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Sammanfattning 

 
Innovation är numera en central del av företagens aktiviteter för att upprätthålla konkurrenskraft 
och definieras som den praktiska tillämpningen av idé till en ny produkt eller tjänst. Tidigare 
forskning inom ämnet har främst fokuserat på produkt- och processinnovation inom tillverkning 
och industri. Parallellt har ett nytt intresse inom tjänsteinnovation uppkommit där antalet studier 
och undersökningar har ökat som ett resultat av en växande tjänstesektor och dess påverkan på 
ekonomin. 
 
Ett annat ämnesområde som hjälper företaget att upprätthålla konkurrenskraft och tillväxt, är 
identifikation och analys av kritiska framgångsfaktorer. Majoriteten av undersökningarna kring 
kritiska framgångsfaktorer är produktcentrerade och undersöker den industriella 
produktmarknaden. Trots att tjänsteinnovation har en alltmer betydande roll för den ekonomiska 
tillväxten finns dock förhållandevis lite forskning kring vilka kritiska framgångsfaktorer som 
existerar i tjänsteinnovativa företag. Bakgrunden till studien är ett tidigare samarbete med Innu-
Science där man tillsammans tagit fram ett nytt tjänstebaserat städkoncept och syftet blir att 
föreslå rekommendationer för Innu-Science vid etablering. 
  
Baserat på tidigare litteratur användes en viss metodik ” Temporal/Intuitive factors” för att 
kunna identifiera olika kritiska framgångsfaktorer hos fyra tjänsteinnovativa svenska företag. 
Med hjälp av en induktiv kvalitativ studie har företagen undersökts och analyserats, för att kunna 
identifiera de kritiska framgångsfaktorerna. Faktorerna har därefter jämförts mot varandra för att 
undersöka eventuella mönster och samband. Resultat från studien visar att alla fyra företag har 
följande faktorområden gemensamt: Försäljning, Tjänstedynamik (kundanpassning och 
flexibilitet) samt Referenser. Slutligen har resultat, analys och slutsats legat till grund för vidare 
rekommendationer till Innu-Science, som utgör ett beslutsfattande stöd när verksamheten ska 
etableras.  
 
Nyckelord: Tjänsteinnovation, Kritiska framgångsfaktorer, Affärsmodell, Värdeerbjudande 
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Abstract 

 
Innovation is considered as a key activity within companies for achieving and maintaining a 
competitive advantage. Innovation can be defined as “The practical implementation of an idea 
into a new device or process”. Previous research in this subject has mainly focused on product- 
and process innovation in manufacturing firms and ignoring the inherent opportunities that 
service innovation provides. Because of a changing economy towards more service-based 
companies, which is a central driver for economic growth, we see an increasing amount of 
studies regarding the opportunities that service innovation provides. 
 
Another interesting topic is critical success factors, which are essential for creating growth and 
success within a company. A majority of earlier studies of the subject, is mainly product-centric 
based and examines the industrial product market. Although service innovation shows an 
increasing significance for the economic growth, there is a relatively small amount of research 
papers examining the role of critical success factors in service innovation firms, which creates 
further incentives for future research. The purpose of this study emerged from a previous 
partnership with Innu-Science and KTH, which resulted in a new service-based and innovative 
cleaning concept, where the goal of the project is to help realizing the business plan into an 
operational service company. Furthermore, there is a need to identify and analyze the underlying 
reasons behind critical success factors in service innovation companies, where the result and 
analyses acts as basis for further recommendations to Innu-Science. 
  
Based on the theoretical framework a specific method of "Temporal/ Intuitive factors”, was 
used to identify the critical success factors. Four Swedish service innovation companies have 
been investigated and analyzed as a part of an inductive approach for a qualitative research, 
where the identification of different critical success factors have been made through observation 
and analysis. Moreover, the different identified factors were compared against each other to find 
potential patterns and similarities. Results from the study show that all four companies have the 
following factors in common; Sales, Service dynamic (customization and flexibility) and 
References. Finally, the results and analysis provide insight regarding important aspects for the 
established companies, where the recommendations will serve as support for future decisions of 
the establishment of the service at Innu-Science. 
 
Keywords: Service innovation, Critical success factors, Business Model, Value proposition 
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Ordval och förkortningar 
 
Listan visar de ord och förkortningar som används i uppsatsen för att underlätta översättning, 
läsning och förståelse. 
 
Kritiska framgångsfaktorer  =  KF 
Tjänsteinnovation   = TI 
Tjänsteinnovativa företag   =  TIF 
Tjänsteinnovationsprocessen  = New Service Development/NSD 
Tjänstedominant logik  =  Service Dominant Logic/SDL 
Varudominant logik   = Goods Dominant Logic/GDL 
Nyckeltal/Nyckelindikator  = Key Performance Indicator/KPI 
Forskning och Utveckling  = FoU 
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1.!Introduktion 
 
I avsnittet presenteras bakgrund och problemformulering för arbetet där litteraturstudien av 
befintlig teori och ett identifierat behov av ytterligare forskning legat till grund för dess 
utformande. Slutligen följer en kort presentation av syftet med studien samt tillhörande 
forskningsfrågor och avgränsningar. 
 
!

1.1.! Bakgrund och problemformulering 
 
Bakgrunden till arbetet utgörs av ett tidigare samarbete med företaget Innu-Science, där man i 
dagsläget har ett etablerat affärsområde med klassisk produkt-försäljning av bioteknologiska städ 
och tvättmedel. I ett tidigare projekt och samarbete mellan KTH och företaget har en ny 
affärsplan har tagits fram i form av ett tjänstebaserat och innovativt städkoncept. För att öka 
chanserna till en lyckad etablering och uppstart av det nya affärsområdet på den svenska 
städmarknaden finns ett behov av att identifiera och analysera potentiella kritiska 
framgångsfaktorer. I studien blir därför kombinationen av tjänsteinnovation och kritiska faktorer 
ett intressant område att undersöka ytterligare. 
 
Innovation har idag ett ständigt växande fokus hos företag inom alla branscher (Barczak, Griffin 
och Kahn, 2009). Som konsument möts man dagligen av nya produkter och tjänster, där 
företagen strävar efter att lösa marknadens existerande problem och behov på ett 
konkurrenskraftigt sätt (Schilling, 2012). Innovation har blivit ett verktyg hos företag för att 
skapa tillväxt och upprätthålla konkurrensfördelar. Antalet studier inom ämnet har ökat markant 
under de senaste åren och det finns en tydlig trend att företagen väljer att satsa resurser på att 
behålla och förbättra sin innovationsförmåga genom forskning och utveckling (Jaruzelski, Staac 
och Goehle, 2014). 
 
I den historiskt dominanta marknadsekonomin har den bakomliggande drivkraften för forskning 
och utveckling varit att skapa ekonomisk tillväxt, med fokus på tillverkning, framtagning och 
effektivisering av nya produkter (Drejer, 2004). Det har lett till att en stor del av den existerande 
innovationsforskningen har haft ett primärt fokus på just produkter och processer (Garcia och 
Calantone, 2002; Hauser, Tellis och Griffin, 2006). 
 
En konsekvens av det historiska produkt och process -fokus är att företag inte tillägnat tid och 
resurser för forskning inom tjänsteinnovation (TI). Det har medfört ett svalt intresse och ensidig 
syn på ämnet, där man förbisett dess potentiella möjligheter till att skaffa konkurrensfördelar 
inom området (Pavitt, Robson och Townsend, 1989), en företeelse som håller på att förändras. 
 

 
Figur 1 

Källa: The World Factbook 
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Med en andel av 60 % av den totala BNP: n (Se Figur 1) och en stark tillväxt i tjänstesektorn i 
förhållande till produkter, finns ekonomiska incitament hos företag att skifta fokus och forska 
inom området (Gallouj och Djellal, 2011; Gallouj och WinDrum, 2009). Ett bevis på 
förändringen är att studier och undersökningar om tjänsteinnovation ökar till antalet, men inte i 
förhållande till tjänstesektorns utveckling och tillväxt (Gallouj, 2002; Carlborg, Kindström och 
Kowalkowski, 2014). Det finns därmed goda incitament att i arbetet utforska området ytterligare.  
 
Ett annat ämnesområde som undersöker hur företag kan uppnå konkurrensfördelar är 
identifiering och analys av kritiska framgångsfaktorer (KF). I den befintliga forskningen belyses 
relevansen av KF, där det anses vara viktigt för att generera tillväxt och lönsamhet hos ett företag 
(Aaker, 1989). Något som utgör underlag för ytterligare studier av området. Enligt Aaker bör 
ämnet uppmärksammas hos företag då det är nödvändigt med långsiktig planering och 
utformande av KF för att möjliggöra skapandet av en effektiv affärsmodell och struktur, vilket i 
sin tur medför hållbar konkurrenskraft och marknadspositionering. Konceptet med KF som ett 
sätt att utveckla sin verksamhet är inget nytt fenomen och återfinns i tidigare undersökningar av 
Daniel (1961) och Rockart (1979), där man konstaterat att företag som är medvetna och har 
identifierat och definierat sina KF, lyckas bättre och har en starkare tillväxt och konkurrenskraft. 
 
Forskare som Aaker (1989, 2001), Daniel (1961), Moore (2014), Sousa De Vasconcellos och 
Hambrick (1989), Rockart (1979) är alla överens om att KF har en hög relevans hos företag, och 
att det skapar möjligheter för en potentiell utveckling och framtida konkurrensfördelar. Vidare 
hävdar Daniel (1961) och Sousa De Vasconcellos och Hambrick (1989) att de specifika KF hos 
ett företag har en stark koppling till vilken bransch man opererar inom och att faktorernas 
betydelse och dess olika områden kan variera kraftigt beroende på industri och tidsskedet. 
Antalet KF per företag kan även variera och enligt Daniel (1961) har framgångsrika företag 
generellt mellan tre och sex kritiska framgångsfaktorer, vilket varierar beroende på 
omständigheter och bransch. I Rockarts (1979) forskning dras slutsatser om att varje organisation 
är unik, med egna styrkor och svagheter och att dessa inte går att generalisera över en hel 
bransch. Forskningen från Rockart (1979) och Daniel (1961) är därmed inte fullt utredd om 
huruvida kritiska framgångsfaktorer är branschspecifika eller företagsspecifika och på vilket sätt 
de uppstår och ter sig i ett företag. 
 
Tjänsteinnovation är ett växande område bland företag där man även ser att forskning och antalet 
undersökningar ökar. Det pågår även studier kring identifikation av specifika faktorer som kan 
vara avgörande för kundens förändrade beteende och köpmönster vad t.ex. gäller pris, kvalité, 
känsla och värde (Amit och Zott, 2012). Många framgångsrika tjänsteföretag illustrerar även 
exempel på att man kan förändra marknaden samt skapa ett permanent avtryck i kundens 
köpmönster och beteende, genom unika värdeerbjudanden och en innovativ affärsmodell t.ex. 
Netflix, Uber och Spotify. Vargo och Lusch, 2004). Det föreslås ett nytt perspektiv på 
tjänsteinnovation med tjänstedominant logik, där fokus istället hamnar hos den värdeskapande 
processen. Perspektivet illustreras med hjälp av företag som har innovativa affärsmodeller och 
fokus på värdeerbjudande samt helhetslösning för kund, i form av en dikotomi av fysiska 
produkter och tjänster. Med bakgrund av en starkt ökande tjänstesektor och innovationens 
betydelse för dess tillväxt och lönsamhet samt ett mindre antal akademiska studier är 
tjänsteinnovation och tjänstedominant logik ett intressant område för vidare fortsatta studier och 
undersökningar. 
 
Existerande forskning har endast undersökt en kombination av framgångsfaktorer och 
tjänsteinnovation i företagets tjänsteinnovationsprocess (New Service Development). Tidigare 
undersökningar har varit kvantitativa (Papastathopoulou och Hultink, 2012) och man har inte 
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närmare undersökt de bakomliggande anledningarna till att en faktor är och blir kritisk för det 
specifika företaget.  
 
De Brentani (1991) och Montoya-Weiss och Calantone (1994) har även undersökt utvecklingen 
av tjänst- och produktinnovation och presenterar ett flertal faktorer som kan skapa framgångsrika 
företag, men man har i dessa undersökningar inte identifierat vilka specifika faktorer som är och 
har varit kritiska för tillväxt, framgång och lönsamhet. Att få en förståelse för varför faktorerna 
är viktiga för ett företag och hur det existerar i verksamheten, är en avgörande aspekt som bör 
identifieras för att kunna användas vid etableringen av det nya affärskonceptet. 
 
Med presenterad teori som bakgrund har ett forskningsbehov identifierats för undersökningar av 
kritiska framgångsfaktorer hos tjänsteinnovativa företag, där man söker identifikation, analys 
och bakomliggande anledningar. Med behov för vidare forskning och direktiv från 
uppdragsgivaren, finns incitament att undersöka KF hos andra TIF för att söka en ökad förståelse 
och skapa ett hjälpande underlag åt Innu-Science. 
 
  

1.2.! Syfte och tillämpning 
 
Mot bakgrund av behovet från uppdragsgivare och tidigare begränsad forskning inom området, 
är målsättningen med studien att ge insyn och förståelse för kritiska framgångsfaktorer hos 
tjänsteinnovativa företag. I arbetet undersöks företag med tjänsteinnovation och deras tillhörande 
affärsmodell, där empirin blir underlag för identifikation och förståelse kring företagens kritiska 
framgångsfaktorer. Med de identifierade faktorerna undersöks potentiella mönster och eventuella 
likheter, samband och behov hos de olika företagen. 
 
 
Ur syftet har följande forskningsfråga tagits fram: 
 
Fråga: Vilka kritiska framgångsfaktorer finns hos tjänsteinnovativa företag? 
 
 
Från resultatet av studien skapas ett fall med tillhörande illustration av affärsmodellen via 
“Business Model Canvas” (Osterwalder och Pigneur, 2010), där rekommendationer gällande KF 
redovisas för det nya affärsområdet hos Innu-Science. Rekommendationerna i arbetet tar upp 
potentiella KF och ska underlätta vid uppstarten samt öka chanserna för en lyckad etablering. 
 
 
Ur syftet har även följande riktlinje för rekommendation tagits fram: 
 
Rekommendation: Med resultatet och lärdomar från studien och analys av fallet Innu-Science 
diskuteras och presenteras rekommendationer kring potentiellt kritiska framgångsfaktorer samt 
hur man bör förhålla sig till dessa. 
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1.3.! Avgränsningar 

 
•! Studien omfattar följande områden: Tjänsteinnovativa företag och kopplingen till KF där 

det huvudsakliga fokusområdet kommer vara KF med fokus på undersökning, 
identifikation och bakomliggande anledningar. För att underlätta genomförandet har 
urval och avgränsningar gällande definitioner och teori som omfattande innovation och 
affärsmodell (illustrativt ramverk) genomförts. Forskning som bygger på teori gällande 
olika affärsmodeller och empiri av andra typer av kvalitativa och kvantitativa 
undersökningsmetoder kommer inte att användas i den empiriska och analytiska 
processen. 

 
•! På grund av studiens omfattning och tidsaspekt samt att det krävs en djupare analys för 

varje TF, har den kvalitativa studien begränsats till fyra fallstudier. Samtliga företag som 
intervjuats uppnår de uppsatta kriterierna. 

 
•! Genomförande och verifikation av de framtagna faktorerna är inte möjligt då företagen 

inte på förhand har identifierat faktorerna och därmed saknar nödvändiga Key 
Performance Indicators (KPI) för att kunna jämföras med historisk data. 
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2.!Teoretiskt ramverk 
 
I avsnittet presenteras övergripande teori om innovationens betydelse och definition samt 
illustration och redogörelse för den akademiska synen på TI och utvecklingen som fortskrider 
inom området. Avsnittet om innovation följs upp med en presentation av kritiska 
framgångsfaktorer och dess tidigare forskning, innebörd och påverkan hos ett företag. Slutligen 
redovisas ett avsnitt om den nuvarande teorin med kombinationen av KF i ett TF och hur det 
finns ett behov av vidare forskning. 
 
 

2.1.! Innovation och tjänsteinnovation 
 
Ämnet innovation är ett viktigt verktyg för företag att främja tillväxt och upprätthålla samt skapa 
konkurrensfördelar (Schilling, 2012). Termen innovation förekommer i omfattande litteraturverk 
och vetenskapliga artiklar där olika författare och forskare ger sin syn och definition på 
innovation som Freeman (1982), Drucker (1985), Porter (1990) och Schilling (2012).  
 

