sig. Något som kan förbättra den 

statistiken är att företaget intygar att testerna kunder utför under är relevanta för 

materialegenskaperna. Med kunskap om önskat utfall från testerna, till exempel 

snabbare kinetik på fuktupptaget ur luften, kan materialmorfologin styras för bästa 

resultat som i detta fall vore okalcinerad Upsalite® med mycket liten partikelstorlek. 

Dessutom tar Disruptive Materials betalt för proven de skickar som ytterligare ett 

intyg på kundernas engagemang att få de bästa möjliga resultaten.  

 

För tillfället är Karls noga med att företaget ska fokusera på sitt guldägg, som är 

Upsalite®. I framtiden ser han dock möjligheten till fler material, baserade på 

förändringar av Upsalite®, med andra varumärken. Dilemmat bli då gällande patent; 

har patentet tillräcklig täckning att inkludera nya materialvarianter eller kan det 

skapade patentet med Upsalite® ligga i vägen för en ny uppfinningshöjd? 

Maria Strömme 
Maria Strömme är en av grundarna och delägarna av Disruptive Materials men jobbar 

som heltidsanställd professor i nanoteknologi på Uppsala Universitet. Hennes roll i 

företaget beskrivs bäst som bryggan mellan forskningsavdelningen Nanoteknologi 

och funktionella material och Disruptive Materials. Hon hjälper företaget som gynnas 

av forskargruppens publikationer och handleder forskargruppen att dra fördel av 

företagets frågeställningar kring realistiska projekt. Hennes uppgift är därmed att 

skapa fördelar för båda parter resultatmässigt men också både ekonomiskt. Rent 

praktiskt innebär hennes arbete en rad olika sysslor. Strömme söker pengar för 

forskningsavdelningen tillsammans med företaget för olika projekt relaterade till 

Upsalite®, hon hanterar frågor kring forskningspersonal och sätter sig in i analys och 

materialutveckling. Förutom det är hon vetenskaplig representant ut mot olika företag 

i kontakt med Disruptive Materials och med i dagliga strategidiskussioner.  



 

Strömme introducerade Mattias Karls för VD positionen på Disruptive Materials efter 

tips från en kollega. ”Mitt viktigaste bidrag till företaget har hittills varit att hitta 

Mattias”, säger Strömme. Hon menar på att det finns många entreprenörer men bara 

ett fåtal som har rätt kunnande och fingertoppskänsla i kombination med en bra 

personlighet. Därmed finns ett stort förtroende för Karls kunskap kring 

affärsutveckling, där hon enligt sig själv saknar erfarenhet. Karls förespråkade strategi 

för företaget verkar rimlig i hennes ögon där hennes enda invändning gäller hur 

Disruptive Materials ska kunna tjäna pengar på och stödja verifieringsprojekten ute 

hos kunderna. Där anser Strömme att en teknisk projektledare på företaget saknas, 

något som medgrundaren Gomez de la Torres till viss del fungerade som innan hans 

avgång från Uppsala Universitet (för mer om Gomez de la Torre se Avsnitt 6.2.4.5). 

En sådan person behövs som ett kontaktled och stöd mellan Disruptive Materials, 

företaget som gör verifikationsprojektet och mellan olika användningsområden. I den 

rollen kan uppföljning av kundresultat och föreslagna förbättringar ständigt förmedlas 

mellan de olika leden och därmed försäkra bättre kvalitet på resultaten.    

 

Innan Karls vart anställd såg Strömme svårigheten i att hitta ”rätt personer” för 

företaget. Trots hennes kännedom om forskning förankrad till verkliga tillämpningar, 

patentering av dessa samt tillgång till ett brett kontaktnät var det en stor utmaning. 

Hon har tagit initiativ och kontaktat både Serendipity Innovations och UU 

Innovations för rekommendationer men förblivit tomhänt. UU Innovations 

möjliggjorde anställning av konsulten Björn Lindh i företaget början, men det var 

Johan Gomez de la Torre som hittade honom liksom konsulten Malin Nilsson (läs mer 

i avsnitt 6.2.4.3). Strömme påstår att just denna matchning mellan uppfinnare och 

entreprenörer är något som saknas i innovationssystemet tillgängligt idag. 

 

Inom en snar framtid vill Strömme få in resultat och återkoppling från kundprojekten 

som är ett viktigt steg för vart Upsalite® kan hitta sina användningsområden. Hon 

erkänner att hon inte är helt insatt i alla kunder som kontaktats, hur långt i processen 

förhandlingarna kommit och vilka tester som är aktuella. Diskussioner om 

regelbundna möten på företaget har förts men runnit ut i sanden och hon känner att 

det finns ett behov av mer frekvent kommunikation. Just nu finns så mycket att göra 

på företaget så fokus ligger på att ”att släcka bränder”, det vill säga disponera ut 

mantimmar på de olika åtagandena. Med mer investeringar kan företaget också skapa 

sig en egen identitet med egna lokaler.  

 

Vad gäller forskningen dyker det ständigt upp nya intressanta applikationsmöjligheter 

för både forskning och tillämpning. Därmed ser Strömme behovet av en bredare 

patentportfölj i företagets framtid både för att skydda nya materialegenskaper eller 

framställningsmetoder men också för att bäst exploatera materialet till fler olika 

ändamål. Försäljning inom in vivo tillämpningar kan kosta mer än fuktadsorption, 

men kräver bland annat renare produktion av materialet där båda faktorer kan 

underbyggas av ett nytt varumärke. Enligt Strömme är nya patent redan i pipelinen. 

Strömme berättar att det i företagets aktieägaravtal beslutats kring exit år 2018, men 

påpekar att det inte är realistiskt att säga ett slutgiltigt datum nu.   

Malin Nilsson 
Malin Nilsson är anställd som konsult på Disruptive Materials tre dagar i veckan där 

hennes huvudsakliga roll är att vara administratör. Det innebär att hantera lite allt-i-



allo i företaget som stöd för Mattias Karls.  För stunden rapporterar hon av erhållna 

pengar av Vinnova samt söker nya pengar, jobbar med kundkontakter och hanterar 

detaljfrågor kring Upsalite®. 

 

Nilsson ser en röd tråd för hur man arbetar på Disruptive Materials idag, men i 

framtiden blir den röda tråden mer streckad. Hon har förstått att företagets primära 

strategi är att börja tjäna pengar tidigt. Nu undersöks möjligheter inom olika 

affärsområden men det är i dagsläget svårt att avgöra var den största framgången blir. 

Det finns indikationer som tyder på att fuktadsorption kommer vara lönsamt för 

Upsalite®, men det skulle lika gärna kunna bli ett annat utfall menar hon. Det handlar 

om att hitta ett ”disruptive”-område för materialet. Hennes tro är att företaget i slutet 

av detta år kommer sälja 100 kilogram. Sedan behöver kunderna ett par år att 

utvärdera hur materialet verkligen fungerar innan det är tal om några storskaliga 

inköp. Försäljning av flera ton per år kommer ta till minst 2017 spekulerar Nilsson. 

Men innan denna storskaliga distribution sker förgreningar i strategin tror hon. Det 

finns risk för att företaget, rent resursmässigt, inte kan behålla lika fokus åt alla 

affärsområden utan tvingas prioritera. Hittas ett lukrativt område kan sidospåren bli 

tvungna att vänta tills det primära spåret drar in nog med pengar. Då kan tillräckligt 

med människor anställas för att gå vidare med även de andra fallen. Senare i 

företagsbildandet när organisatoriska frågor har lösts och en tillväxt eller vidare 

utveckling eftersöks kan de tidigare svåra, tidskrävande och dyra projekten bli 

aktuella igen. 

 

Nilsson har tidigare erfarenhet av att starta och driva ett nytt högteknologiskt företag. 

Hon är medveten om skillnaden mellan forskning och affär i ett bolag där konflikten 

ligger i att forskare vill publicera fakta medan företagarna vill hålla information 

hemligt. Det löser Disruptive Materials bra med att ha breda patent med mycket 

publikationsutrymme. I hennes andra företag fanns inte samma meningsskiljaktighet 

eftersom forskare som affärsutvecklare var helt anställda på företaget och jobbade 

mot gemensamma mål och agendor. Nilsson menar på att det fanns ett annat driv och 

engagemang på det företaget. Därför tror hon att en eller två heltidsanställningar på 

Disruptive Materials skulle ge företaget större drivkraft och en snabbare tillväxt.  

 

I dagsläget ser Nilsson främst behovet av en dedikerad styrelsemedlem som kan agera 

stöd och bollplank till Karls. För som det ser ut just nu på företaget sitter det samma 

personer på många roller och Karls får ingen ny input på de frågeställningar som 

dyker upp. Nilsson nämner hur hon har erfarenhet av att jobba med en rådgivande 

panel i sitt tidigare företag och som var en hjälp vid strategiska diskussioner. Dock 

anser hon inte att Disruptive Materials skulle ha större nytta av en sådan panel i 

dagsläget där inget definierat affärsområde har uppdagats. Den rådgivande panelen 

hjälpte tidigare Nilsson företag genom sin expertkunskap kring ortopedbranschen om 

vilken subgrupp som företaget skulle satsa sina resurser på; höft-eller knäimplantat till 

exempel. Företaget kan komma att behöva projektledarkompetens för att driva 

kundprojekt och någon kunnig på tillverkningssidan som helst har kontakter med 

Kina för storskalig produktion. 

Sara Frykstrand 
Sara Frykstrand är heltidsanställd av Uppsala Universitet som doktorand på 

avdelningen för Nanoteknologi och funktionella material. Hennes tjänst inleddes av 

studier på kalciumkarbonater med handledning av Johan Gómez de la Torre (för mer 



om Gomez de la Torre se avsnitt 6.2.4.5) som ledde till upptäckten av Upsalite®. 

Sedan dess har hennes doktorandforskning fokuserats kring syntes av materialet och 

vissa specifika materialegenskaper. Förutom det är hon delägare och styrelsemedlem 

på Disruptive Materials. För tillfället har Frykstrand huvudkontakten på företaget med 

Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) som Disruptive Materials betalar för tester 

gällande optimering av syntesprocessen av Upsalite®. På så vis ger företaget henne 

möjlighet att utveckla sin forskning och hennes forskning ger i sin tur resultat som 

gagnar företaget. Det är i det här gränslandet mellan forskningen och företagandet 

Frykstrand vill arbeta.  