“The technical, design manufacturing, management and commercial activities involved in the 
marketing of a new (or improved) process or equipment”- Freeman (1982) 

 
“The practical implementation of an idea into a new device or process”- Schilling (2012) 

 
I tidigare studier med Drucker (1985) framgår att innovation kan definieras som en typ av 
verktyg, där företag och entreprenörer utnyttjar möjligheter som slutligen resulterar i en ny 
produkt eller tjänst. Porter (1990) bygger vidare på forskningen och kommer fram till att 
innovation är essentiellt för ett företag som önskar ha en hållbar marknadsposition och 
konkurrenskraft. 
 

“Companies achieve competitive advantage through acts of innovation” -Porter (1990). 
 
Vidare hävdar Davila, Epstein och Shelton (2006) att innovation är det enda effektiva medlet 
som finns för att upprätthålla tillväxt och konkurrenskraft gentemot andra företag över en längre 
tid.  
 
Innovation har en lång historik av forskning, där Schumpeter (1934) var först med att undersöka 
området och dess potentiella möjligheter. I den tidigare forskningen har han tagit fram fem olika 
aspekter som kan användas för att definiera och identifiera innovation: 
 

•! Introduktion av en ny produkt eller förbättring av kvaliteten för en existerande produkt 
•! Förbättring av arbetsprocesser, i syfte att effektivisera 
•! Introduktion eller skapande av nya marknader 
•! Användning av försörjningskällor på ett nytt sätt 
•! Konkurrens som leder till omstruktureringar inom branschen 

 
 
Som tidigare nämnt finns det ytterligare en mängd olika definitioner och typer av innovation. I 
arbetet kommer tjänsteinnovation att undersökas ytterligare, då det är den typ som bäst passar för 
det tänkta affärskonceptet och för att kunna besvara forskningsfrågan, där Schilling (2012):  
 

•! Produktinnovation och tjänsteinnovation - En händelse som resulterar i en ny produkt 
eller tjänst hos ett företag, av typen radikal eller inkrementell innovation. Inkrementell 
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innovation är en form av “liten” förbättring, som introduceras till marknaden 
kontinuerligt via uppgraderingar av befintliga produkter och tjänster. Radikal innovation 
är introduktion av en banbrytande teknik som medför en större förändring för den 
befintliga marknaden, i form av nya produkter eller tjänster (Christensen, 1997) 

 
Tidigare innovationsforskning har haft ett huvudsakligt fokus på processer och produkter i 
existerande företag (Garcia och Calantone, 2002; Hauser et al., 2006). En bakomliggande 
anledning till beteendet är det befintliga marknadsekonomiska klimatet, där man istället 
undersökt tillverkning, framtagande och effektivisering av nya produkter. Dessa aspekter har 
drivits av ett kortsiktigt ekonomiskt fokus, där produktens tillhörande tjänster och service istället 
har behandlats som en nödvändighet än en affärsmöjlighet (Drejer, 2004). Beteendet har i sin tur 
medfört ett svalt intresse för tjänsteinnovation och bidragit till en ensidig syn på hur 
tjänsteinnovation kan användas och appliceras i ett praktiskt scenario för att skapa lönsamhet. 
Med avsaknad av forskning, har företagen haft svårt att inse de möjligheter och potentiella 
konkurrensfördelar och möjligheter som en tjänstebaserad lösning kan erbjuda jämfört med en 
produktbaserad (Pavitt et al., 1989).  
 
Ett tecken på att det tidigare fokusområdet håller på att förändras, är att tjänstesektorn har en allt 
starkare tillväxt i förhållande till den globala BNP: n och utgör numera en betydande andel av 
den totala världsekonomin (Gallouj och Djellal, 2011; Gallouj och WinDrum, 2009). Figur 2 
visar antalet nystartade företag per år sedan 1993, där tjänsteinnovation ökat kraftigt i 
förhållande till industri. 
 

 
Figur 2 

Källa: ITPS (1993-2007), Tillväxtanalys (2008-) 

Ekonomiska incitament från företag har historiskt bidragit till en snabbare utveckling och större 
resursanslag för framtida forskning (Lerner och Wulf, 2007). Det finns även ett 
förändringsmönster som visar ett ökande antal studier och undersökningar om tjänsteinnovation, 
vilket är en indikation för ett växande intresse för ämnet och hur det kan användas för att öka ett 
företags lönsamhet och tillväxt (Gallouj, 2002; Carlborg et al., 2014).  
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 Miles (1993) definierar tjänsteinnovation enligt följande: 
 
●! Nya eller förbättrade tjänster i form av “lösningar”, som ställs i kontrast mot en tidigare 

teknisk innovation. Den nya tjänsten kan även innehålla en teknisk produkt, men 
förändringen ligger i den tjänstebaserade delen t.ex. service eller utförande. 

●! Innovation i tjänsteprocessen, nya eller förbättrade metoder för att utforma och erbjuda 
tjänster till kunden. 

 
Lovelock (1984) kategoriserar ytterligare olika typer av TI med hjälp av Heany's (1983) 
klassificering av produktinnovation. Typerna kategoriseras till olika nivåer av tjänsteinnovation, 
med användning av termerna inkrementell och radikal innovation, se Tabell 1. 
 

Tabell 1 
Källa: Översatt version av Lovelocks (1984) modell 

Kategori Beskrivning 

Radikal innovation   
Omfattande förändring  Nya tjänster som introduceras till en 

helt ny marknad. 
Ny tjänst i en existerande marknad Nya tjänster som introduceras till en 

existerande marknad. 
Ny tjänst till befintliga kunder Ny tjänst som erbjuds till existerande 

kunder. 
Inkrementell innovation   
Ökat utbud Introduktion av nya tjänster, för att öka 

tjänsteportföljen. 
Förbättring av tjänsten Inkrementella förändringar inom den 

tidigare tjänsten som erbjuds. 
Ytliga förändringar  Blygsamma förändringar som är 

synliga men inte har så stor påverkan. 
 
Tidigare studier inom tjänsteinnovation har fokuserat på varudominant logik där den 
värdeskapande processen sker i tillverkningen och har då utgått från Schumpeters (1934) teori, 
där man åtskiljer mellan olika typer av innovation t.ex. produkt- och processinnovation 
(Ordanini och Parasuraman, 2011). Att särskilja mellan produkt- och processinnovation i ett 
tjänstesammanhang har kritiserats av forskare p.g.a. svårigheterna att separera värdeerbjudandet i 
leverans av tjänsten från tillverkningsprocessen (Droege, Hildebrand och Forcada, 2009; 
Toivonen och Tuominen 2009). 

På senare tid har ett nytt perspektiv New Dominant Logic (NDL), utvecklats av Vargo och 
Lusch, (2004), där fokus istället ligger på immateriella resurser och utveckling av 
värdeerbjudande till kunder, med en innovativ affärsmodell som grund för värdeskapande 
aktiviteter (Skålén et al., 2014). I det nya perspektivet har man istället två olika typer av logiker: 
Tjänstedominant logik (SDL) och varudominant logik (GDL), där SDL bygger på att man 
tillhandahåller en tjänstebaserad metod för leverans av värde och GDL som baseras på fysiska 
varor. Den nya logiken utesluter dock inte traditionella industrier och är inte enbart begränsad till 
att användas för en tjänst, utan kan förslagsvis utvecklas för befintliga produktindustrier med 
tillhörande servicelösningar och paket (Kristensson, 2009). Vargo och Lusch (2004) föreslår att 
det nya perspektivet kan kopplas till innovation, där tjänsten bildar en dikotomi mellan fysiska 
varor och tjänster, med fokus på en värdeskapande process mot kunden. I Tabell 2 presenteras 
skillnaden mellan de olika perspektiven. 
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Tabell 2 
Källa: Kristensson (2009) 

 Tjänstedominant logik (SDL) Varudominant logik (GDL) 
Fokus En tjänst (den som kunden upplever i 

användandet). 
Produkter (och tjänster som maximerar 
prestandan hos varor). 
  

Syn på produkter Varor är intermediära. De hjälper till 
att skapa förutsättningar för en tjänst. 

Varor är en resurs som kunder behöver. 

Syn på kund Kunden är medskapare vid 
utformandet av tjänsten. 

Kunden är mottagare av varor. 

Syn på värde Realiseras av kunden i användandet. Inbäddat i varan vid produktion. 
 
IKEA och Metro är exempel på företag som tillämpar tjänstedominant logik och innovation 
(Kristensson, 2009). I IKEA:s fall låter man kunden delta i logistik- och produktionsprocessen 
där medskapande med hjälp av kunden representerar innovationen i den värdeskapande 
processen. Metro är ett annat exempel, där företaget kapitaliserar på kundanvändning och 
erhåller markant ökade intäkter i samband med en större andel läsare (resenärer som betalar för 
morgontidning). 
 
Rubalcaba et al. (2012) och Michel et al. (2008) menar att tjänsteinnovation möjliggör nya 
affärsområden för kunder som kan utnyttjas, där man kan förändra och förbättra sitt 
värdeerbjudande. Vargo och Lusch (2008) hävdar att det kommersiella värdet av en innovation 
inte endast kan definieras av produkten som erbjuds utan istället blir ett resultat av en 
helhetsupplevelse i form av en tjänst, produkt eller lösning. Ytterligare forskning visar även att 
innovationsarbetet håller på att utvecklas från klassisk produktinnovation mot tjänsteinnovation, 
med studier om förbättring av värdeerbjudandet och effektivisering av tjänsten (Michel et al. 
2008).  
 
Teorin indikerar att tjänsteinnovation i framtiden kommer vara en essentiell och avgörande 
faktor för ett företags tillväxt, framgång och konkurrenskraft. Med dagens forskning finns det 
flera olika typer, definitioner samt nivåer av både innovation och tjänsteinnovation. I arbetet, 
som ska utgöra en grund för etableringen av affärsområdet för Innu-Science, är tjänsteinnovation 
intressant, då det tänkta konceptet skulle bära en form av tjänsteinnovation i den svenska 
städmarknaden. Studien kommer därför att rikta in sig på tjänstedominant logik (SDL) -
perspektivet av Vargo och Lusch (2004), där en specifik tjänst erbjuds och kompletteras med 
fysiska produkter, med ett fokus på en värdeskapande process för kund. 
 
 

2.2.! Kritiska framgångsfaktorer 
 
För att generera tillväxt och framgång i ett företag krävs det långsiktig planering och utformning 
av kritiska framgångsfaktorer (Aaker, 1989). Moore (2014) anser att identifikation, analys och 
kontinuerlig avstämning av kritiska framgångsfaktorer bör vara en viktig del av 
affärsverksamheten då det ger långsiktiga och hållbara konkurrensfördelar i en 
marknadsekonomi. Konceptet med framgångsfaktorer är inte något nytt fenomen och återfinns i 
tidigare undersökningar av Daniel (1961) och Rockart (1979). Där har man konstaterat att 
företag som analyserats och definierat sina KF har fler konkurrensfördelar och ökad förmåga att 
uppnå interna uppsatta mål t.ex. produktinnovation och ökade marknadsandelar. Ordet “kritisk” 
används för att företag oftast innehar ett större antal faktorer som kan främja tillväxt och 
lönsamhet. Med fokus på att identifiera “kärnan”, krävs det att endast de viktigaste och “kritiska” 
parametrarna undersöks (Hamel och Heene, 1994).  
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Framgångsrika forskare inom området som Daniel (1961), Aaker (1989, 2001), Moore (2014), 
Sousa De Vasconcellos och Hambrick (1989), Rockart (1979) är överens om relevansen av KF 
hos företag, att det skapar möjligheter och rätt förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft. 
Även om många av forskarna är överens om vikten av kritiska framgångsfaktorer och dess 
slutliga innebörd är överensstämmer, så har det utarbetats flera olika beskrivningar. 
 

“A Key Success Factor is an asset or competency that is needed to play the game” – Aaker 
(2001) 

 
“Are the few areas where” things must go right” for the business to flourish”- Rockart (1979) 

 
I litteraturen som presenteras undersöks den industriella produktmarknaden och tjänsteindustrin, 
(Aaker, 1989; Sousa de Vasconcellos och Hambrick, 1989; och Daniel, 1961) samt hur KF kan 
påverka tillväxt och konkurrenskraften (Rockart, 1979). Sammanfattningsvis kan man säga att 
KF är de variabler och parametrar som företagsledningen kan påverka genom beslut, vilket ska 
influera konkurrenskraften positivt. Enligt forskningen är faktorerna möjliga att specificera och 
återfinns i alla lönsamma företag, oberoende av vilken bransch man opererar inom (Aaker, 
2001). 
 
Daniel (1961) hävdar att ett företags specifika KF har en stark koppling till vilken bransch 
företaget är verksam i (se Tabell 3), där de kritiska framgångsfaktorerna vanligtvis varierar för 
olika verksamheter och industrier. Enligt Daniel (1961) har även framgångsrika företag 
vanligtvis mellan tre och sex kritiska framgångsfaktorer, vilka baseras på en tidigare 
undersökning av företag i olika branscher, se Tabell 3. 
 

Tabell 3 
Källa: Översatt version av Daniels (1961) modell 

Bilindustrin Försäkringsbranschen Livsmedelstillverkning Halvledare 
Stil och design 
  

Innovationsförmåga Produktutveckling Teknologisk 
utveckling 

Distributionsnätverk Kompetent personal Väl fungerande distribution Produkt -
utveckling 

Kontroll av 
tillverkningskostnader 

Marknadsföringsstrategi Marknadsföringsstrategi Tillverkning och 
innovations -
förmåga 

 
Sousa De Vasconcellos och Hambrick (1989) grundar tesen om att KF är branschspecifika, med 
hänvisning till forskning av (Daniel 1961). Forskningen bygger på en undersökning av företag i 
olika produktbranscher, där man konstaterat att de som lyckats identifiera KF och exploaterat 
dessa har fått ökad konkurrenskraft.  

Rockart (1979) bygger vidare på forskningen från Daniel (1961) och menar att KF inte enbart är 
branschspecifika utan även företagsspecifika, där han kommer fram till att varje organisation är 
unik med både styrkor och svagheter och inte kan generaliseras över en hel bransch.  

Aaker (1989) utförde en större kvantitativ undersökning med ett större antal företag i fyra olika 
branscher, där syftet var att identifiera vilka framgångsfaktorer som var kritiska för tillväxt och 
framgång enligt företagsledningarna. Undersökningen är den mest omfattande och har som syfte 
att illustrera kritiska framgångsfaktorer inom olika branscher. I resultat påvisas att ett företag 
behöver flertalet faktorer för att erhålla ökad konkurrenskraft, med ett snitt på 4-5 kritiska 
framgångsfaktorer per företag. Slutsatsen stöds även av tidigare forskningen från Daniel (1961), 
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där han kommer fram till att framgångsrika företag i regel har mellan 3-6 KF som är avgörande 
för verksamhetens konkurrenskraft och lönsamhet. 
 
Som tidigare fastställt är forskningen ense om betydelsen av KF i ett företag och Aaker (2001) 
tar steget längre och undersöker vikten av att kunna förutspå vilka faktorer som kommer att vara 
relevanta i framtiden. Han menar att företagens förmåga att förutspå framtida KF för en specifik 
bransch, kan vara ett effektivt verktyg för att förbereda sig inför marknadens potentiella 
förändringar. Moore (2014) menar även att företagets KF måste vara flexibla för att med tiden 
kunna förändras tillsammans med marknadens utveckling. Churchill och Lewis (1983) är inne på 
samma spår och påstår att det finns flera faktorer som är avgörande för ett företags överlevnad, 
men vilka faktorer som är kritiska och avgörande, varierar och beror på marknadens utveckling.  
 
Aaker (2001) menar även menar att identifikationen av KF är minst lika viktigt för att kunna 
utnyttjas fullt ut, att det inte endast räcker att faktorerna naturligt existerar i företagets 
affärsmodell. Identifiering av KF ger möjligheten att utvärdera hot och möjligheter som finns i 
omgivningen samt vilka styrkor och svagheter organisationen bör ta hänsyn till. Det medför att 
en påföljande analys av den interna och externa miljön är avgörande vid framtagandet och 
utformandet av mål för faktorerna samt strategi för företaget (Eisenhardt och Martin, 2000).  
 
KF spelar en viktig roll när det gäller att identifiera de områden som har en strategisk betydelse 
för det enskilda företaget. Den kritiska framgångsfaktorn identifierar ett prioriterat och essentiellt 
arbetsområde för företaget, som den framtida strategin bör utformas kring för att nå uppsatta mål 
(Crandall och Crandall, 2013). 
 
Freund (1988) diskuterar hur viktigt det är med kritiska framgångsfaktorer i företag och 
presenterar en modell för framtagande, identifiering, analys och strategisk utveckling av KF 
inom företag och listar följande kriterier: 
 
●! Viktigt för att uppnå företagets övergripande mål och syften 
●! Mätbart och kontrolleras av den organisation som det gäller för 
●! Relativt få till antalet, allt kan inte vara kritiskt 
●! Uttryckta aspekter som måste beaktas 
●! Gäller för alla företag i branschen med liknande mål och strategier 

 
Vidare hävdar Freund (1988) att en analys av kritiska framgångsfaktorer är som mest effektiv 
när den sker “from the top to bottom”, och presenterar följande metod: 
  

●! Analys av mission, vision och strategi för att säkerställa framgångsfaktorer i hela 
organisationen 

●! Bestämma kritiska framgångsfaktorer i alla funktionella områden inom företaget 
●! Utveckla strategi för att väga upp svagheter med hjälp av konkurrensfördelaktig styrka 

inom organisationen 
●! Utveckla metoder för att mäta framgång som möjliggör uppföljning 
●! Etablera process för uppföljning inom hela organisationen 

 
Leidecker och Bruno (1984) definierar och diskuterar konceptet med kritiska framgångsfaktorer 
med hänsyn till den externa och interna omgivningen som företaget omger sig i. Man väljer att 
utgå ifrån Rockarts (1979) definition och presenterar en metod för identifiering och användning 
av de kritiska framgångsfaktorerna med praktiska verklighetsexempel. I Tabell 4 illustreras en 
nyare modell av Leiderckers och Bruno (1994). Modellen skiljer sig från Freunds (1988) metod 
genom att erbjuda en bättre dynamik, större omfattning och har tillvägagångssätt som lämpar sig 
bättre när KPI: er och längre historik saknas. 



11 
 

Tabell 4 
Källa: Översatt version av Leidecker och Bruno:s (1984) modell 

Metod Fokus Källor Fördelar Nackdelar 
Analys av 
omgivning 

Makro Omvärldsbevakning, 
ekonomiska modeller 
och sociopolitiska 
faktorer som påverkar. 

Makro ekonomisk 
inriktning och analys 
av styrkor och 
svagheter. 

Svårigheter att identifiera 
specifika KF för företag 
eller bransch. 

Analys av 
branschstruktur 

Makro Ramverk som används 
för att analysera 
branschen. 

Underlättar förståelsen 
för inbördes 
förhållande som finns i 
branschen. 

Identifierar ej specifika 
KF för företaget. 

Experter inom 
branschen 

Mikro Erkända individer med 
kunskap inom olika 
intresseorganisationer 
med fokus på den 
branschen. 

Utnyttjar know-how 
inom branschen. 

Brist på objektivitet, som 
leder till försämrad 
reliabilitet och validitet. 

Analys av 
konkurrenter 

Mikro Konsulter och 
linjechefer inom 
företaget. 

Smalt fokus för 
djupare analys och 
förståelse. 

Smalt fokus som hindrar 
identifiering av KF med 
hänsyn till konkurrenter. 

Analys av ledande 
konkurrent 

Mikro Konsulter och 
linjechefer inom 
företaget. 

Ledande konkurrent 
kan möjligtvis sätta 
standard för KF inom 
branschen. 

Smalt fokus hindrar 
alternativa förklaringar till 
succé. 

Analys av företaget Mikro Intern/extern analys av 
den funktionella 
organisationen och 
anställda. 

Funktionell analys av 
organisationen visar 
styrkor och svagheter i 
företag, som vidare 
möjliggör utformning 
av KF. 

Smalt fokus, utesluter 
makroekonomiska faktorer 
som kan ha en påverkande 
effekt. 

“Temporal/Intuitive 
factors” 
  

Mikro Intern/extern analys 
med insyn från 
nyckelpersoner eller 
VD. 

Mer subjektiv och 
ingen funktionell 
analys, leder till lättare 
identifiering av KF. 

 Svårt att avgöra vikten av 
KF kortsiktigt, kan vara ett 
tillfälligt fenomen och går 
inte att mäta innan historia 
finns. 

”PIMS results” Mikro Tidigare artiklar från 
PIMS-projekt. 

Endast empiriskt 
baserad. 

Generell i sin natur och 
användbar i alla företag 
och branscher. 

 
Skillnaden mellan de olika synsätten som presenteras ovan är att Freund (1988) ser till den 
interna omgivningen vid identifikation och framtagning av KF, medan Leidecker och Bruno 
(1984) breddar synen och tar även hänsyn till den externa omgivningen. En annan del som 
särskiljer sig, är att Freunds modell inriktar sig mot kvantitativa undersökningar, där KPI och 
andra nyckeltal måste finnas för att kunna ta fram en strategi som passar den specifika KF. 
Strategin bygger även på att företaget har flera funktioner, vilket gör att den lämpar sig bättre vid 
undersökning av större företag och organisationer. Leidecker och Bruno har istället en modell 
som bygger på både interna och externa observationer och har inget krav på en kvantitativ del 
hos de identifierade faktorerna. I modellen finns heller ingen fördel eller krav på att företaget ska 
ha olika funktioner eller divisioner, vilket gör den bättre lämpad för mindre organisationer och 
startupbolag. 

Mot bakgrund av forskningsfrågan och behovet från uppdragsgivarna, kommer studien att utgå 
från den sjunde metoden av Leidecker och Bruno (1984) “Temporal/Intuitive factors” som ger 
en djupare förståelse kring varför faktorerna finns i företaget och bakgrunden till deras existens. 
Metoden utgår från information och insikt som nyckelpersoner har hos företaget och kan därmed 
ge en mer detaljerad bild och bättre specificerad information för KF än med någon av de andra 
metoderna som presenteras. Fördelarna med “Temporal/Intuitive factors” illustreras i studien i 
ett verkligt scenario, där en VD diskuterar specifika faktorer för en viss bransch och även lyckas 
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identifiera två kritiska framgångsfaktorer som inte tidigare kunnat identifieras när man 
genomfört analys med hjälp av andra metoder (Leidecker och Bruno, 1984). I studien 
argumenteras att det beror på att insynspersonen har en bättre bild av företaget och ett annat 
perspektiv än anställda med mindre insyn. 

Sammantaget är den nuvarande forskningen överens om kritiska framgångsfaktorers innebörd 
och relevans hos ett företag, men att det inte finns någon konsensus angående vilka samband 
som finns (företag och bransch). Man är även oense om förändringsbarhet och hur ett företag bör 
positionera sig för att hantera nuläget samtidigt som man ska förbereda sig för framtiden. Det 
finns flera tillvägagångssätt för att ta fram och identifiera KF men det saknas ännu en 
övergripande modell som är helt accepterad av akademin. Flera studier visar även att företag har 
många faktorer som påverkar verksamheten men att det endast är ett fåtal (tre till sex) som är 
kritiska och avgörande för tillväxt, konkurrenskraft och framgång. 
 
 

2.3.! Kritiska framgångsfaktorer och tjänsteinnovativa företag 
 
En tidigare litteraturstudie visar att existerande forskning har undersökt en kombination av KF 
och tjänsteinnovation, hur det återfinns i ett företags tjänsteinnovationsprocess (New service 
Development). I tidigare undersökningar har forskare till stor del använt sig av kvantitativa 
metoder (Papastathopoulou och Hultink, 2012), där fokus har varit på att identifiera faktorer över 
ett bredare spektrum. I litteraturstudien efterfrågas djupare studier kring de bakomliggande 
anledningarna till att en faktor är kritisk och även vidare undersökning om hur faktorer 
samspelar och hur de påverkas av det organisatoriska klimatet i en verksamhet.  
 
De Brentani (1991) har studerat hur NSD naturligt får en central del av företaget och där en 
större mängd faktorer ska omfatta alla påverkande aspekter som är viktiga för att verksamheten 
ska fungera. I studien undersöks vilka faktorer som resulterar i framgång och misslyckanden i 
utveckling av nya tjänster och hur ett företag bör anpassa sig för att skapa en framgångsrik tjänst. 
Forskningen kombinerar teori om produktutveckling och tjänstemarknadsföring (service 
marketing) och presenterar ett flertal nyckelfaktorer som framgent ska vara avgörande för en 
hållbar konkurrenskraft och utveckling av nya tjänster. NSD -faktorerna (NSDF) som 
presenteras är ca 10-20 st., beroende på industri, verksamhet och storlek på företaget.  
 
Den stora skillnaden mellan NSDF och KF är att vid tidigare undersökningar av NSD, har man 
ett bredare fokus där man försöker fånga alla aspekter och områden hos företaget som är 
avgörande för dess utveckling av tjänster (De Brentani, 1991; De Brentani, 2001). Med KF är det 
istället de faktorerna som är kritiska (tre till sex) för att företaget ska lyckas (Daniel, 1961). 
 

•! NSDF: Ett företag kan överleva utan vissa av sina NSDF då varje enskild faktor inte 
behöver vara essentiell för att verksamheten ska fungera. Värt att notera är att varje 
NSDF påverkar företaget och har betydelse för verksamheten och dess resultat. Precis 
som vid avsaknaden av en KF slutar även verksamheten att fungera vid avsaknaden av 
flera NSDF. 

 
•! KF: Ett företag kan inte överleva utan sina KF då dessa är avgörande för att 

verksamheten fungerar. Företaget har 3-6 KF samtidigt som man har 10-20 NSDF där 
även KF är inkluderade. Om en KF inte fungerar är företaget inte långsiktigt lönsamt och 
verksamheten fallerar. 

 
Värt att notera är att KF och NSDF båda existerar samtidigt i ett företag och vid en undersökning 
av NSDF bör naturligt alla KF inkluderas samt ytterligare faktorer som inte anses vara kritiska. 
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Vidare föreslår Montoya-Weiss och Calantone (1994) olika faktorer/aspekter för ny 
produktlansering och etablering, där de har skapat en uppdelning som är baserad på fyra olika 
dimensioner: Strategiska, marknad, process och organisatoriska faktorer. I forskningen har 
faktorer identifierats via empiri för att sedan kategoriseras till dimensioner t.ex. kan 
“produktfördelar ur kundens perspektiv” vara en strategisk faktor medan “marknadspotential” 
kategoriseras under marknadsmässiga faktorer. Utfallet av studien är övergripande bild av olika 
dimensioner och viktiga faktorer för produktlansering och etablering men ger ingen djupare 
förståelse för faktorernas uppkomst. 
 
Forskningen visar att det existerar en del forskning kring nyckelfaktorer i NSD och hur företag 
bör förhålla sig till dessa. Forskningen har utvecklats och resulterat i konceptuella modeller 
(Scheuing och Johnson 1989; Stevens och Dimitriadis 2005). Dock finner man ingen extensiv 
forskning med en kombination av KF i tjänsteinnovativa företag.  
 
Med bakgrund av den teori som presenteras gällande olika syner på KF och dess existens hos 
företag, är det intressant att undersöka och identifiera KF hos verksamheter där man har 
tjänsteinnovation.  
 
I dagsläget finns det fåtal studier där man undersöker mönster mellan KF och företag med 
tjänsteinnovation. Det saknas även undersökningar av KF och företag som har en liknande typ av 
“innovations” -positionering (tjänsteinnovation) för olika branscher.  
 
Ett behov av vidare forskning i kombination med syftet från uppdragsgivaren Innu-Science, 
skapar incitament för vidare forskning att undersöka om det finns generiska framgångsfaktorer 
inom tjänsteinnovativa företag och hur man kan utnyttja kunskapen för att öka chanserna till en 
lyckad etablering av ett nytt affärsområde. 
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3.!Metod 
 
Följande avsnitt presenterar studiens utformande och hur information har inhämtats och 
behandlats. Därefter redogörs för valet av metodik samt hur empiriska fallstudier och 
informationssamling har genomförts samt den analytiska modell som författarna valt att 
använda sig av, för att analysera och dra slutsatser ur empirin. Slutligen presenteras reliabilitet, 
validitet och diskussion kring metoden, för att verifiera riktigheten i studien och diskutera 
eventuella brister. 
 
 

3.1.! Undersökning 
 
I arbetet har en litteraturstudie genomförts inom områden: Innovation, tjänsteinnovation och 
kritiska framgångsfaktorer. Under studiens gång har ett forskningsbehov identifierats gällande 
tjänsteinnovativa företag och dess kritiska framgångsfaktorer i affärsmodellen. För att undersöka 
områdena har en forskningsfråga tagits fram som undersöker och identifierar de kritiska 
framgångsfaktorerna, där förhoppningen är att hitta potentiella mönster och samband som 
existerar mellan de olika faktorerna. 
 
Studien är genomförd tillsammans med företaget Innu-Science, vars uppdrag om etablering av 
ett nytt affärskoncept, har varit en drivande faktor för projektet och utformandet av 
frågeställningen. Studiens arbete har bedrivits på KTH:s lokaler i Stockholm och Innu-Science 
huvudkontor i Täby. Information och empiri till studien har insamlats från företag inom det 
svenska näringslivet som undersökts, intervjuats och analyserats.  
 
Informationssökning: Artiklar och publikationer har huvudsakligen hämtats från KTH:s 
databas Primo, Stockholms Universitets databas EBSCO Discovery Service samt externa 
informationskällor som t.ex. Google Scholar. Sökandet av litteratur har haft fokus på områden 
som behandlas i teorin och utgör underlag för undersökningen samt bakomliggande fakta för de 
verktyg och teorier som varit relevanta i studien. En förstudie har genomförts inom ytterligare 
litteraturområden: Försäljning, konsumentmedvetande, marknadsföring, och affärsmodeller, 
vilka varit till hjälp för att hitta ett undersökningsområde som överensstämmer med uppdraget 
från Innu-Science. Ur litteraturstudien för TI och KF har ett forskningsbehov för vidare studier 
identifierats, där befintliga publikationer och ändamålet från uppdragsgivaren legat till grund för 
formulerandet av forskningsfrågan. För att underlätta användning av relevant litteratur har 
undersökning, analys och värdering av de utvalda artiklarna och böckerna genomförts, vilket 
ligger till grund för utformandet av den teoretiska referensramen. 
 
Informationen som återfinns i den teoretiska referensramen är en del av studiens 
problematisering och syfte, vilket utarbetats ur den teori som presenteras. Artiklar och böcker i 
referensramen har ett starkt akademiskt erkännande och är högt rankade inom sina 
ämnesområden t.ex. Schilling, Aaker, Vargo och Daniel.  
 
Nyckelord: För att underlätta och kategorisera det teoretiska ramverket och inhämtandet av 
artiklar och litteratur, har en frekvent användning av vissa nyckelord använts. Nyckelorden är 
hämtade ur de ämnesområden som diskuterats med uppdragsgivaren och illustrerar kritiska 
aspekter för en nyetablering av ett affärsområde eller företag. Majoriteten av informationen 
delges på engelska, vilket medför att det är naturligt att orden inte översätts då det skulle försvåra 
sökningen information, se Tabell 5. 
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Tabell 5 

Sökord 
Innovation Service innovation New Product Development 
New Service Development Critical Success Factors  Product Dominant Logic 
Service Dominant Logic Business Model Business Model Innovation 
Success Factors  Business Strategy Product Innovation  
Market Orientation Sales Orientation Service Marketing 
Radical Innovation Incremental Innovation Innovation Strategy 
Legitimacy Sales Management Proof of Concept 
Global Distribution  Value Chain  Ambidextrous Organizations  
Key Success Factors References Value proposition 

 
 

3.2.! Genomförande 
 
Den empiriska studien är uppbyggd som en induktiv kvalitativ fallstudie, med semistrukturerade 
intervjuer som bas för uppsamling av information och kunskap. Intervjuerna är genomförda hos 
fyra svenska företag, som i studien har bedömts ha någon form av tjänsteinnovation. Underlaget 
från intervjuerna redovisas med en beskrivande fallstudie, som leder vidare till identifikation och 
analys av de kritiska framgångsfaktorerna.  
 
Kvalitativ studie: Valet att använda en induktiv kvalitativ studie baseras på dess lämplighet för 
att besvara frågeställningen. För att få en förståelse för de bakomliggande anledningarna till 
faktorerna, företagens innovation och verksamhetsstruktur, krävs det en djupare undersökning 
och analys av fallstudien. Med analytiska frågor som “hur” och “varför” är det ofta fördelaktigt 
att använda sig av en kvalitativ studie då det ger mer ingående information för den specifika 
sakfrågan (Yin, 2003). När författare till en studie saknar extensiv erfarenhet av tidigare 
undersökningar och forskning samt har en komplex frågeställning med en kombination av flera 
områden, bör även användandet av en kvalitativ studie ge bättre resultat (Baxter och Jack, 2008). 
 