 

Som ägare av minst andel av Disruptive Materials vill Frykstrand inte engagera sig 

mer i företagsfrågor än vad hon själv bestämmer, något hon påpekar de andra i 

företaget har haft god förståelse för. Men hon är väldigt positivt inställd till 

företagandet och hoppas innerligt att det leder till något substantiellt. Strategimässigt 

undersöks för tillfället många olika applikationsmöjligheter för materialet men 

Frykstrand informerar om att hon är den som är mest pessimistisk vad gäller vissa 

spår. Hon ser dock mer positivt på några av de uppdagade tillämpningsmöjligheterna 

på senare tid än vad hon gjort på vissa applikationer innan. Frykstrand nämner också 

att forskning kring materialet för företagets vinning är och kommer vara förlagd till 

partners. Trots fullt fokus på Upsalite® för närvarande ser hon möjligheter till olika 

produkter i framtiden, baserade på varianter av materialet. ”Men jag vet inte hur 

Mattias har tänkt, bygger man ett långsiktigt företagande så är det klart att det måste 

komma flera produkter”, säger Frykstrand.  Nu när Johan är ur den vardagliga bilden 

som hennes handledare på universitetet anser hon att en synteskemist skulle vara till 

nytta hos Disruptive Materials. 

Johan Gomez de la Torre 
Johan Gómez de la Torre har alltid tyckt att behovsmotiverad forskning är mest 

intressant och målet har många gånger varit att nyttiggöra sin egen forskning mot 

företag. Det var därför inte helt främmande för honom att initiera forskningen och 

påbörja kommersialiseringen som ligger till grund för det Disruptive Materials jobbar 

med idag. I företagets början arbetade han med att föra in kompetens i bolaget med 

hjälp av UU Innovations nätverk och Entreprenörskolestudenter. När Mattias Karls 

tillsattes som VD agerade Gómez de la Torre mer som teknisk expert och ansvarade 

för forskningen kring projektet både mot Uppsala Universitet och företaget. Nyligen 

tog han anställning på Vinnova och arbetar mest som teknisk support på Disruptive 

Materials. Förutom det är han delägare och styrelseledamot.     

  

Innovationskontoret var en stor hjälp vid företagets början, anser Gómez de la Torre. 

De hjälpte Disruptive Materials med hur de skulle jobba med sitt patent, både 

utformningen och de strategiska aspekterna. Patentsystem är väldigt viktiga för att 

skapa sig en marknadsfördel. ”Det finns inget bättre ställe i Sverige att vända sig till 

när det gäller patentfrågor”, säger Gómez de la Torre. Utan deras hjälp hade det varit 

svårt att ta första steget mot kommersialisering. För samma hjälp från en patentbyrå 

behövs kapital enbart för att föra en dialog med en handledare, pengar som många 

inte har i den fasen.  

 

Gómez de la Torre ser en fördel med att ha 25 olika projekt rullande samtidigt. På så 

vis kan företaget plocka viktig information från de alla som kan gynna flera parter på 

samma gång. Involvering i projekten från Disruptive Materials sida beror på 



tillämpningen anser han. Är det ett enkelt test som svarar på frågan om materialet 

fungerar eller inte behövs ingen större diskussion föras. Finns potentialen att 

applikationen kommer vara lämplig men testerna behöver optimeras då kan ett nära 

samarbete gynna båda parter. Arbetsbelastningen anser Gómez de la Torre att de 

involverade i företaget kan disponera ut sinsemellan så länge de för en bra dialog 

mellan varandra. Ta in kompetens med rätt bakgrund kan bli aktuellt när positiva 

resultat inom en applikation är ett faktum.   

 

Som forskare anser Gómez de la Torre att det är svårt att tänka affärsmässigt kring sin 

produkt. Det är lätt hänt att man blickar för mycket framåt i tiden och inte ser den 

potentialen som finns för stunden. Det kan också finnas svårigheter i de skilda 

synsätten forskare har mot investerare. Investerare ser möjligheterna till avkastning, 

medan en forskare ser den häftiga uppfinningen. Där är det lätt att vara naiv som 

forskare och missbedöma mängden utåtriktad verksamhet som krävs och utmaningar 

man behöver övervinna för ens teknik att slå kommersiellt. Det är därför väldigt bra 

att ha Karls i företaget.   

 

Gómez de la Torre ser ljust på framtiden. Han tror att det kommer bli som med många 

små uppstartsföretag; om fem år kommer de involverade i Disruptive Materials inte 

göra det de gör idag, och de kommer arbeta inom en nisch som är helt oväntad från 

det man tänkt sig i början. ”Bolaget kommer att finnas kvar och förmodligen så 

kommer vi arbeta med andra material förutom Upsalite® ”, säger Gómes de la Torre. 

Exakt hur företaget kommer se ut eller vad fokus kommer vara mot vet han inte med 

säkerhet. Verksamheten kanske ändras helt och Disruptive Materials börjar arbeta 

som en slags inkubator. Företaget utför i dagsläget forsknings- och tekniska 

verifikationsprojekt men saknar säljprojekt. Därför hoppas han främst av allt på att det 

snart kommer positiva kundresultat från verifikationsprojekt. ”Företaget får väldigt 

mycket utmärkelser, men än så länge har vi inte visat att materialet fungerar i någon 

tydlig applikation - det är både spännande och skrämmande”, erkänner Gómez de la 

Torre. Han har en bakgrund inom farmaceutiska tillämpningar och hoppas att 

Upsalite® hittar en applikation inom medicinteknik. 
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Marknadsanalys 
Värmedrivna värmepumpar och kylmaskiner  
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1 Bakgrund 
Disruptive Materials är ett nystartat högteknologiskt företag som är en avknoppning från 

Ångströmslaboratoriet vid Uppsala Universitet. Företaget grundades sommaren 2013 med 

grunden i ett nytt material, Upsalite
®
. 

 

1.1 Upsalite
®
 

Upsalite
®
 beskrivs första gången i en artikel i PLOSONE år 2013 skriven av Forsgren et al. 