Med kvalitativ empiri och tillhörande semistrukturerade intervjuer får den som intervjuar en 
möjlighet att ställa mer specifika följdfrågor inom de utvalda områdena och på så sätt få en bättre 
förståelse samt mer utvecklade svar (Kylen, 2004). Ett argument som talar mer för en kvalitativ 
studie än kvantitativ, är möjligheten att undersöka eventuella oklarheter i svaren samt få insikt i 
hur framgångsfaktorerna har uppkommit. En kvantitativ studie med ett standardiserat formulär 
medför att det istället blir svårare att få med olika aspekter och tillgång till ytterligare 
information som utgör de bakomliggande anledningar för beslut och beteenden i verksamheten 
(Bryman och Bell 2013). 
 
Design av fallstudie: Vid genomförandet av en fallstudie finns det flera olika typer av 
inriktningar och syften för undersökningen (Baxter och Jack, 2008). Tabell 6 visar en 
sammanställning av de olika typerna. 
 

Tabell 6 

Typ av 
fallstudie 

Definition Publicerade exempel 

Förklarande Denna typ av fallstudie kan användas om 
författaren försöker besvara forskningsfrågor 
som är alltför komplexa för en kvantitativ 

Joia (2002). Analyzing a web- based e-
commerce learning community: A case 
study in Brazil. Internet Research, 12, 305-
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undersökning (Yin, 2003). 317. 

Undersökande Denna typ av fallstudie används av författaren 
som inte har någon förutfattad mening om 
utfallet och är av undersökande natur (Yin, 
2003). 

Lotzkar & Bottorff (2001). An 
observational study of the development of 
a nurse-patient relationship. Clinical 
Nursing Research, 10, 275-294. 

Beskrivande Denna typ av fallstudie används för att 
beskriva en företeelse i ett verkligt 
sammanhang (Yin, 2003). 

Tolson, Fleming, & Schartau (2002). 
Coping with menstruation: Understanding 
the needs of women with Parkinson’s 
disease. Journal of Advanced Nursing, 40, 
513- 521. 

Multipel 
fallstudie 

En multipel kvalitativ studie som möjliggör 
för forskare att undersöka skillnader inom och 
mellan de olika fallstudierna med ändamålet 
att dra en slutsats beroende på utfallet (Yin, 
2003). 

Campbell & Ahrens (1998). Innovative 
community services for rape victims: An 
application of multiple case study 
methodology. American Journal of 
Community Psychology, 26, 537-571 

Egenvärde 

  

Stake (1995) använder termen egenvärde och 
föreslår den typ av fallstudie för forskare som 
har ett genuint intresse av ämnet, där syftet är 
att få en bättre förståelse för området. 

Hellström, Nolan, & Lundh (2005). “We 
do things together” A case study of 
“couplehood” in dementia. Dementia, 4(1), 
7-22. 

Instrumentell Ger inblick i en forskningsfråga eller hjälper 
till att förfina en teori. Denna typ underlättar 
förståelsen av ett ämne där författaren gör en 
djupanalys av fallstudien (Stake, 1995). 

Luck, Jackson, & Usher (2007). STAMP: 
Components of observable behavior that 
indicate potential for patient violence in 
emergency departments. Journal of 
Advanced Nursing, 59, 11-19. 

 
En grundläggande förutsättning vid val av studie utgår man från om den är singular eller multipel 
(Yin, 2003). I en undersökning där t.ex. en unik situation eller händelse har fått en betydelse, 
lämpar sig en singulär -fallstudie bättre än t.ex. multipelstudie, där man istället jämför flera 
företag inom samma bransch och kundsegment, och på så sätt får en mer överskådlig bild 
(Baxter och Jack, 2008). För att kunna besvara frågeställningen och identifiera KF hos flera olika 
företag, faller det med ovanstående teori naturligt att genomföra en multipel-baserad fallstudie 
med förhoppning att konkludera en slutsats som är baserad på empirin och analysen (Stake, 
1995)  
 
Då det finns en avsaknad av extensiv tidigare forskning med kombinationen av tjänsteinnovation 
och kritiska framgångsfaktorer, kommer ingen proposition eller konceptuellt ramverk att 
presenteras (Yin, 2003; Miles och Huberman, 1994).  
 
Urval av företag: För att kunna identifiera de mest intressanta fallen och verksamheter som är 
lämpade för undersökning, har urvalsprocessen baserats på följande uppsatta kriterier. 
 
Företagen ska i enlighet med forskningsfrågan ha någon form av tjänsteinnovation i 
affärsmodellen. Det ska vara möjligt att påvisa hur slutkunders beteende har förändrats med den 
tillhandahållna tjänsten från företaget. 
 

●! Företaget ska ha en form av innovation som överensstämmer med Miles (1993) 
definitionen för tjänsteinnovation. 
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För att studien ska kunna ge ett resultat som är närliggande till det tänkta marknadsklimatet för 
Innu-Science, krävs det att företagen har sitt ursprung i Sverige och gärna med hög anknytning 
till Stockholmsregionen, vilket även underlättar vid genomförandet av intervjuerna. 
 

●! Svenskt ursprung, med huvudkontor inom Sveriges gränser. 

 
För att säkerställa relevansen av faktorerna från företagen som hämtas, krävs det att 
verksamheten har en tillräcklig storlek samt en kraftig tillväxt. Att tillväxten sätts till 15 % utgår 
från att det ökar chansen att företagen har en ökande kundbas och en framgent starkare 
marknadsposition. Då mindre bolag ofta genomgår större förändringar, ökar risken för att en 
faktor är tillfällig, vilket undviks genom att avgränsa storleken till minst 10 MSEK eller 15 
anställda. Det är även ett önskemål från uppdragsgivaren, som eftersöker en viss storlek (större 
än Innu-Science) på företagen som undersöks. 
 

●! Omsättningstillväxt senaste 5 åren: minst 15 % årligen. 
●! Tillräcklig storlek: minst 10MSEK omsättning eller 15 anställda. 

 
I undersökningen har 50 potentiella tjänsteinnovationsföretag (utåt sett) prospekterats, där fyra 
företag har valts för att utgöra underlag till empiri och analys. De utvalda företagen uppfyller de 
kriterier som specificerats ovan, se Tabell 7. 
 

Tabell 7 
Källa: Siffrorna som redovisas är för år 2014, med inhämtad data företagens årsredovisningar. 

Företag Omsättning (MSEK) Tillväxt 
(per år) 

Anställda Huvudkontor 

Tobii 620 32 % 600 Danderyd, Stockholm, Sverige 
Convini 180 19 % 82 Solna, Stockholm, Sverige 
Trialbee 9 230 % 17 Malmö, Sverige 
Closers 12 45 % 25 Stockholm, Sverige 

 
Primärdata: Semistrukturerade intervjuer är basen för undersökningen, en intervjuform som 
kännetecknas av öppenhet och flexibilitet (Noor, 2008). En semistrukturerad intervju är 
uppbyggd kring ett antal teman som ska täcka de områden där den intervjuade först får besvara 
frågorna fritt vartefter intervjuaren ställer mer specifika följdfrågor. Det innebär att 
kompletterande frågor ges utrymme vilket är en av semistrukturerade intervjuers styrkor (Noor, 
2008). En alltför öppen intervju gör att respondenten får tolkningsföreträde vilket medför att det 
lätt att glida ifrån det ursprungliga ämnet (Bryman och Bell, 2013).  
 
Intervjuguiden som tagits fram (se Appendix A) har utvecklats utifrån den teoretiska 
referensramen samt empiriska behovsområden. Respondenterna har på förhand haft tillgång till 
huvudfrågor och områden framtagna för att vägleda och hålla samtalet på rätt spår samt säkra en 
hög relevans gentemot studiens frågeställning. Frågeguiden består av huvudämnen med 
underliggande följdfrågor, som ger ett ökat djup och förståelse för området som ska undersökas 
(Bryman och Bell, 2013). 
 
Användandet av en semistrukturerad intervjuform, innebär att frågor och diskussionsområden 
kan anpassas efter varje fallstudie och dess unika bakgrund (Noor, 2008). Användning av 
fallstudier har kritiserats i tidigare forskning för brist på vetenskaplig tillförlitlighet och 
tendenser till förenklad generalisering (Johnsson, 1994). Att hålla en tydlig linje med 
frågeställningen har varit ett fokusområde och under intervjuernas genomförande har 
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kontinuerlig uppföljning av intervjuguiden genomförts för att säkerställa att alla punkter och 
områden behandlas samt tillfredsställande svar har delgivits. Användning av semistrukturerade 
intervjuer ger möjlighet att samla in jämförbar information för att kunna identifiera mönster och 
därmed dra slutsatser för att kunna besvara forskningsfrågan. Avsaknaden av ett standardiserat 
formulär i en kvalitativ studie, möjliggör fortlöpande utformning av intervjun, beroende på vad 
som behövs för att erhålla tillfredsställande svar. 
 
Befattningarna hos de intervjuade är personer med höga chefspositioner och har lång erfarenhet 
inom företagen t.ex. VD, produktchef eller avdelningschef. Vilket är ett krav vid användandet av 
”Temporal/Intuitive” – metoden, som bygger på att man intervjuar personer med en hög 
befattning och god insyn i företaget. 
 
Intervjutiden har varierat mellan 40-90 minuter, där tidsspannet till stor del är beroende på 
respondentens tillgänglighet samt hur stor andel sekundärdata som finns att tillgå. Målsättningen 
har varit att genomföra samtalen fysiskt då det ger en bättre och mer nyanserad bild av svaren 
(Noor, 2008) men beroende på geografisk placering och tillgänglighet har formen varierat mellan 
fysisk form och telefonkonferens. Tabell 8 visar en sammanställning över de olika intervjuer 
som har genomförts. 
 

Tabell 8 

Företag Intervjuer Typ 
Convini 2 Telefon och fysisk 

Tobii 1 Telefon 
Closers 3 Telefon och fysisk 
Trialbee 1 Telefon 

 
Under utförande av fallstudien med respondenterna ansvarade en av intervjuarna att leda 
diskussionen, när den andre intervjuaren bevakade att alla frågor besvarades i möjligaste mån 
samt förde löpande transkribering och anteckningar av intervjun. All information från 
intervjuerna har i efterhand sammanställts och kontrollerats av båda intervjuarna, där varje 
respondent delgivits respektive fallbeskrivning för att korrigera potentiella felaktigheter eller 
misstolkningar. 
 
Sekundärdata: Vid specifika frågeställningar och områden som inte har kunnat besvaras av den 
intervjuade respondenten, har ytterligare sekundärdata i form av text-baserad information 
hämtats från hemsidor, broschyrer, publik information, artiklar samt andra personer och källor på 
företagen. Sekundärdata har även bearbetats för att ge bättre förståelse för verksamheten och en 
övergripande bild hur respektive företag fungerar. Mängden information som finns att tillgå har 
varierat beroende på företagets natur t.ex. Tobii som är ett nyligen noterat aktiebolag och har ett 
offentligt prospekt på 168 sidor. 
 
Illustrativt verktyg: Tjänsteinnovativa företag arbetar aktivt med en värdeskapande process för 
kund och innehar oftast innovativa affärsmodeller där kunderbjudandet är central del av 
verksamheten (Vargo och Lusch, 2004). Värdeerbjudande är en hörnsten inom tjänsteinnovation 
och även den viktigaste delen av en affärsmodell (Kristensson, 2009). Affärsmodellens uppgift 
är att sammanfatta hur den operativa verksamheten fungerar och visa vilka områden som är 
inkluderade (Amit och Zott, 2012). 
 
 I arbetet används ”Business Model Canvas” av Osterwalder och Pigneur, (2010) som ett sätt att 
illustrera verksamheten för de olika fallen som undersökts. Modellen presenterar en struktur av 
produkter, tjänster och informationsflöden inom organisationen och har en uppdelning med nio 
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olika områden, som tillsammans bildar en helhet med de olika aktörer och partners som är 
nödvändiga för den praktiska försörjning och intäktsmodellen. Vidare ger canvasen läsaren en 
överskådlig bild av företagets processer och hur olika områden hänger ihop, vilket underlättar 
när läsaren ska begripa verksamheten, förstå värdeerbjudandet samt få en djupare förståelse över 
de kritiska framgångsfaktorerna och varför de anses vara kritiska i analysen. Figur 3 visar hur 
modellen ser ut i sitt grundutförande. 
 

 
Figur 3 

Översatt version av Osterwalder och Pigneur, (2010) 

Analytiskt verktyg: Med en multipelfallstudie och det valda ämnesområdet har en induktiv 
ansats för en kvalitativ studie tillämpats. I den valda metoden för att identifiera KF 
“Temporary/Intuitive” av Leidecker och Bruno (1984) har informationen hämtats från höga 
befattningspersoner hos de undersökta företagen. Primärdata har tillsammans med sekundärdata 
sammanställts för att ge en helhetsuppfattning om företagets verksamhet och affärsmodell. Det är 
ett tillvägagångssätt som även föreslås av Freund (1988) som presenterar “from the top to the 
bottom”– metoden som innebär en analys av ett företags operativa verksamhet. De undersökta 
företagen har på förhand inte haft några identifierade KF men respondenterna har ändå en god 
uppfattning om vad som är “viktigt” och “essentiellt” för att verksamheten ska fungera. 
 
I arbetet har en tematisk analysmetod använts, vilket innebär att insamlad empiri analyseras med 
avsikt att sortera resultatet i olika kategorier. Med avsaknad av tidigare konceptuellt ramverk och 
utbredd forskningen inom ämnesområdet, är den tematiska analysen av induktiv natur och utgår 
från inhämtad data (Hayes, 2000). Efter genomförda intervjuer har primärdata strukturerats 
tillsammans med sekundärdata där analys, identifiering och kategorisering av faktorerna har 
skett med hjälp av en övergripande strukturering av respektive verksamhets affärsmodell. 
 
 

3.3.! Validitet och reliabilitet 
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Hög reliabilitet och validitet i vetenskapliga undersökningar är en essentiell del inom 
forskningen eftersom det säkerställer empirin i möjligaste mån och efterföljande användning av 
resultatet från studien (Bryman och Bell, 2013). Validitet och reliabilitet i kvalitativa studier 
handlar om att kunna beskriva att man har samlat, bearbetat och tolkat data på ett systematisk 
och riktigt sätt.  
 
Reliabilitet och validitet har tidigare kritiserats för att användas i kvalitativa studier, då forskare 
som Creswell och Miller (2000) hävdar att validiteten påverkas av författarens uppfattning. På 
senare tid har termerna fått ett allt starkare fäste och högre acceptans inom kvalitativ forskning 
(Voss, Tsikriktsis och Frohlich, 2002).  
 
Validitet 
Validitet är ett begrepp som används i vetenskapliga undersökningar och refererar till den valda 
metoden och dess giltighet. Med validitet är syftet att säkerställa att mätningarna har utförts på 
ett korrekt sätt och enligt den beskrivna metoden, för att vidare kunna sättas in i ett relevant 
sammanhang (Bryman och Bell, 2013). Vidare sker en särskiljning mellan inre och yttre validitet 
(Riege, 2003), där inre validitet har som syfte att säkerställa att mätinstrumentet, i det här fallet 
intervjufrågorna, mäter vad som avses mätas och undersökas i studien, att det finns en relevans 
mellan teorin och mätbarheten, för materialets insamling och tolkning. Vidare ger det en 
uppfattning om den tekniska giltigheten för intervjufrågorna och huruvida resultatet stämmer 
överens med verkligheten. Yttre validitet anger i hur hög grad resultatet från studien kan 
generaliseras gentemot andra grupper och organisationer. där syftet är att avgöra hur studien kan 
användas i ett bredare spektrum, det potentiella användningsområdet för studien.  
 
I arbetet har intervjuguide för semistrukturerade intervjuer med övergripande ämnesområden 
sammanställts, där frågorna utformats för att besvara frågeställningen på ett lämpligt sätt. 
Frågorna har tagits fram med hjälp av den teoretiska referensram som ligger till grund för 
undersökningen. Då tidigare studier inom samma område saknas, är frågornas utformande en 
svaghet i arbetet. Med avsaknad av en standardiserad metod har frågorna istället anpassats enligt 
intervjuarnas uppfattning, gällande vad som är relevant att undersöka för att besvara 
frågeställningen.  
 
Analys av resultat har genomförts enligt en delvis standardiserad modell, där företagets 
affärsmodell och kategorisering av faktorerna agerat som ramverk för resultatet. Med en induktiv 
kvalitativ studie är syftet att författarna skapar sig en uppfattning ur observationer av 
verkligheten, vilket kan leda till felaktiga tolkningar och ett vinklat resultat. För att motverka 
potentiella felaktigheter, har verifikation av anteckningar och beskrivning av fallen genomförts 
för respektive företag. Vidare, har insamlad data kontrollerats och verifierats mot publika källor 
och sekundärdata. 
 
Reliabilitet 
Reliabilitet föreligger när mätningar utförs på ett tillförlitligt sätt, och mätmetoden inte påverkas 
av eventuella tillfälligheter. Vid iterativa mätningar ska samma resultat redovisas oberoende av 
den som utför mätningen (Bryman och Bell, 2013). Vidare är hög reliabilitet ett resultat av 
pålitlig mätning och hög validitet. Externa faktorer som påverkar reliabiliteten kan vara t.ex. 
miljön som intervjun genomförs i eller privata faktorer hos respondenten. 
 
För att säkerställa hög tillförlitlighet i mätningen och reliabilitet under utförande av fallstudien 
ansvarade en av intervjuarna att leda diskussionen, när den andre intervjuaren bevakade att alla 
frågor besvarades i möjligaste mån, med löpande transkribering och anteckningar av intervjun. 
Informationen har i efterhand sammanställts, kompletterats och justerats av båda intervjuarna, 
där även fallen har kontrollerats av varje respondent för att säkerställa att risken för potentiella 
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fel eller misstolkningar reduceras. En svaghet för reliabiliteten i studien återfinns i dess induktivt 
kvalitativa natur, där författarnas subjektivitet, motiv (vilja att besvara frågeställningen) och 
omdöme avgör tolkningen och utfallet av analys och resultat. 
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4.!Empiri och resultat 
 
I avsnittet presenteras empiri som insamlats med den kvalitativa undersökningen. 
Informationen är hämtad från fyra företag som utgör underlag för fallstudien. Varje fall 
presenteras med en kortare bakgrund av företaget, som åtföljs av en överskådlig bild på 
affärsmodellen med tillhörande beskrivning av värdeerbjudandet. Vidare presenteras en 
beskrivning av företagets ledning och organisation samt hur innovationen återfinns i företagets 
verksamhet. Slutligen presenteras och diskuteras de kritiska framgångsfaktorerna som 
identifierats vid analysen av empiri från varje företag. 
 

4.1.! Convini 
 
 
 
 

“Energi på jobbet hela dagen” 
 
 
 
 
Bakgrund 
Convini startades år 1995 under företagsnamnet “Mat På Jobbet” av den nuvarande 
styrelseordförande Anders Enqvist. Företaget utgick från ett huvudsakligt affärsområde, Mat På 
Jobbet, där man fokuserade på försäljning av livsmedelsprodukter för frukost, lunch, mellanmål 
och middag via smarta kylskåpsbutiker. Under följande år har verksamheten utökats ytterligare 
med ett nytt affärsområde: Convini - där man sköter försäljning och underhåll av kaffe, te och 
choklad-drycker i t.ex. matsalen eller fikarummet hos kunderna. 
  
Företaget har nyligen samlat sin verksamhet under ett gemensamt företagsnamn “Convini” då 
det ger företaget ett starkare varumärke mot kunder. Affärsområdena är fortfarande separerade 
inom bolaget medan försäljning och branding sker under gemensam overheadfunktion. 
  
I dagsläget har företaget 82 anställda och omsättning på ca 180 MSEK. Huvudkontoret ligger i 
Solna med underkontor i Malmö och Göteborg. Lastbilar med respektive butiksansvarige 
opererar över stora geografiska områden och har totalt över 1000 olika företag i sin kundbas. 
Tidigare har man visat en god lönsamhet, stark tillväxt och ökning av eget kapital. 
  

Unik affärsmodell och eftertraktat prospekt bland VC:s 
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Affärsmodell och värdeerbjudande 
 

 
Figur 4 

Affärsmodell canvas: Convini 

Figur 4 ger en övergripande bild av företagets verksamhet och affärsmodell. Convini är en form 
av supplement baserad tjänst till matvarubutiker som t.ex. Ica och Coop samt “on the go” butiker 
som 7-Eleven och Pressbyrån, där man med Convini strävar efter att öka tillgängligheten av 
livsmedel på arbetsplatsen ytterligare. Genom att erbjuda kortare avstånd till Convini: s butiker, 
som finns etablerade i fikarummet eller matsalen hos respektive företag, förkortas ledtiden för 
slutkunden att genomföra köp av livsmedel, se Tabell 9. 
 

Tabell 9 

Kund ICA 7-Eleven  Convini   
Avstånd 500 meter  200 meter  20meter   

 
Företagets huvudsakliga värden som levereras till slutkunder är tillgänglighet, flexibilitet och 
kvalitet. Man satsar på att erbjuda produkter enligt kundernas preferenser och på ett enkelt samt 
effektivt sätt. Varje kund har “butiker” i form av kylskåp där maten förvaras och även handlas. 
Som kund har du ett unikt kort som är kopplat till autogiro, där det spenderade beloppet dras 
varje månad. Varorna i butiken fylls på veckovis av en anställd från Convini och samtidigt som 
påfyllning sker så kvalitetskontrolleras även alla produkter i butiken. Vid önskemål om nya 
produkter eller ökning av vissa blir det mycket enkelt för den är ansvarig att anpassa utbudet till 
efterfrågan. 
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Resultatet blir att på ett enkelt och smidigt sätt för en anställd (slutkund för Convini) att stilla ett 
livsmedelsbaserat behov till ett likvärdigt pris som i matbutiker med högre tillgänglighet och 
kvalitetssäkring. 
 
Ett annat värde som levereras är via affärsområdet är café-drycker. Convini administrerar i en 
helhetslösning som tillgodoser det som kunden önskar erbjuda sin personal. Processen för att 
leverera café-drycker är helt annorlunda än på livsmedelsområdet. Olika typer av leveransbilar, 
personal och scheman krävs, men för kunden spelar det ingen roll då det är en form av lösning 
och tjänst man köper. Här är intäktsmodellen varierande beroende på kund, till stor del står 
företaget för all konsumtion men i vissa fall används samma princip som för livsmedel, där 
kostnaden dras på lönen med autogiro varje månad. 
 
Innovation och organisation 
Hela idén med att erbjuda livsmedel i olika former via en form av ”butik” som finns direkt 
tillgänglig i fikarummet eller matsalen, föddes av grundaren när han arbetade för Hemglass. 
Innovatören insåg snabbt att det fanns ett behov av att kunna erbjuda glass direkt på plats samt 
en effektiv lösning för att kunna ta betalt för utställda produkter. Allt eftersom verksamheten 
utvecklades expanderades även produktutbudet till att omfatta t.ex. smörgåsar, frysmat, färska 
maträtter och sallader. Idag erbjuds upp till 200 olika produkter och Convini strävar efter att 
ständigt förändra, utveckla och anpassa utbudet på generell men även kundbaserad nivå. 
  
Historien om hur företaget har gått från att leverera glass till att erbjuda en fullvärdig kostplan, 
illustrerar väl hur innovationen och utvecklingen av bolaget är integrerad i hela affärsmodellen. 
Idag finns ingen annan aktör på marknaden som har ett lika väl etablerat och fungerande koncept 
och för Convini är inte innovationen baserad på en enskild produkt eller lösning, utan blir 
snarare ett resultat av hela värdekedjan som man levererar. 
  
Ständiga förbättringar och utvärdering av förslag och idéer är en viktig aktivitet där stort fokus 
läggs hos företaget. Alla anställda är uppdelade i olika grupper där man aktivt letar nya 
möjligheter och lösningar som kan göra värdekedjan effektivare och ännu bättre. Via förslagen 
och hur de påverkar verksamheten finns det alltid en möjlighet för idéskaparen att erhålla någon 
form av ersättning eller provision. Genom att kontinuerligt förbättra värdekedjan, sporras de 
anställda att behålla kreativiteten och fortsätta hitta nya sätt att leverera värde mot företagen och 
slutkunderna. 
  
På företaget finns en “idélåda” med olika förslag för utveckling och testning, vissa av förslagen 
kräver en mer omfattande undersökning innan potentiell implementation medan andra går att 
testa relativt enkelt. Målsättningen är att alltid ha en idé-databas som ständigt fylls på vartefter 
man kontinuerligt testar och utvärderar. Beslut om implementation är direkt beroende på storlek, 
större projekt bör diskuteras av styrelsen medan mindre beslutas direkt av idégrupperna. 
  
Företagets nuvarande VD Jonas Kaveryd, har ett långt förflutet inom livsmedelsbranschen på 
ICA, Lantmännen och i dagligvaruhandel. Sedan han tillsattes för två år sen har man identifierat 
fyra olika värdegrunder som alla i personalen ska demonstrera både internt och externt, se Tabell 
10. 
 

Tabell 10 

Kundfokus - Arbeta med ett flexibelt och kundanpassat erbjudande beroende på efterfrågan och önskemål 
ifrån företagskunden (företaget) och slutkunderna (personalen). 
 
Kvalité - Genom ett utvecklat provisionssystem säkerställs kvalitén ute i butikerna. 
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RMI - Rätt Mental Inställning, handlar om att alla anställda ska ha samma positiva, sociala och öppna 
inställning mot kunder såväl som medarbetare. 
 
Mod - Våga testa nya vägar och möjligheter, göra det där lilla extra för en kund och fatta bra och snabba 
beslut. 

 
Utifrån värdegrunderna satsar man på att växa organiskt enligt en modell om långa kontrakt och 
högt kvalitetsfokus gällande val av rätt kunder med potential till hög lönsamhet. Historisk har 
företaget inte tagit in något finansiellt kapital, då grundaren av företaget tror på naturlig tillväxt 
och marknadsanpassning och önskar inte externa påtryckningar från riskkapitalister. 
 
Ett tidigare strategiskt drag som genomfördes var integration av båda verksamheterna under ett 
och samma varumärke - Convini. Tack vare förändringen erhålls ett unikt varumärkesskydd 
jämfört med “Mat på Jobbet”, som inte går att skydda rättsligt på samma sätt. Ytterligare en 
faktor som spelade stor roll för beslutet är den ökade igenkänningsfaktorn som kan vara 
avgörande vid en internationell expansion. I den nuvarande strategin finns målsättningen att 
expandera till större marknader i länder som Tyskland och England. Nyligen genomförde 
företaget ett testkoncept för att utvärdera marknaden i England och har därigenom fått relevant 
data och information kring hur en potentiell etablering skulle kunna se ut, vilka kunder man vill 
etablera sig hos och hur man ska placera sig på marknaden. 
  
Företaget har en stor bredd av olika kunder exempelvis tjänstemannaföretag som advokatbyråer 
och konsulter vilka ingår i verksamhetens huvudsegment då de ofta ger en mycket god 
lönsamhet och höga försäljningsvolymer. Stor del av försäljningen är beroende av att 
slutkonsumenterna har långa arbetspass och är villiga att betala för den högre tillgänglighet som 
Convini: s butiker erbjuder. Man försöker att segmentera kunder efter geografisk placering då 
det ger en bättre leveransförmåga och högre tillgänglighet för bilarna i deras körscheman. 
  
Idag finns inget större fokus på omvärldsbevakning eller kontroll av konkurrenter och potentiella 
startupbolag. Affärsidén är relativt unik och ännu är det ingen aktör på varken den svenska eller 
den internationella marknaden, som levererar den här typen av tjänst på samma smidiga och 
effektiva sätt. Enligt Vd:n är avsaknaden av konkurrenter till stor del beroende på den stora 
mängd anpassningar, innovationer och smarta lösningar som utvecklar företaget, men även 
verksamhetens kapitalintensiva natur i form av lastbilar, lager, personal etc. 
 
Framtidsmålet är att fortsätta etablera sig i flera städer och även nya länder samt växa organiskt 
på hemmamarknaden i Stockholm. Man har planer på att ta sig an ytterligare affärsområden och 
anpassningar som man kan göra “bär man ändå är på plats”, för att ytterligare bredda tjänsten 
och de värden man erbjuder. 
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4.1.1.! Identifiering och analys av företagets 

kritiska framgångsfaktorer 
 
 
KF1: Stegbaserad försäljningsprocess 
Matbranschen är en konkurrensutsatt marknad med flertal aktörer som erbjuder liknande varor. 
För att erhålla konkurrensfördelar i en marknad har man utvecklat en relativt unik säljprocess 
som skiljer sig från traditionella säljprocesser, se Figur 5. 

 

Figur 5 
Stegbaserad försäljningsprocess: Convini 

 
I första steget ”Prospektering av kunder”, letar man efter specifika företag som passar väl in i 
företagets segment gällande storlek, bransch, typ och geografisk placering. Efter att företaget 
identifierats skapar man en fysisk kontakt i form av ”produkttest”, där man aktivt åker ut till 
kunden och levererar en korg med gratis standardprodukter som erbjuds i tjänsten. Efter en tid 
när kunden bekantat sig med konceptet följer man upp och bokar in ett möte. Vid fortsatt 
samarbete görs en uppskattning av butikens utformning och sätter igång en testperiod. Vid 
avslutad testperiod hålls en diskussion mellan Convini och företaget där båda utvärderar 
huruvida ett längre avtal bör tecknas. 

Via processen skapar man ett intresse hos kunden av den nya tjänsten. För att möjliggöra 
etablering av en ny butik krävs det samarbete med uppdragsgivare (ansvarig hos företaget) och 
en förändring i kundens beteende att konsumenten köper från Convini istället för 7-Eleven. Det 
är avgörande att man använder processen på rätt sätt och etablerar det nya beteendet hos kunden, 
redan när man skickar ut den första testkorgen. 

Convini agerar i en form av mogen marknad, där det finns etablerade aktörer men med en annan 
typ av lösning. Konkurrenterna är ofta befintliga i tätare stadsmiljöer och har anpassat sin 

1.
Prospektering!
av!kunder!

2.
Produkttest

3.
Uppföljning!

4.
Möte!med!

kund

5.
Öppning av!
testbutik

6.
Utvärdering
och!teckna!4!
årsavtal
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geografiska placering efter antalet potentiella kunder. Det medför att företaget måste ha en 
effektiv försäljningsprocess för att skapa en nyförsäljning och övertyga den potentiella kunden 
om tjänsten man erbjuder. 

En fungerande försäljningsprocess där man proaktivt skapar nya kunder är avgörande för 
företagets överlevnad. Parvinen et al. (2011) menar att företag som befinner sig i en mogen 
marknad och försöker sälja en produkt eller tjänst baserad på en innovation till stor del använder 
proaktiv försäljning. 

Convini har i dagsläget en stor kundbas och ett väletablerat affärsnät över stora delar av Sverige. 
Utmaningen hos företaget inom närmaste tiden handlar om att fortsatt ha en effektiv 
försäljningsprocess, där man prospekterar och övertygar nya lönsamma kunder om att pröva 
tjänsten. Utan fungerande försäljning stannar företagets tillväxt och man får istället svårt att 
kapitalisera på geografiskt svåra kunder som ännu inte är lönsamma, men som planerat kommer 
att bli det då andra närliggande kunder ansluter sig till tjänsten. 

KF2: Distribution och logistik 
Convini agerar i en mogen marknad, med en mängd företag som erbjuder livsmedel åt slutkund. 
Det finns företag som erbjuder en liknande lösning, men inte med samma utbud eller 
funktionalitet. Med den avancerade värdekedjan och en väl utvecklad logistik, har man lyckats 
skapa en form av service där man erbjuder en tjänst som tidigare varit omöjlig. 
  
Historiskt har det skett försök från andra aktörer att imitera Convini med en konkurrerande typ 
av tjänst. En avgörande problematik för de potentiella konkurrenterna har då varit att alla de 
innovationerna, små förbättringarna och den effektiva värdekedjan som Convini har är direkt 
avgörande för att det ens ska gå att hitta lönsamhet i tjänsten. 
  
Konkurrenterna i dagsläget, har inte funktionen med både livsmedel och café -baserade drycker. 
Möjligheten att kunna leverera ett fullständigt utbud innebär ytterligare en konkurrensfördel när 
en ny kund överväger att testa tjänsten. En ytterligare aspekt som är avgörande för att 
distribution och logistik är en kritisk faktor för företaget, är de olika momenten som leveransen 
innebär. För att en produkt ska levereras från startleverantör tills den är betald och redo för 
konsumtion hos kunden, krävs det att ett tjugotal funktioner överensstämmer och genomförs på 
rätt sätt. Många av företagets kunder är flyktiga och ställer krav på att man säkerställer kvalitén 
av såväl leverans men också produkter i alla delar av tjänsten. 
 