Upsalite
®
 är en mesoporös magnesiumkarbonat( MgCO3) med en jämn porstorleksfördelning 

med en top runt 5 nanometer.  Föreningen är amorf, vattenfri och har 400-800 m
2
/g. 

Föreningens struktur ger den en förmåga att adsorbera olika gaser. Speciellt har vattenånga 

undersökts och där presterar Upsalite
®
 bättre än alla andra kända material vid låga 

fuktigheter. Materialet återfår sin adsorptionsförmåga vid torkning med en 

torkningstemperatur lägre än vad som krävs för konkurerande material. Framställning av 

andra mesoprösa material görs till största delen genom att använda andra ämnen, till exempel 

olika kolstrukturer, som mall för håligheterna. Dessa bränns sedan bort lämnar efter sig 

hålrum. Detta ger en mer komplicerad process än den som används för att producera 
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Upsalite
®
. Upsalite

®
 tillverkas genom att blanda metanol och magnesiumoxid och låta 

koldioxid med några bars tryck bubbla genom blandningen under omrörning. Resultatet av 

detta blir en gel som behöver torkas (Forsgren et al, 2013). 

 

Upsalite
®
 har egenskaper som gör den attraktiv för en mängd olika applikationer där allt ifrån 

sammansättningen till strukturen ger de eftertraktade egenskaperna. De största 

applikationsspåren är att adsorbera gaser, adsorbera vattenånga, ladda hålrummen i materialet 

med något ämne, katalysatorer samt en mängd andra. En av de mest kända och attraktivaste 

egenskaperna med Upsalite
®
 är förmågan att adsorbera fukt, speciellt att adsorbera mer fukt 

vid låg relativluftfuktighet, samt att temperaturen materialet behöver värmas för att släppa 

fukten igen är lägre än för  konkurerande material. 

1.2 Val av marknad 
Marknaden som ska studeras närmare i denna marknadsanalys är marknaden för värmedrivna 

värmepumpar samt värmedrivna kylmaskiner, hädanefter kallade VDVP. De beskrivna 

egenskaperna hos Upsalite
®
 liknar egenskaperna hos zeoliter samt silica gel (Forsgren et 

al,2013). Båda dessa materialkategorier har med framgång använts i VDVPs sedan decenier 

tillbaka (Kühn et al, 2013). Marknaden för dessa maskiner är ännu väldigt liten men 

marknaden för traditionella värmesystem och luftkonditioneringssystem är desto strörre. 

Andra faktorer som gör detta till en tillväxtmarknad är stigande energipriser, fler som vill ha 

komfortkyla och värme, ett ökat fokus på att återvinna  värde ur sådant som idag ses som 

spillvärme samt diverse andra miljö och energieffektivitets orsaker. 

1.3 Syfte 
Marknadsanalysens som presenteras nedan har till uppgift att undersöka möjligheterna för 

Upsalite
®
 som en komponenet i en VDVP. Detta leder till syftet: 

 

Ta reda på om Upsalite
®
 och Disruptive Materials har möjligheter att etablera sig som en 

materialpartner på VDVP marknaden. 

 

 

 

  



4 

 

 

2 Metod 
Mesta delen av informationen i denna markandsanalys är samlad från sekundärkällor såsom 

företagshemsidor, branschorgan och EU-projekt. Ett studiebesök på Climatewell AB i 

Stockholm genomfördes också. För att analysera den insamlade datan utfördes en SWOT 

analys. 

2.1 Analysteori – SWOT 
En SWOT-analys är en vanligt förekommande modell för att analysera ett företags situation 

på en marknad. SWOT är ett akronym och står för ”Strengths, Weaknesses, Opportunities och 

Threats” det vill säga styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Dessa aspekter beskriver fyra 

olika kombinationer av positivt mot negativt samt internt mot externt. En SWOT-analys kan 

användas inom en rad områden utöver ett företags situation på en marknad men det är detta 

som är dess ursprungliga ändamål När samtliga av de fyra aspekterna är fram analyserade 

rangordnas för att få fram de faktorer som är viktigast (Jansson & Ljung, 2011).  
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3 VDVP-marknaden 
Att kunna producera värme och kyla för att uppfylla människors behov är något som kommit 

att associeras med ett civiliserat samhälle. I takt med att människor får högre inkomster ökar 

deras krav på både komfort kyla och värme. Komfort kyla produceras till största del med 

traditionella luftkonditioneringsmaskiner. Värme produceras på en mängd olika sätt där de 

dominerande är direktverkande el, olje eller gas eldning, fjärrvärme och vedeldning.  

 

3.1 Energi – vad, varför, när? 
För att få en grund i varför VDVPs är viktigt behövs en grundläggande kunskap om energi 

och olika karakteristika runt energig. Detta följer nedan 

 

Energi är ryggraden i välståndsökningen i världen de senaste 300 åren. Sedan den industriella 

revolutionen har billig högvärdig energi varit tillgänglig i stora mängder. Kopplat till detta har 

miljöproblem såsom utsläpp av växthusgaser och andra föroreningar ökat lavinartat. Att lösa 

miljöproblemen kan sägas följa tre inriktningar; Sluta använda källan till utsläppen; Använda 

mer energi för att rena; Arbeta smartare med bättre lösningar. Alla dessa lösningar används i 

debbateras i dagsläget. Sluta använda källan är den valda lösningen för 

kärnkraftsproblematiken, carbon capture and storage som ses som lösningen på kolkraftverk 

använder energi för att rena utsläppen och diverse energieffektviserings- och styrnings-

lösningar för att använda energin smartare. Dessa lösningvägar är olika hållbara, speciellt om 

man beaktar ett ökat energibehov från utvecklingsländer samtidigt som att billig energi blir 

allt svårare att utvinna. Den mest hållbara lösningsstrategin är den den tredje där resurser ska 

användas smartare. 