När Convini misslyckats med att hantera distribution och logistik på rätt sätt och inte lyckas hålla 
värdekedjan 100 % effektiv, tappar man snabbt lönsamhet och kundernas beteende förändras 
t.ex. under sommarmånaderna är det överflödigt att ha fullt sortiment (vissa produkter hinner bli 
gamla) men samtidigt en nödvändighet för att hålla kunderna nöjda. För att skydda sig mot icke-
lönsamma kunder har man en process för att prospektera och verifiera att slutkunderna har en 
tillräckligt stark köpvilja innan längre avtal skrivs. 
  
Betydelsen av en innovativ värdekedja som är svår att imitera har tidigare diskuterats av Porter 
(1985) och Hansen och Birkinshaw (2007), där man bevisar att företag som har en innovativ 
värdekedja även har konkurrensfördelar. Hansen och Birkinshaw (2007) föreslår en syn på 
innovativ värdekedja där syftet är att transformera genererade idéer till kommersialisering i en 
integrerad process som genomsyras i hela företaget. 
  
Slutsatsen att distribution och logistik är avgörande faktorer för företaget baseras på att 
konkurrenter har försökt skapa liknande tjänster men med en sämre fungerande värdekedja som 
Convini, och därför inte lyckats etablera sig. Företaget är medvetet om att värdekedjan är 
essentiell och har idag etablerade system för att upprätthålla funktion och kvalité. 
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KF3: Proof of Concept 
Convini erbjuder en tjänst som är okänd för många av de potentiella kunderna. Som tidigare 
förklarats, ingår en mängd moment och funktioner för att värdet ska levereras på rätt sätt till 
slutkunden. Det är avgörande för kunden att företaget har starka referenser och “Proof of 
Concept”, där Convini tidigare visat att de klarar att leverera tjänsten på rätt sätt och enligt vad 
man lovat. 
  
En annan viktig aspekt med goda referenser är hur det har hjälpt företaget med ny-försäljning. 
Många av dagens kunder har inte ingått avtal via klassisk försäljning, utan har tillkommit tack 
vare nöjda referenskunder, som berättat om tjänsten för t.ex. släkt, familj och vänner. En hög 
användningsgrad (2-3 ggr i veckan per slutkund), skapar en vana hos kunderna, att ha tillgång till 
produkterna som Convini erbjuder. Med en etablerad vana hos slutkunden får även konsumenter 
som t.ex. byter jobb, en naturlig anledning att delge goda referenser för en ny potentiell 
arbetsgivare. Beteendet passar Convini perfekt, då många personer byter arbetsplats och börjar 
på liknande företag eller tjänst. Det nya företaget blir en potentiellt lönsam kund då den tidigare 
arbetsgivaren redan prospekterats och behandlats med försäljningsprocessen. 
 
När tjänsten som är så unik för kunderna och med en historik med många etablerade kunder som 
erbjuder goda referenser samt med “Word of Mouth” -fenomenet, ter det sig naturligt att “Proof 
of Concept” är en kritisk faktor hos företaget. Man arbetar aktivt med att underhålla kundernas 
intresse via förslagslådor samt utvärderingar om kundnöjdhet, för att säkerställa en god 
kundservice och hög kvalitetsnivå för tjänsten, vilket är starka indikationer på att man är 
medveten om relevansen av faktorn. Vidare har Convini varit etablerade tillräckligt länge för att 
tappa den uppmärksamhet som man tidigare hade via “nyhetens behag” och hoppas istället 
kunna utnyttja goda referenser och få en naturlig spridning av varumärket från mänsklig kontakt 
och omtalande.  
 
KF4: Kundanpassning och flexibilitet  
Convini erbjuder ett basutbud av produkter till sina kunder beroende på säsong, typ av kund, och 
köpbeteendet hos personal. Produktsortimentet kan skilja sig åt baserat på olika kunders 
preferenser. Kunderna som eftertraktas av Convini är sådana som köper stora volymer av 
produkter och volymförsäljningen är i sin tur starkt beroende av att man kan anpassa sig med ett 
utbud som passar det som kunden efterfrågar. 
 
Vissa av företagets kunder har mycket specifika krav gällande säkerhet, rutiner och på vilket sätt 
tjänsten ska utföras, något som medför höga krav och behov av att kunna skräddarsy olika 
lösningar efter kundens önskemål. 
 
Då det redan finns alternativ som fungerar väl och har tillgodosett kundens behov innan Convini: 
s existens, är det mycket viktigt att man erbjuder en unik tjänst som är mer än att bara 
tillhandahålla produkter. Convini har inte samma möjligheter som andra butiker att ha ett större 
sortiment som är anpassat för att täcka majoriteten av slutkundernas behov. Istället måste man 
hålla en hög flexibilitet och kundanpassningsförmåga, och erbjuda rätt produkter på rätt sätt med 
det avsevärt mindre utrymme man har att tillgå på plats (kylskåpsbutikerna i kontoret) hos 
kunden. 
 
Historiskt kan företaget se att de skräddarsydda lösningarna har lett till ökad försäljning av 
produkter som gynnat tillväxten, vilket styrks av Spaulding och Perry (2013). Att kunna vara 
flexibel och erbjuda kunder de produkter som eftersträvas, skapar ökad försäljning och antalet 
lönsamma kunder. 
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I analysen framkommer att kundanpassning och flexibilitet är en KF som bidragit till den 
kraftiga tillväxten och är en central del i att skapa kundnöjdhet för tjänsten. Företaget är idag väl 
medvetet om relevansen av att leverera rätt värde till kunden och varje butiksansvarig har ett 
eget, provisionsbaserat ansvar för att skapa en kundanpassning som är specifik för varje företag. 
Övergripande produktsortiment och anpassning styrs av partneravtal samt feedback från 
marknadsavdelningen och centrala förslag från kunder t.ex. att många av kunderna efterfrågat 
kvarg, vilket har lett till att man förhandlat fram avtal gällande de specifika produkterna. 
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4.2.! Tobii 

 
 
 
 
“Technology+that+works+in+harmony+with+natural+
human+behavior”+ 
 
 
 
Bakgrund 
Tobii är en marknadsledande leverantör av eye-trackinglösningar, som levererar produkter och 
tjänster globalt till alla kontinenter. Företaget grundades år 2001 av John Elvesjö, Mårten Skogö 
och Henrik Eskilsson i Stockholm, Sverige. Första produktlanseringen skedde 2002 och har 
sedan dess utvecklat sin eye-tracking-teknologi. Utvecklingen av tekniken har resulterat i en rad 
branschledande produkter och tjänster. År 2007 förvärvades den största konkurrenten inom 
marknaden för kommunikations hjälpmedel och år 2013 uppskattade Tobii sina globala 
marknadsandelar till 57 %. 
 
Eye-trackning är en typ av kamera med inbyggd sensor som identifierar och analyserar 
användarens ögonrörelser. Funktionen innebär att en dator kan analysera en konsuments vilja, 
önskan och beteende vilket registreras och skapar en trådlös interaktion med hårdvaran. 
  
Idag har Tobii skaffat sig en bred portfölj av olika tekniska lösningar med tillhörande mjukvara. 
Trenden visar att fler organisationer, företag och människor önskar få möjlighet att ta del av 
tekniken som kan förändra etablerade vardagsrutiner och hinder. Tekniken och den utökade 
funktionaliteten innebär en tjänst som bidrar till ökad livskvalité för personer med särskilda 
hinder och behov. 
  
Tobii har sitt huvudkontor Sverige och har cirka 600 anställda och omsatte 620 MSEK år 2014. 
Tidigare har man uppvisat en stark tillväxt på ca 32 % årligen under de 5 senaste åren, företaget 
förväntas även fortsätta växa starkt under nästkommande år. Företaget har en global närvaro 
genom kontor i Europa, Nordamerika och Asien samt ett globalt nätverk av återförsäljare. 
Företaget har april år 2015 genomfört en lyckad börsnotering på svenska Mid Cap där aktien steg 
med 156 % under de 5 första dagarna, aktiekursen har därefter ökat med 180 % sedan 
introduktion. 
  

Vinnare av årets affärsmodell 2014 
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Affärsmodell och värdeerbjudande 
 

 
Figur 6 

Affärsmodell canvas: Tobii 

Figur 6 ger en övergripande bild av företagets verksamhet och affärsmodell. Bolagets struktur är 
i form av koncern, med tillhörande dotterbolag och bedriver sin verksamhet genom tre olika 
affärsområden. Dotterbolagen har sina egna avgränsade marknader, produkter och personal. De 
olika bolagen har eget finansiellt ansvar, bolagen redovisar respektive affärsområde som ett eget 
segment. Följande dotterbolag och affärsområden ingår i Tobii-koncernen: 
 

●! Tobii Dynavox – Globalt ledande leverantör av hjälpmedel för alternativ kommunikation. 
Ögonstyrda pekskärms-baserade kommunikationshjälpmedel med kompletterande 
mjukvara.  

●! Tobii Pro – Globalt ledande leverantör av eye-tracking-lösningar för beteendestudier. 
●! Tobii Tech – Ledande leverantör av komponenter och plattformar för eye-tracking till 
�kunder som väljer att integrera tekniken i sina egna produkter. 

 
Innovation och Organisation 
Tobii arbetar aktivt med att utveckla innovativa produkter, tjänster och att bredda sitt utbud till 
fler affärsområden. I dagsläget har man skapat en bolagsstruktur där Tobii agerar som koncern 
med dotterbolag som har verksamhet inom tre olika affärsområden. Affärsmodellen kan skilja 
sig mellan de olika affärsområdena i företaget: 
 
●! Tobii Dynavox – Inom affärsområdet återfinns både egenutvecklad hårdvara, mjukvara 

och kompletterande tjänster. Majoriteten av produkterna säljs inom affärsområdet 
hjälpmedel för funktionshindrade och baseras på en engångsbetalning av hårdvaran, med 
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prenumerationsavgift av licensiering för mjukvaran. Försäljning sker direkt till slutkund 
och via återförsäljare. Flertalet av produkterna är godkända som medicinska produkter 
och finansieras av offentliga eller privata aktörer. 

  
●! Tobii Pro – Försäljning av egen utvecklad hårdvara, mjukvara och kompletterande 

tjänster. Produkterna riktar sig till kommersiella företag och akademiska 
forskningsinstitut. Kunder har möjlighet att köpa eller hyra hårdvara, mjukvaran 
licensieras genom en engångsavgift plus årsavgift för support eller genom en 
prenumerationsavgift. Utbildning för produktkännedom erbjuds och debiteras. 
Försäljning sker oftast direkt till slutkunder, där Tobii är närvarande lokalt eller med 
återförsäljare. 

 
●!  Tobii Tech – Försäljning av eye-trackning teknologi till OEM (Original Equipment 

Manufacturer) -kunder t.ex. Apple som integrerar Tobii: s produkter och funktioner i 
datorer och läsplattor. Affärsområdet är i ett tidigt kommersiellt skede med fåtal OEM-
kunder, som lanserat produkter med Tobii teknologi integrerat i sina egna system. OEM-
kunderna kan välja att köpa en komplett lösning med hårdvara och mjukvara för att 
senare säljas vidare under eget varumärke. Tobii genomför även utvecklingsprojekt 
tillsammans med OEM-kunderna med avsikt att anpassa och utveckla teknologin i 
områden för framtida utmaningar. 

 
Bolaget har en övergripande affärsstrategi och vision som genomsyrar de olika affärsområdena, 
med vidareutveckling av entreprenörslådan och fokus på den kärninnovation som proklamerats 
av moderbolaget. Visionen omfattar ett gemensamt tankesätt som återspeglas inom de olika 
affärsområdena med en stark drivkraft för ökad humanisering av teknologin. Man strävar efter 
ökad tillgänglighet och lägre kostnader, vilket leder till ett komplett system av de produkter som 
Tobii tillhandahåller, där man erbjuder både hårdvara- och mjukvarulösningar för eye-tracking. 
Tobii agerar som moderbolag med både gemensam FoU och juridisk avdelning för hela 
företaget. När en ny innovation tas fram sker vidareutvecklingen i ett nytt fristående 
affärsområde, med eget finansiellt ansvar och förmåga att skapa lönsamhet. 
 
I företaget finns en grupp personer vars huvudsakliga uppgift är att undersöka nya 
affärsområden, branscher och möjligheter för mjukvara man tillhandahåller. Inom en 
overheadfunktion hos moderbolaget återfinns en kompetent ledningsgrupp som har god insyn 
och kunskap om alla produkt- och affärsområden. Gruppen har stor kunskap om företagets 
begränsningar och nuvarande verksamhetsområden och letar ständigt efter nya möjligheter och 
koncept, som man förhoppningsvis kan kapitalisera på med hjälp av teknikutveckling. Man har 
även som uppgift att driva kärnteknologin framåt mot lägre kostnad, större marknadspotential 
och starkare nyckeltal. 
 
Med många välutbildade och en högteknologisk segmentering bland de anställda, är det naturligt 
med en kreativ och innovativ arbetsmiljö. Förmågan och möjligheten att kapitalisera på nya idéer 
samt jobba med ständiga förbättringar är en del av den grundläggande filosofin och kulturen som 
speglas i företaget.  
 
Strategin som återfinns inom Tobii för att öka innovationsförmågan och kapitalisera på 
existerande teknik via utökade produktlanseringar, har varit en av anledningarna till uppdelning 
av bolaget inom olika affärsområden. Termen entreprenörskap genomsyras i hela organisationen 
med ett två-spårigt synsätt på marknaden: Verksamt i realtid och samtidigt reaktivt mot framtida 
förändringar i marknaden, genom insatser i den riktning som är bäst för organisationen i ett 
långsiktigt perspektiv.  
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Uppdelning av innovation som implementerad strategi med olika affärsområden har gynnat 
bolaget. Man startade med en dyr teknologi och har nu successivt nått en tillräckligt hög 
förändringshastighet som genererat flertalet innovationer och identifierat nya marknader med 
potential för inträde. Utmaningen som medföljer den typen av strategi handlar om att balansera 
behovet att tillfredsställa existerande kunder, samtidigt som man appellerar på nya kunder som 
representerar en bredare marknadspotential. De befintliga kunderna är exempelvis 
forskningsinstitutet, sjukhus och försäkringsbolag, vilka ofta har en stark kapitalbas från statliga 
anslag och vilket medför en minskad priskänslighet.  
 
Tobii arbetar ständigt med att analysera marknaden, kundbeteende och trender för att förbättra 
och förnya existerande affärsmodeller och produkter. Ett tydligt resultat av en förnyad 
affärsmodell illustreras i Tobii-Pro där man nyligen introducerade en prenumerationsavgift som 
en betalningsmöjlighet för slutkunder vid köp av teknologi. Nuvarande uppdelningen av de olika 
divisionerna inom företaget vittnar om de variationer man ämnar ha framgent. 

Tobii Tech började som ett affärsområde riktat mot forskningsinstitut och har genom innovation 
utvecklats för ett mer kommersiellt syfte. Tack vare en lägre kostnad för utveckling, 
stordriftsfördelar, lägre inträdesbarriärer och en teknikmognad har man skapat nya 
marknadsmöjligheter. 
 
 

4.2.1.! Identifiering och analys av företagets 
kritiska framgångsfaktorer 

 
KF1: Försäljning mot nyckelkunder 
En stor del av nyförsäljningen sker i en form av lobbyism riktad mot nyckelkunder på 
marknaden, där man satsar på att skapa rätt marknadsförutsättningar och förhållanden för att ge 
kunderna möjlighet och incitament att kunna köpa tjänsten. I USA har man t.ex. hjälpt 
funktionsförhindrade att bibehålla sina ersättningsnivåer för kommunikationsmedel, vilket kan 
ses som en god gärning samtidigt som man ökar köpkraften hos sina kunder. Man arbetar inte 
proaktivt med att ”sälja in” tjänsten till kunder med syfte att endast expandera och tjäna pengar. 
Istället strävar företaget efter att skapa rätt klimat och marknad för produkterna samtidigt som 
man fortsätter att vara pionjärer och marknadsledande. Försäljningen kommer att utvecklas och 
växa organiskt inom de olika branscherna och affärsområdena i takt med att marknaden 
förändras. 
  
En stor andel av företagets samarbete med befintliga nyckelkunder utgår från universitet, 
försäkringsföretag, intresseorganisationer och medicinska centra. Det faller sig naturligt att man 
då riktar sig mot kunder i den tidigare delen av produktlivscykeln som målgrupp, då de ofta har 
ett naturligt intresse för att utvärdera nya tekniker och har möjligheten att påverka andras 
köpkraft (Moore, 2014).  
 