 

Energi används till det mesta i dagens samhälle. Som tidigare påpekat har energi traditionellt 

varit lättillgängligt, billigt och av bra kvallitet. Ett enkelt mått på energikvallitet är 

förhållandet mellan exergi, andelen av energin som kan utföra arbete, och totala energi. Högre 

exergi ger här högre energikvallitet. Exempel på energi med hög exergi är elektricitet, 

kärnbränsle, naturgas, olja och liknande. Exempel på energi med låg exergi är 

lågtemperaturvärme såsom spillvärme, utomhusluft med mera. Ett mått som kan komplettera 

exergi  med är energitäthet. Detta är endast applicerbart på primärenergikällor såsom 

naturgas, kärnbränsle och liknande. Det ger en bild av hur mycket bärnsle som krävs för att 

alstra en given energimängd.  Där har kärnbränsle absolut högst energitäthet, följt av olja, 

naturgas/biogas och sist kol och fasta biobränslen. Det finns en mängd faktorer till att ta 

hänsyn till såsom ekonomi, substitutionsbarhet, miljömässighet med mera.  

 

Energi har traditionellt varit av hög exergi, hög energitäthet och hög tillgänglighet. Sett med 

dessa glasögon är båda de första två lösningsvägarna, att sluta använda källan samt att 

använda mer energi för att göra källan ren, lösningar som kan lösa mer än de grundproblem 

som sätts ut att lösa. Detta kan sägas vara ett buissness as ususal fall där framtida 

resursutnyttjande modelleras utifrån historiskt resursutnyttjande. För att lösa mer komplexa 

problem där man vill påverka flera variabler samtidigt kräver oftast att lösningen följer den 

tredje lösningsvägen med smartare utnyttjande. Sådana lösningar handlar oftast om ett utökat 

systemtänkande där restprodukter från en process används som insatsmaterial i en annan. Ett 

exempel på detta är fjärrvärme där spillvämre används för att värma upp hela städer.  

 

För att möta kraven på högre standard och större energiutnyttjande i en värld med begränsade 

resurser krävs att rätt resurs används på rätt sätt. Uppvärmning och kylning är två 

närbesläktade områden där stor förbättringspotential finns då det här traditionellt använts 

energi med hög kvallitet för att lösa problem som kan lösas genom att utnyttja mer lågvärdig 

energi. Världes kylproduktion( AC, vitvaror, industrikyla) idag drivs till största del av 

eldrivna kompressionskylmaskiner. Värme produceras till stor del av antingen av förbränning 
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av fossila bränslen eller av direktverkande el. Dessa energikällor, el & fossila bränslen, har  

en hög energikvallitet och är lätta att använda till andra applikationer. Istället kan värme med 

förhållandevis låg energikvallitet användas för att förse dessa processer med energi samt driva 

dem. Detta kallas för värmedrivna värmepumpar och kylmaskiner. 

För att förstå hur dessa värmedrivna maskiner fungerar är det fördelaktigt att veta hur en 

kompressionsdriven värmepump fungerar då detta dels följer samma termodynamisk 

principer och dels är detta den  teknik som är standard idag och då den främsta 

konkurenten(EHPA 2013).  

 

En värmepump driven av kompression låter en såkallad refrigirant genomgå fyra olika 

termodynamiska processer som i följd får systemet att återgå till ursprungsstadiet. Det som 

står för kylningen är när refrigiranten evaporerar på evaporator som är kopplad till det man 

vill kyla. Evaporatorn leder värme från delen från systemet som ska kylas till refrigiranten.  

Refrigeranterna är mer eller mindre miljövänliga(EHPA 2013). 

 

En VDVP har fördelen att de kan drivas av spillvärme eller annan förnybar värme såsom 

solvärme, fjärrvärme och geotermisk värme ( Kühn et al, 2013). 

 

3.2 VDVP – Olika tekniker 
Värmedrivan värmepumpar kan drivas av olika tekniker. De första värme och kylmaskinerna 

som producerades kommerciellt började säljas i slutet av 1800-talet och baserades på 

absorbtion.  Värmedrivna värmepumpar baseras till största delen på absorptions eller 

adsorptions fenomenen( Kühn et al, 2013). Förutom sorptionstekniken finns andra tekniker 

för att utnyttja värme som drivenergi såsom steam jet, dubbel organic rankine cykel, 

thermoaukustisk, thermoelektrisk, sterling med flera. I denna marknadsanalys tas främst 

adsorptions- och absorbtionsmaskiner upp( Kühn et al, 2013). Upsalite
® 

tar upp fukt genom 

adsorptionsmekanismen(Forsgren et al, 2013). 

 

Tekniken i adsorptions och absorbtionsmaskiner använder samma termodynamiska cykel som 

traditionella värmepumpar.  De arbetar med tre temperaturnivåer. Drivvärmen Q2 har en hög 

temperatur. Den användbara kylan förses på Q0. Medium värmen Q1 är den som används när 

maskinen fungerar som en värmepump för värmeproduktion. ( Kühn et al, 2013) 

 

 
Figur 1Temperaturnivåer för en VDVP vid kylning och värmning ( Kühn et al, 2013). 

I princip alla VDVPs med stängd cykel kan användas i antingen kyl- eller värmemode. Den 

elektriska energin som går åt är oftast försvinnande liten( Kühn et al, 2013). 

 

3.2.1 Absorptionsmaskiner 
En absorptionsmaskin utnytjar att vissa material (absorbant) absorberar ett annat ämne 

(refrigerant) och då utvecklar värme när absorbtionen sker. När en absrobant absorberar en 

gas går gasen från gas till flytande eller fast form. Ju fler faser som passeras desto högre 

värme utvecklas. Värmen utvinns genom kondensering av en refrigerant. Precis samma sak 

som händer i en traditionell värmepump. Skillnaden är att det inte är en mekanisk pump som 

står för kondenseringen utan absortbantens egenskaper. Absorptionsmaskinerna måste ha två 

kamrar där absorbanten pumpas runt från den ena till den andra. Absorbtionen sker i den ena 
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och materialet värms och avfuktas i den andra. Detta kräver en pump samt rörliga delar men 

processen blir konstant. De vanligaste absorbanterna som används är någon form av salt, till 

exempel LiBr. Den vanligaste refrigeranten är vatten ( Kühn et al, 2013).  

 

3.2.2 Adsorptionsmaskiner 
Dessa maskiner fungerar enligt nästan samma princip som absorptionsmaskinerna. De har en 

adsorbant och en refrigerant. De två vanligaste klasserna av adsorbanter som används är 

zeoliter och silica gel. Dessa är porösa ämnen som genom sin ytarea adsorberar vatten eller 

nån annan refrigerant. Upsalite
®
 har liknande egenskaper som detta. Adsorptionsmaskinerna 

har också minst två kärl där den ena torkas och den andra utför adsorptionen. Processen är 

inte kontinuerlig vilket ger något lägre effektivitet då allt material i de olika kärlen behöver 

kylas respektive värmas innan en ny cykel kan starta. Det positiva är det inte behövs någon 

pump som pumpar runt material. Det enda rörliga delarna är ventiler. Ett till problem är att få 

kontakt mellan värmeväxlare och adsorbant( Kühn et al, 2013). 

 

3.2.3 Jämförelse 
Båda systemen har fördelar och nackdelar. Adsorptionssystemen har färre rörliga delar, inga 

salter som riskerar att korrodera och problem ifall systemdesignen kräver höga tryck. 

Absorptionsmaskiner är lättare att  designa och har inte samma svagheter i effektivitet som 

kommer fårn en okontinuerlig process. Generellt kan adsorptionsmaskiner byggas minder och 

kompaktare vid låga effekter ( Kühn et al, 2013). 

 

Egenskaper hos adsorbanter och absorbanter som påverkar systemprestanda är 

temperaturskillnad, kapacitet och reaktivitet. Ett optimalt ämne ska ha en hög 

temperaturskillnad, en hög kapacitet samt vara icke reaktivt med det som maskinen är byggd 

av( Kühn et al, 2013).  

 

3.2.4  Upsalite
®

 som en adsorbant 
Upsalite

®
 har visats ha hög adsorptionsförmåga(Forsgren et al 2013). Det finns vissa tvivel på 

hur hydrotermiskt stabilt materialet är (Frykstrand et al 2014). 

 

3.3 VDVP Marknaden i stora drag 
Marknaden för VDVPs är idag relativt liten jämfört med traditionella tekniker. Varje år säljs 

mellan 700000 och 800000 traditionella värmepumpar europa. Det säljs lika många 

luftkonditioneringsaggergat. Detta kan jämföras med några hundra som bygger på VDVP 

teknologi(IEA 2014). Marknaden som finns för de traditionella teknikerna finns också för nya 

tekniker såsom VDVPs men då måste de prestera bättre. 

 

Den stora svagheten hos VDVPs är att de kostar mycket i investeringskostnad jämfört med 

traditionella tekniker. Detta betalar dock tillbaka sig över tid då VDVPs har signifikant lägre 

energikostnad. Beroende på vilken slag energi som driver VDVPn så sparar konstumenten in 

investeringen olika fort (IEA 2014).  

 

En annan svaghet VDVPs har haft tidigare är att de har varit skräddarsydda system som 

specialdesignats. För att få skalekonomi och enklare träning och försäljning behövs 

standardiserade enheter där kunder och försäljare på förhand vet vad de får och betalar för. 

Detta har dock ändrats de senaste deceniet (IEA 2014).  
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Drivande faktorer som talar för ett skifte till VDVPs är blanda annat stigande energipriser, 

ökad miljmedvetenhet, miljöklassning av VDVPs med efterföljande skattelättnader och att en 

maskin kan producera både värme och kyla (IEA 2014). 

 

Det är behovet av komfortkyla som väntas öka mest i framtiden. Från 300 TWh år 2000 till 

cirka 4000 TWh år 2050.  I och med den globala uppvärmingen antas uppvärmingsbehovet 

minska med 11% fram till år 2035. I Europa står energi i fastigheter för cirka 40% av den 

totala primärenergiförbrukningen (IEA 2014). 

 

Marknaden för VDVPs är i nuläget relativt liten jämfört med den traditionella. VDVP-

branschen möter en hel del utmaningar, några av vilka har gåtts igenom ovan. Med detta sagt 

så är branschen ung och har stor potetntial.  De saker som branschkunniga ser som viktigast 

att lösa är uppdelade i två kategorier. Den ena är att göra det lönsamt genom bidrag och 

statligt stöd. Den andra är tekniskutveckling av tekniken. Ett väldigt viktigt område är 

utveckling av bättre adsrobanter, absorbanter och refrigeranter (IEA 2014).   

3.4 Företag i VDVP branschen 
Det finns företag runt om i världen som sysslar med VDVPs. Rapporten kommer 

koncentreras på företag med adsroptionsmaskiner, undantaget är Climatewell AB.  

 

3.4.1 Climatewell AB 
På Climatewell var en ur projektgruppen, Lars Jansson, tillsammans med en forskare från 

Ångströms Laboratoriet, Ken Welch,  på studiebesök och utförde en informell intervju med 

Göran Bolin CTO på Climatewell.   

 

Climatewell har sitt huvudkontor och sin fabrik i Stockholm. De började sin resa genom att 

producera hela absorptionsvärmepumpssystem. Enligt Bolin var detta ett mistag då de hade 

byggt en fabrik i Spanien för massa pengar som fick säljas när finanskrisen slog till. Nu 

koncentrerar de sig på att bygga teknik som kretsar kring både adsorption och absorption. De 

har en större expertis på absroptionsmaterial och applikationer. Under besöket nämndes att de 

funderar på att försöka bygga tekniker som utnyttjar både absorbtion och adsorption i en och 

samma maskin. Deras teknik används inom många olika områden såsom kupevärmare i 

lastbilar, värmepumpskomponenter, passiv kyl och värmeproduktion bland annat 

(Climatewell 2014). Bolin påpekar att för att börja använda ett nytt material måste de nya 

materialet ha kända karakteristika. Då de har en kompetens i VDVP området kan de lätt se 

synergier och vet vad som behövs på vilken marknad.  

3.4.2 Invensor 
Invensor är ett tyskt företag som tagit fram en adsorptionskylmaskin som använder zeoliter 

och vatten. De har två varianter av där en drivs av låg temperatur, 45-100° C, och en av hög 

temperatur, 75-100° C (SorTech 2014). De har sålt i storleksordningen några hundra enheter 

(IEA 2014). Styrkan med deras teknik är att den är standardiserad, väl designad samt med 

plug and play systemdelar.     

 

3.4.3 Sortech 
Sortech är ett tyskt företag som tillverkar VDVPs med ett effektspann mellan 12 kW och 320 

kW. De använder både silica gel och zeoliter som adsorbanter i sina maskiner beroende på 

vilken prestanda de vill ha(Sortech 2014).   
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3.4.4 Viessmann 
Viessmann är också ett tysktföretag från början. De är nu ett multinationelt företag inom 

värmesystemsbranschen. Deras specialitet är VDVPs drivna med gas för att minska 

gasförbrukning och samtidigt kunna driva både luftkonditionering och värmesystem på gas 

istället för el(IEA 2014). 

3.4.5 Mayekawa Global 
Ett företag från japan som specialicerar sig på större adsorptionskylmaskiner. Nyligen har de 

även börjat sälja mindre maskiner med ett spann som går längre ner i effektnivåer(IEA 2014). 
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4 Analys 
Nedan analyseras VDVP-marknaden dels generellt och dels genom en SWOT-analys. I del 

två finns även en tabell över de olika SWOT-parametrarna.  

4.1 VDVP- Marknaden  
VDVP-marknaden är väldigt ung. Den börjar nu få något som liknar en standard där de olika 

företagen marknadsför system som är färdiga för marknaden och enkla att instalera och utföra 

service på. Marknadspotentialen är stor på ett längre perspektiv. Det finns en mängd faktorer 

som kan påverka hur snabbt den nya tekniken blir etablerad på marknaden. 

 

Ett ökat energipris påverkar inte VDVPs vilket gör att alla kriser, såsom nytt kallt krig, Peak-

oil, stängd kärnkraft eller liknande som påverkar energipriset är positivt för VDVP-

marknaden. Kopplat med ett ökat kylbehov ger detta en stark indikation på att VDVPs 

kommer bli en stor produkt på markanden.  

 

Det krävs antagligen mer utveckling inom de flesta delarna för att få ner priser samt få upp 

prestanda. Nya material spelar en stor roll här (EHPA 2013). 

 

4.2 SWOT-Analys 
I tabell 1 tas de olika parametrarna upp som ingår i SWOT-analysen. 

 
Tabell 1SWOT-Analys av VDVP-marknaden 

Styrkor 

 Upsalite har högt fuktupptag 

 Bra temperaturskillnad 

 

Svagheter 

 Obeprövat 

 Priset (dyrt) 

 Inte säkert att det är 

hydrotermiskt stabilt 

 

Möjligheter 

 Flexibelt företag  

 Hög teknologiförmåga 

 Innovativ marknad  

 Högre energipriser 

 Adsorbera andra refrigeranter 

 

Hot 

 Låg trovärdighet 

 Hög konkurrens  

 

En stor svaghet är att Upsalite® är obeprövat i en kommersiell miljö. Om det skulle visa sig 

att materialet inte är tillämpbart på ett eller annat sätt blir det mycket svårt att slå sig in på 

marknaden som en ny spelare. Även om det är tillämpbart, men inte ger tillräckligt stort värde 

för kunden att byta ut existerande produkter kommer inträdet bli svårt. Än så länge är priset 

för Upsalite® relativt högt i och med produktionsförmågan, men även i framtiden blir det inte 

aktuellt att konkurrera med priset utan med de bra egenskaperna. Konsekvensen blir därmed 

dyrare produkter som slutkonsumenterna drar sig för att betala.  Materialet kanske inte är 

hydrotermiskt stabilt över tiotusentals cykler, något som krävs på VDVP-marknaden. 
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Upsalite® har värdsrekord i fuktupptagning kopplat till en bra temperaturskillnad samt 

kapacitet. Detta är exakt de egenskaper ett material ska ha för att slå sig in på VDVP-

marknaden.  

 

De hoten som finns är främst att Disruptive Materials är ett ungt bolag med låg trovärdighet. 

De konkurerar med material som mycket forskning är bedriven på samt att deras potentiella 

kunder vet att de funkar. Materialet måste vara stabilt över många cykler för att funka och det 

vet kunderna att de materialen de använder idag uppfyller. 

 

Om materialet lever upp till förväntingarna finns det oändligt med möjligheter för Disruptive 

Materials på denna marknaden i framtiden. Marknaden är fortfarande innovativ och ingen 

produkt är standard än. En stor möjlighet är ifall Upsalite® kan adsorbera andra refrigeranter 

än vatten. Detta måstet undersökas vidare för att säga om det går. 
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5 Slutsatser 
VDVP-marknaden är väldigt ny och består av innovativa små företag som säljer innovativa 

lösningar. Att få genomslag på denna marknaden kommer ta tid eftersom den inte är stor än. 

Går man in i en marknad tidigt måste man vara med och bygga marknaden. Det tar resurser 

som kan läggas på andra håll. 

 

Den största svagheten för Disruptive Materials är att Upsalite® kanske inte är stabilt över 

cykler. Detta är en make or break egenskap som inte kan arbetas runt, speciellt inte på en ung 

marknad.  

 

Rekomendationen till Disrutive Materials är att vänta några år innan denna marknad 

attakeras. Dels kommer Upsalite® vara mer undersökt i framtiden och dess egenskaper 

kommer antingen funka eller inte. Dels så slipper man lägga ner resurser på att göra en liten 

marknad större.  

 

  



13 

 

 

6 Referenser 
Climatewell (2014) Climatewell AB Hämtad 2014-05-24, URL: http://www.climatewell.com/ 

 

EHPA (2013) Heat pump report. European Heat Pump Association. Hämtad 2014-04-22 

URL : http://www.ehpa.org/media/studies-and-

reports/?eID=dam_frontend_push&docID=1265 

 

Frykstrand, S. Forsgren, J. Mihranyan, A. Strømme, M. (2014) On the pore forming 

mechanism of Upsalite, a micro- and mesoporous magnesium carbonate Microporous and 

Mesoporous Materials, Volume 190, 15 May 2014, Pages 99-10 

 

Forsgren, J. Frykstrand, S. Grandfield, K. Mihranyan, A. Strømme, M. (2013), A Template-

Free, Ultra-Adsorbing, High Surface Area Carbonate Nanostructure. Plos One, Vol 8, Issue 7 

IEA (2014),  Thermally Driven Heat Pumps for Heating and Cooling final report ISBN:978-

91-87461-60-6 

 

Invensor (2014) Invensor hämtad 2014-05-15 URL: 

http://www.invensor.com/en/products/ltc-low-temperature-chillers.htm 

Jansson, T. Ljung, L. (2011), Projektledningsmetodik, Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-

03359-4 

 

Kühn, A. Ziegler, F (2013), Cycle basics of thermally driven heat pumps, Thermally Driven 

Heat Pumps For Heating And Cooling  ISBN:978-3-7983-2596-8 

 

Sortech (2014)  Sortech performance sheet Hämtad 2014-05-20. URL: 

http://www.sortech.de/uploads/media/SorTech_-_Performance_data__eng.pdf 

  

 

       

  

http://www.ehpa.org/media/studies-and-reports/?eID=dam_frontend_push&docID=1265
http://www.ehpa.org/media/studies-and-reports/?eID=dam_frontend_push&docID=1265
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181113006227
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1387181113006227


Appendix 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsområden 
 

 

 

 

 

  



Arbetsgång 
 

Examensarbetet skrevs av Alisa Cabarjic, Patrik Karlsson och Lars Jansson hos företaget Disruptive 

Materials. Disruptive Materials hade sitt kontor på ångströmlaboratoriet vid avdelningen för 

nanoteknologi och funktionella material. Det var också där gruppen satt. Vi jobbade generellt från 

klockan 0900 till ca 1600. 

 

Alla fältstudier gjordes av alla gruppmedlemmar där ansvaret att sammanställa resultatet roterade 

mellan gruppmedlemmarna. 

 

Eftersom vi satt nära tillsammans blev det naturligt att alltid fråga de andra två om tips eller råd när 

man skrev om någon del. Nedan följer dock de delar vi hade speciellt ansvar för. 

 

Alisa 

Alisa hade ansvar för metod och metodologikapiltet i rapporten. Även sammanställningarna av 

Animech och Rolling Optics. Hon gjorde även laborativt arbete. Utformade tillsammans med Patrik 

merparten av enkäten som användes. Även ansvarig för kapitel 7 och kapitel 1.  

 

Patrik  

Hade övergripande ansvar för kapitel 4 & 6 och 9. Delar av kapitel 4 gjordes av de andra två. Skrev 

sammanställningarna av Spiber, organoclick samt Bio-works. 

 

Lars 

Hade ansvar för att formatera informationen från Disruptive Materials kunddatabas och sedan sortera 

ut de första kunderna. Även ansvarig för att bearbeta och analysera enkätsvaren. Även ansvarig för 

kapitel 8 samt abstract, exekutive summary och sammanfattning. Skrev delen om nanologica i kapitel 

5.  Var ansvarig för kapitel 6.2. Gjorde även Appendix 5 vilket är en marknadsanalys på värmedrivna 

värmepumpar. 

  

 

 

 

 

 

 