Efter det att man uppnått en tillräckligt hög nivå av teknologi och mjukvara för att kunna erbjuda 
tjänsterna, har man strävat efter att hitta partnerskap med rätt organisationer bakom sig. Det är 
tillsammans med dessa organisationer och nyckelkunder som företaget haft möjligheten att 
utveckla produkterna efter marknadens behov och tjänster. Beteendet kan relateras till en teori 
om evolutionistisk utveckling av Doyle (2002), där marknaden fortfarande är i utvecklingsstadiet 
och företagen fokuserar på kunder som är villiga att testa, utvärdera och genomföra sitt första 
köp. Nyckelkunderna som ingår i ett nära samarbete är enligt adaptionskurvan från Rogers 
(2003) forskare och innovatörer, i det här fallet motsvaras de av sjukhus och forskningsinstitutet. 
Då marknaden anses vara omogen med få aktörer har det täta samarbetet med nyckelkunder varit 
en kritisk framgångsfaktor som drivit den teknologiska utvecklingen framåt.  
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En annan aspekt som medför att försäljning mot nyckelkunder är en kritisk faktor, är det faktum 
att tjänsten är helt ny och erbjuds i en “omogen” marknad (Berry, 2002). Istället för att med 
klassisk proaktiv försäljning, försöka övertyga kunder om att byta till det specifika företaget, 
krävs det att man skapar intresse och förståelse för den nya tjänsten. Låta kunderna se 
potentialen i den nya tjänsten och vara reaktiv och lyhörd mot förslag och hur marknaden 
utvecklas. 
 
Eftersom många av nyckelkunderna är resursstarka (anslag, institutioner etc.) har de inte haft 
fokus på lönsamhet och kapitalisering vid utveckling av försäljningen. Företaget stävar istället 
efter att skapa en generell acceptans hos marknaden, för att senare kunna kommersialiseras och 
utvecklas naturligt.  
 
Med ovanstående information anses försäljning med tillhörande samarbete och hantering av 
nyckelkunder vara en KF för Tobii. Arbetet är en central del av företaget och man är medveten 
om dess relevans och betydelse för hur man ska fortsätta utveckla marknaden. Allt eftersom att 
tekniken fortlöper och tekniken blir allt vanligare, är det inte otänkbart att ett proaktivt arbete 
liknande KF i fallen Convini och Closers, blir en kompletterande del av försäljningsprocessen. 
 
KF2: Distribution med återförsäljare  
Tobii har en global etablering av sina tjänster, med kontor i Europa, Nordamerika och Asien, där 
man säljer direkt till slutkunden. Utöver de egna kontoren har man även ett väl utvecklat 
återförsäljarnät, som levererar tjänsterna där man inte har egna kanaler för leverans av tjänsterna. 
  
Genom att använda återförsäljare för att leverera tjänsterna, har man fått en ökad försäljning och 
snabbare tillväxt. Historiskt har det varit ett avgörande beslut för att etablera infrastruktur och 
egen distribution, när man “skapar en ny marknad” på det sätt som Tobii: s tjänst innebär. Vidare 
erbjuder användandet av återförsäljare en bättre skalbarhet för tjänsterna och man får en lokal 
kännedom som öppnar upp till nya marknader och kunder som annars inte hade varit möjligt. 
  
Då företaget arbetar med samarbeten och hanteringen av nyckelkunder, är det avgörande för 
Tobii att man lyckas knyta an rätt partners för att leverera tjänsten. Det är essentiellt att man 
hittar aktörer som håller genomgående god kvalité och demonstrerar rätt värden enligt den vision 
för det varumärke som Tobii står för. Med rätt avtal och kontrakt med återförsäljarna, sänker 
man kapitalintensiteten i företaget genom att exkludera klassiska etableringskostnader som t.ex. 
kontor och personal, vilka istället hamnar hos de externa aktörerna. Företaget skapar även en 
ekonomisk inträdesbarriär för framtida konkurrenter, då man redan kapitaliserat och “knutit upp” 
de bästa aktörerna att samarbeta med (Arnold, 2000; Hamel och Prahalad, 1985). 
 
Distribution via återförsäljare är en KF för Tobii då man har en långsiktig plan om att växa 
globalt och behålla marknadspositionen som man har i dagsläget. Som ett mid-cap bolag på 
svenska börsen, krävs det att man har en effektiv affärsstruktur om man ska hantera 
konkurrensen långsiktigt. Idag är företaget väl medvetet om relevansen av att hålla en god 
relation med återförsäljare och att stödja återförsäljarna på sina lokala marknader (lobbyism), där 
man erbjuder fördelaktiga premier och provisionssystem när nya kunder etableras. 
 
 
KF3: Legitimitet och Proof of Concept  
Tjänsten som tillhandahålls innebär ett komplett system av teknisk hårdvara med tillhörande 
mjukvaruplattform, där det ställs höga krav på funktionalitet och legitimitet. Med ett funktionellt 
värde och ett marknadsklimat med upphandlingar, regler och förordningar inom medicin, 
sjukvård och utbildning, ställs höga krav på tillförlitlighet och reliabilitet för produkten/tjänsten. 
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Tjänsten är för många helt ny och för att lyckas med nyförsäljningen krävs det att man kan 
etablera tanken om ett aktivt användande på ett framgångsrikt sätt. Potentiella kunder är mer 
benägna att testa en ny teknik, produkt eller tjänst om rekommendationen kommer från en 
referens i form av en vän eller samarbetspartner, än om det är företaget själva som säljer in. 
 
Referenser och kundrelationer blir på så sätt en naturlig del av arbetet inom verksamheten då det 
samspelar med hur man bygger marknaden med KF för nyckelkunder. Omgivningen för 
nyckelkunder och organisationer som är intresserade av tekniken är än så länge relativt liten 
vilket medför att mässor, event och liknande mötesplatser utgör en central del av den indirekta 
marknadsföringen som man strävar efter. 
  
Med en långsiktig plan om global spridning och kommersialisering, krävs det att man har en 
erkänd status likväl som en fungerande tjänst som levererar teknologin och möjligheten till det 
nya kommunikationssättet. För att lyckas med detta krävs goda kundrelationer och starka 
referenser, som intygar att Tobii håller vad de lovar. 
 
Goda referenser och legitimitet anses vara en kritisk faktor för Tobii då det även är avgörande 
för hur man tas emot av nya nyckelkunder (synergi med annan faktor) och hur man skapar sitt 
varumärke för att kunna bredda sitt produktsortiment till andra affärsområden. Erkänd legitimitet 
hos befintliga kunder med höga krav medför även att det blir lättare för företaget att etablera sig 
hos “key entrance companies” (Lundgren, 1991) som man vill samarbeta med men är svåra att 
knyta an vid etablering i nya affärsområden. 
 
KF4: Kundanpassning och flexibilitet  
En stor del av säljprocessen mot nyckelkunder, uppbyggd på samarbete och flexibilitet är det 
avgörande för Tobii att kunna anpassa sig efter kundens behov. Utifrån grundförutsättningar i 
mjukvara och den tekniska plattformen, satsar man på att skräddarsy lösningar för att leverera 
högsta möjliga kvalitet i tjänsten. 
  
Då man har en stor geografisk spridning och med olika typer av kunder, kan behovet hos t.ex. en 
kund i Sverige skilja sig markant från en liknande kund i USA, vilket är ett resultat av olika 
regulatoriska aspekter och skillnader bland tillgångar. En annan aspekt som kan påverka mellan 
olika kunder kan vara externa omvärldsfaktorer t.ex. kultur, religion och standarder, som 
ytterligare sätter press på företagets förmåga att vara flexibla. 
  
För kapitalstarka kunder som är villiga att betala för funktion finns utrymme från Tobii: s att 
erbjuda delar av tjänsten som inte skulle vara möjliga i ett mer marknadsmässigt klimat. Det har 
lett till att man har skapat heltäckande specialanpassningar. I takt med att marknaden utvecklas 
och konkurrens med proaktiv försäljning uppstår, är förhoppningen att tidigare samarbeten och 
installerad infrastruktur hos t.ex. institutioner, utgör en form av “moat” – vallgrav. Med en 
etablerad vallgrav hos tidigare kunder ökar chansen till fortsatt lojalitet och att Tobii blir det 
naturliga förhandsvalet vid nyförsäljning. 
 
En ytterligare avgörande faktor som har betydelse är hur anpassningen och flexibiliteten för 
produkterna och tjänsten samverkar med de andra KF hos företaget t.ex. Proof of Concept, 
distribution och försäljning mot nyckelkunder. Med rätt hantering och dynamik i tjänsten erhåller 
man synergieffekter över de olika faktorerna och bygger ett starkt varumärke som håller erkänt 
hög kvalité och strävar efter att leverera bästa möjliga värde åt kunden. Vargo och Lusch (2004) 
bekräftar det som viktiga grundpelare vid utformning av ett framgångsrikt tjänsteföretag. 
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Kundanpassning och flexibilitet är en KF för Tobii, man är idag väl medvetna om vikten av 
skräddarsydda lösningar och specialanpassningar för att hålla kunderna trogna och nöjda med 
tjänsten. Företaget har en stark tillväxt och ett globalt distributionsnät, det ligger i företagets 
intresse att fortsätta jobba aktivt med att säkerställa leveransen av tjänsten, oavsett externa 
faktorer och marknadsförändringar. 
 
KF5: Teknisk plattform 
Lösningen som tillhandahålls utgörs av ett komplett ekosystem av hårdvara och en 
mjukvaruplattform som möjliggör kommunikation för rörelseförhindrade patienter. Värdet för 
den typen av funktion blir näst intill ovärderlig för konsumenten men ställer samtidigt ställer 
höga krav på funktionalitet och anpassningsbarhet i den tekniska plattformen. Den tekniska 
plattformens prestanda utgör en grundpelare för den helhet som tjänsten levererar, och blir 
således direkt avgörande för det slutgiltiga värde som tillkommer kunden. 
 
Att plattformen fungerar enligt uppsatta premisser blir helt avgörande i vissa fall då man har en 
medicinsk anknytning till patienter där andra kommunikationsmedel helt saknas. Vid den 
händelse att plattformen fallerar tappar man direkt alla mjuka värden som inkluderas i tjänsten. 
Det är därför kritiskt att man har regelrätta system, serviceåtgärder och support som snabbt kan 
hjälpa till vid möjliga felaktigheter. 
 
Utvecklingen av plattformen bygger på att man kan anpassa mjukvaran efter de begränsningar 
och förutsättningar som finns. Vid eventuella förändringar krävs ett samspel mellan de olika 
medlen för att vidhålla funktionaliteten, vilket leder till att större uppgraderingar med flera 
inkrementella förändringar ofta genomförs vid planerade tillfällen.  
 
Då kundanpassning och flexibilitet är en KF hos företaget, krävs det även att man har goda 
möjligheter att modulera plattformen efter behov, vilket även sätter krav på hur design och 
utveckling kan ske i framtiden. Det är essentiellt att man inte skapar tekniska begränsningar som 
tär på utbudet och förmågan i mjukvara och de tillkomna värden som man vill erbjuda i tjänsten. 
 
Tobii är idag väl medvetna om relevansen av den tekniska plattformen och allokerar en stor del 
av sina resurser till FoU. Man har även vissa standardiserade modeller som man utgår ifrån, som 
ger snabbhet och effektivitet vid det fall att t.ex. en station på ett sjukhus går sönder. Vidare 
erbjuder underleverantörer och det etablerade återförsäljarnätet goda möjligheter att underhålla 
den tekniska plattformen på plats, med rätt service och support för den lokala kunden. I 
framtiden hoppas man kunna fortsätta leverera nya modeller som samspelar väl med den sedan 
tidigare installerade mjukvaran och infrastrukturen hos kund. 
 
KF6: Innovationsförmåga 
Tobii är i framkanten av utvecklingen för eye-tracking-teknologin och tack vare sin 
innovationsförmåga har man skapat sig ett tekniskt övertag med mjukvara och hårdvara som är 
unika på marknaden. 
  
Företaget levererar en tjänst som bygger på funktionalitet och prestanda i den tekniska 
plattformen och det är därmed avgörande för Tobii att man fortsätter ligga i framkant av 
utvecklingen. Utan innovationsförmågan finns risken att företagets tekniska prestanda 
understiger konkurrenternas, vilket direkt försvagar det värde och helhetsupplevelsen som 
tjänsten innebär. 
 
Man är väl medvetna om behovet av innovation i företaget och arbetar aktivt med att underhålla 
kreativiteten samt utvärdera nya idéer, vilket även är en central del av företagskulturen. 
Innovationen i företaget byggs med hjälp av den strategiska uppdelningen med olika 
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affärsområden som driver utvecklingen framåt med egna affärsmodeller och som skapar nya 
marknadsförutsättningar. 
  
Separering av olika affärsområden medför att organisationen får ett tvärfunktionellt fokus på 
innovation med en form av strukturell ”ambidexterity”, som diskuteras av Tushman och O’Reilly 
(1996) och March, (1991), där man belyser vikten av att ha både inkrementell och radikal 
innovation i en verksamhet. I Tobii: s fall har man då en speciell arbetsgrupp med fokus på 
prospektering av nya idéer och affärsområden (radikal innovation) medan den “vanliga” FoU 
istället arbetar med effektivisering, modifiering (inkrementell innovation) och framtagande av de 
prospekterade idéerna. 
  
Innovationsförmågan är en kritisk faktor för företaget då det är direkt avgörande för hur tjänsten 
kan konkurrera med den tekniska utvecklingen hos företagets konkurrenter samt ett sätt att uppnå 
den önskade tillväxten och expansionen till nya affärsområden. En ytterligare del av strategin är 
att etablera ett ökat funktionellt värde inom nya marknader t.ex. mänsklig interaktion med laptop 
och iPad. Det krävs då att företaget ständig utvecklar idéer i form av nya produkter, plattformar 
och tjänsteerbjudanden som kan föra marknadsutvecklingen framåt. 
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4.3.! Trialbee 
 
 
 
“Accelerating!Clinical!Research” 

 
 
 
 
Bakgrund 
Trialbee definierar sig som ett mjukvaruföretag, vilka levererar lösningar och produkter/tjänster 
för att underlätta kliniska tester inom läkemedelsindustrin. Företaget grundades 2009/2010 av 
Tobias Folkesson och Jonas Billing, vilka båda tidigare har arbetat på Ericsson inom 
telekomindustrin. 
  
Under sina år hos Ericsson fick man upp ögonen för den framtida potentialen inom “life-science” 
samt identifierade ett antal problem som skulle kunna lösa med hjälp av teknologisk utveckling. 
Grundarna såg en starkt växande satsning inom medicin och hälsa med en ökad mängd kliniska 
tester av preparat och medicin. Frågeställningen som uppenbarade sig ”Hur kan man dra nytta av 
mobilanvändandet i framtiden?” blev startskottet för den framtida innovation och lösning för 
problemen inom marknaden. 
  
Företaget startades som ett projekt med syfte att hjälpa läkemedelsindustrin att snabbare få fram 
medicin och att använda mobiltelefoner för att öka hastigheten av insamling och analys av 
klinisk data. Ett sätt att ersätta tidigare konventionell pappersmetodik och manuella metoder för 
insamling och analys. Svårigheterna med att etablera en ny arbetsmetodik inom medicin och 
kliniska tester, återfinns i de lagar och förordningar och strukturella utmaningar som reglerar 
hanteringen av medicinsk information.  
 
Under arbetet med projektet identifierade man inom hälsosektorn ytterligare problem som finns 
inom kliniska tester, problemet med patientrekrytering. Här såg projektet möjligheterna att 
implementera tekniska framsteg från telekomsektorn, vilket ledde till att man startade företaget 
inom ett helt nytt affärsområde. Det nya affärsområdet omfattade en ny metodik för att öka 
hastigheten och noggrannheten för patientrekrytering till kliniska prövningar. Företaget tog fram 
en ny modell med en innovativ lösning för att lösa den problematik som funnits sen kliniska 
studier startade, med långa ledtider, dålig träffsäkerhet och komplicerad informationsinhämtning. 
Tidigare processer av patientrekrytering har huvudsakligen skett via två olika huvudkanaler: 
vårdcentraler/sjukhus och annonser via tidningar. Ingen av de olika kanalerna har erbjudit en 
digital lösning. Använd av ny teknik och integration med samhälle kunde nu erbjudas. Detta blev 
startskottet för den revolutionerande lösning med digitalisering och förändring inom 
läkemedelsindustrin som Trialbee erbjuder i sin produkt/tjänst. Lösningen är en användarvänlig 
plattform, med fokus på patienten och informationshantering. 
  
Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö och har 17 anställda och förväntas omsätta 14 MSEK 
under 2015. Historiskt har företaget uppvisat en stark tillväxt och har en etablerad plattform med 
partnerskap och nyckelkunder som möjliggör en kraftig expansion och ökad omsättning. 
  

Årets svenska affärsmodellsutmanare 2014 
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Affärsmodell och värdeerbjudande 
 

 
Figur 7 

Affärsmodell canvas: Trialbee 
*Kostnader och intäkter i modellen har inte kunnat verifieras av respondenten då informationen är sekretessbelagd. Redovisad 

information är baserad på egna antaganden och observationer av tidigare arbetssätt och konkurrenter. 

Figur 7 ger en övergripande bild av företagets verksamhet och affärsmodell. Trialbee erbjuder 
innovativa mjukvarulösningar som möjliggör att bioteknik- och läkemedelsföretag kan 
påskynda, förbättra och precisera resultatet från kliniska tester. Man har fyra huvudsakliga 
funktioner som man erbjuder åt slutkunden (läkemedelsföretag som utför kliniska prövningar): 
  
●  Patientrekrytering - Trialbee erbjuder webbaserad patientrekrytering som utvecklats i 

nära samarbete med patientintresseorganisationer och ledande läkemedelsföretag. Ett 
webbaserat datasystem som ökar rekryteringstakten och kvalificerade individer (för den 
specifika studien) att delta i kliniska tester. 

●  Utvärdering - Företaget erbjuder verktyg för att genomföra online-utvärderingar innan en 
studie påbörjas. Analys och optimering av data i real-tid är en nyckelfaktor för 
genomförandet av en lyckad klinisk studie. 

●  Behålla patienter – Hjälper att engagera och behålla patienter genom motivation, där 
Trialbee koordinerar kommunikationen mellan patienter och programmet för att motivera 
deltagarna. Läkemedelsföretag har inget värde i att rekrytera rätt patienter om de drar sig 
ur innan studien är genomförd. 

●  Studiedata - de studiedata som erhålls generar stora mängder information om patienten 
och den kliniska prövningen. Systemet har utvecklats i samarbete med de branschledande 
läkemedelsföretagen och företrädare för användarna. 
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Utöver områdenas funktionella värde, tillkommer ytterligare aspekter som även ofta återfinns vid 
automatisering och digitalisering (Markovitch och Willmott, 2014). 
  
●  Snabbare 
●  Billigare 
●  Enklare 
●  Effektivare 
●  Standardiserat format 
●  Hög flexibilitet och kundanpassning 
 

Tillsammans bildar ovanstående värden en konkurrenskraftig tjänst som revolutionerar och 
digitaliserar hanteringen av patienter i kliniska studier. Innan längre historik finns är det svårt att 
avgöra hur stor påverkan den nya tjänsten kommer ha på den befintliga marknadsstrukturen. Ett 
argument som talar för en fortsatt utveckling är att Trialbee och de befintliga kunderna är 
tämligen överens om att tjänsten eller motsvarande lösningar behövs och kommer vara en del av 
den framtida processen. 
  
Innovation och Organisation 
Innovation är ett viktigt område för Trialbee, vilket genomsyrar företagskulturen och de 
anställda. Det finns en målsättning om en gemensam vision, nytänkande och möjligheten att se 
saker och ting ur nya perspektiv. Innovation definieras hos företaget som ett förhållningssätt till 
ny teknik och vidareutveckling av befintlig kunskap och teknik, för att skapa en bättre och 
hållbarare värld. I visionen har man ett globalt synsätt där man vill kunna skala upp sin teknologi 
och bibehålla innovationen, samtidigt som man utvidgar applikationsområdena. 
  
Trialbee är i framkanten av sin bransch ”life-science”, en typiskt konventionell bransch där man 
ofta arbetar med konservativa metoder, onödiga rutiner och hinder som motverkar utvecklingen. 
Branschen har på senare tid visat tecken på en vilja till förändring på grund av ständigt ändrade 
förutsättningar och teknikutveckling. Förhoppningen är att använda befintlig teknikplattform för 
vidareutveckling och där man kan realisera utvecklingen och för att fånga upp framtida 
möjligheter. Företaget har en mindre grupp personer som arbetar med FoU, där framtida koncept 
och affärsmöjligheter utvärderas och testas för att möjliggöra detta. Företaget arbetar även med 
prospektering av nya idéer och potentiella lösningar inom närliggande sektorer. Prospekteringen 
är initierad av ledningen för att skapa en företagskultur som gynnar och främjar innovation. 
  
Företaget har ett långsiktigt strategiskt mål om att etablera sig på global nivå och att inom fem år 
vara i toppskiktet för den här typen av tjänster. Företaget siktar på att ha en operationell 
verksamhet i Europa, Nordamerika och Asien. För att lyckas med tillväxt och expansion krävs 
stora kapitalinvesteringar som kan täckas av organiska intäkter eller externa investeringar. Den 
internationella tillväxten får en ökad takt med den accelererade teknikutvecklingen, avregleringar 
och minskad skepticism bland de internationella läkemedelsföretagen. 
  
Visionen hos Trialbee ska realiseras via strategin som implementeras i hela organisationen, där 
man har fokus på att inte begränsa sig i sin arbetsprocess samt att hålla ett öppet förhållningssätt 
till nya tekniker och se möjligheter i andra applikationsområden. Arbetet återspeglas i personerna 
som arbetar med FoU och utforskar nya affärsmöjligheter. Företaget har ett kontinuerligt arbete 
med ständiga förbättringar och aktiviteter som syftar till att främja innovation med t.ex. 
workshops och regelbundna avstämningar som fortlöper genom hela organisationen. 
  
Det finns även ett agilt förhållningssätt i arbetet, där företaget strävar efter att kontinuerligt 
identifiera och implementera smarta idéer som presenteras. För varje tillfälle görs en strategisk 
och analytisk avvägning beroende på idé eller tanke. Idéerna utvecklas därefter för att testas och 
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implementeras. En annan aspekt som företaget använder sig av är arbetsmetodiken ”Lean”, där 
man arbetar med fokus på ständiga förbättringar och PDCA (Plan, Do, Check, Act) för att skapa 
ett klimat av öppenhet och naturlig utveckling med förslag från alla anställda (Rother (2010). 
 
 
 

4.3.1.! Identifiering och analys av företagets 
kritiska framgångsfaktorer 

 
 
KF1: Försäljning mot nyckelkunder 
Trialbee agerar i en konservativ marknad med föråldrade rutiner och struktur, där företrädarna 
ofta är äldre, mer riskmedvetna och med hög akademisk nivå. Läkemedelsbranschen har en 
historik med långa beslutstider och tröga processer för att pröva nya lösningar och arbetssätt. 
Företagen har tidigare haft en skepticism mot nya tjänster, vilket har lett till att Trialbee 
använder sig av en form av akademisk metodik för att närma sig kunder i sin försäljningsprocess. 
Företaget arbetar aktivt med utbildning och informationsdelgivning åt sina kunder, där man 
tillsammans skapar en långsiktig plan med syfte att effektivisera processen och hanteringen av 
kliniska försökspersoner. 
 
Företagets nyckelkunder består av marknadsledande företag för medicinska studier t.ex. Novo 
Nordisk. Företaget har även utvecklat produkter tillsammans med forskare och innovatörer som 
är en del av den tidigare delen av produktlivscykeln (innovators). Tillsammans med 
nyckelkunderna driver företaget marknaden framåt, där man testar hinder och regelverk för att 
skapa en effektivare process. Med en förbättrad marknadsposition och ökad legitimitet, hoppas 
man skapa en dominoeffekt där försäljningen och användningen av produkten blir accepterad 
som en naturlig del av processen och på så vis nå en bredare marknad (early adaptors, early 
majority, late majority (Rogers, 2003)). 
 
Företaget arbetar med en proaktiv bearbetning av nya kunder i en marknad med ett stort antal 
företag som man inte har en relation eller samarbete med ännu. Efter inledd kontakt används 
istället en reaktiv försäljningsprocess där anpassning och utveckling av samarbete sker efter 
kundens behov och önskemål. Etablering av långsiktiga relationer och samarbeten är en kritisk 
faktor hos företaget då det ger en inträdesbarriär gentemot framtida konkurrenter. Det finns inte 
många företag som idag sysslar med kliniska studier och det är därför essentiellt att man kan 
hitta samarbete med rätt aktörer då marknaden fortfarande är “omogen”, och inte fullt utvecklad 
ur ett konkurrens perspektiv. För fortsatt stark tillväxt, ökade intäkter och skalbarhet, krävs det 
att man uppnår en viss volym i försäljningen. Det är kritiskt i försäljningsprocessen att man har 
uppföljning och bearbetning av befintliga kunder, samtidigt som man utvecklar och prospekterar 
nya potentiella verksamheter där tjänsten har ett användningsområde. 
 
Samarbetet blir en grundläggande förutsättning för att förändra och skapa nya 
marknadsförutsättningar och en acceptans för den tjänsten och teknologin.  
Företaget är idag väl medvetet om hur viktig del av verksamheten som försäljningen mot 
nyckelkunder är. I ett framtida scenario med stark expansion och utvecklad produktportfölj är 
förhoppningen att leda teknologin framåt och därigenom nå läkemedelsföretag globalt. 
 
KF2: Proof of Concept och Legitimitet 
Trialbee erbjuder mjukvarulösningar till bioteknik- och läkemedelsföretag för att effektivisera, 
förbättra och precisera resultatet från kliniska tester, vilket medför att det ställs höga krav på 
funktionalitet och legitimitet då tjänsten används i kliniska studier. Eftersom det är en 
konservativ marknad, finns höga “trösklar” och inträdesbarriärer i form av regelverk, anvisningar 
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och förhållningssätt när ny teknik ska implementeras. Avgörande parameter för att kringgå 
problemet och påskynda processen är användandet av tidigare referenser och befintliga 
nyckelkunder t.ex. läkemedelsföretag och sjukhus, där hög legitimitet återfinns och rigorösa 
tester redan genomförts innan tjänsten implementerats. 
 
Med några få utvalda aktörer har man via den fulla flexibiliteten och anpassningsförmågan 
gemensam utveckling och etablerat mycket goda relationer och samarbeten med kunder. 
Företaget arbetar med att underhålla relationen med aktörerna då det bildar ett “ansikte utåt” åt 
företaget. Den tekniska basen för tjänsten medför att kunderna kräver legitimitet för den tekniska 
plattformens funktionalitet, att man prestandamässigt klarar av att leverera t.ex. statistiska 
analyser, hantering av databaser och insamlandet av information. Här utgör referenser och 
samarbeten med medicinska företag och forskare en viktig roll för varumärket och utgångsläget 
man har vid kontakt och förhandling med nya kunder. 
 
Då marknaden är “omogen” och införandet av tjänsten handlar om att förändra rutiner samt 
arbetssätt med lång historik, är goda referenser an avgörande faktor för att företaget ska lyckas 
etablera sig. Idag är företaget väl medvetet om relevansen av goda referenser och har hög 
kontroll gällande exponeringen, hur delgivandet och användandet av referenser inkluderas i 
försäljningsprocessen. 
 
KF3: Kundanpassning och flexibilitet 
Trialbee:s reaktiva försäljning bygger på att lösningen som säljs har en hög flexibilitet och goda 
möjligheter till kundanpassning. Lyhördhet och insyn i slutkundens behov och problematik för 
att kunna integrera samt modifiera mjukvaran krävs på ett fördelaktigt sätt.  
 
Kunderna har ofta en god kapitalbas och är väl insatta i sina egna behov vilket ställer höga krav 
på hur tjänsten anpassas efter önskemålen gällande de specifika försök och tester som ska 
genomföras. Vidare värden man tillhandahåller är en form av automatisering och förenkling av 
informationshantering och analysering som medför ytterligare krav på dynamisk tjänst där 
värden och parametrar kan moduleras efterhand 
 
Företagen och kunderna har en stor geografisk spridning med olika regelverk och restriktioner. 
Det krävs att lösningen kan anpassas beroende på vilken bransch och område man opererar inom. 
Läkemedelsföretag i USA har helt skilda behov och regelverk än ett sjukhus i Sverige. För att 
lösa problematiken har man en standardiserad lösning och plattform som man utgår ifrån, som 
skräddarsys och modifieras för bästa användningsbarhet. 
 
Flexibilitet och reaktivitet mot sin omgivning är en kritisk framgångsfaktor som bidragit och 
möjliggjort förvärv av flera av företagets nyckelkunder. Höga krav från kunder pressar Trialbee 
mot en konstant utveckling och förbättring av den egna verksamheten. Företaget aspireras på att 
leda marknadsutvecklingen av digitalisering av kliniska försök och samtidigt utveckla 
samarbeten med nyckelföretag för varje ny marknad, med hjälp av en anpassningsförmåga som 
inte existerat tidigare. 
 
KF4: Teknisk Bas 
Lösningen som tillhandahålls utgörs av tjänster kring en teknisk plattform som ersätter manuellt 
arbete med statistik, analys och optimering av data. Funktionalitet i den tekniska plattformen 
måste vara tillräckligt avancerad och utvecklad för att ersätta befintliga metoder och även 
levereras med bättre prestanda och värde, om företagen ska vara motiverade att investera trots en 
kostnad som överskrider den tidigare lösningen.  
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Den tekniska plattformen utgör en kritisk faktor då den är avgörande för det funktionella värdet 
som tjänsten bygger på. Vid det fall att den tekniken fallerar tappar alla tillsatta mjuka värden 
relevans, då det grundläggande syftet med tjänsten inte längre fungerar. Med rätt plattform har 
man möjlighet att vara t.ex. flexibel och anpassningsbar, och kan leverera alla kringfunktioner i 
tjänsten som ger ett större värde än vad bara produkten erbjuder. 
 
Ledningen är idag medvetna om relevansen av att plattformen fungerar och har backup-system 
som ska säkerställa att tjänsten har en “uptime”, en drifttid på 100 %. Genom företagets 
innovationsförmåga (se F5) arbetar man ständigt med att utveckla plattformen, med främst 
radikala men även inkrementella innovationer, vilket är ett sätt att skapa och vidhålla en 
långsiktig konkurrenskraft och hålla sig i marknadens framkant. Uppdateringar och förändringar 
i plattformen är inte helt riskfria och med höga krav på säkerhet krävs det att Trialbee är 
försiktiga under hela utvecklingsfasen.  
 
KF5: Innovationsförmåga 
Trialbee är i dag i framkanten av branschen ”life-science”, som hos andra aktörer och 
konkurrenter innebär konservativa och icke-digitaliserade metoder, föråldrade rutiner och hinder 
som motverkar utvecklingen. Förhoppningen är att med hjälp av den tekniska plattformen föra 
utvecklingen framåt, samtidigt som man behåller marknadsandelar och därigenom bygger en 
stark kundbas. För att möjliggöra detta har man en mindre grupp personer som arbetar med FoU, 
där framtida koncept och affärsmöjligheter utvärderas och testas. Man har även en process för 
prospektering av nya idéer och potentiella lösningar i närliggande sektorer, en mekanism som är 
initierad av ledningen för att skapa en företagskultur som gynnar och främjar innovation.  
 
Då marknaden anses vara omogen med fåtal aktörer är det kritiskt att fortsätta utveckla den 
tekniska plattformen och undersöka nya affärsmöjligheter där man kapitaliserar på den befintliga 
tekniken men på ett nytt sätt. Trialbee arbetar ständigt med inkrementella innovationer för 
tjänsten, där små förbättringar hjälper företaget att vidhålla konkurrenskraften samtidigt som 
man utvecklar värdet för befintliga kunder. Man har även en långsiktig plan med en kraftig 
expansion, där radikal innovation finns i åtanke, men som på förhand är svår att avgöra hur den 
kommer att utformas. Utan innovationsförmåga för fortsatt utveckling, tappar företaget 
konkurrenskraft då den tekniska plattformen demonstrerar de grundläggande värdena som 
tjänsten bygger på. Precis som i fallet med Tobii, kommer konkurrenterna fortsätta framåt, och 
utan egen utveckling tappar de mjuka värdena snabbt relevans om den tekniska prestandan 
eftersätts. Det är därmed avgörande att företaget fortsätter att innovera sig i takt med att 
marknaden förändras. 
 
Det är tydligt att innovationsförmågan är kritisk för företaget. Hela företagets historia bygger på 
att vara innovativ och kunna paketera befintlig teknik för att exporteras och användas i andra 
branscher. Med ett långsiktigt 5-års mål om global spridning och etablering, finns även 
innovationsförmåga och skalbarhet som en viktig utgångspunkt i företagets vision och strategi. 
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4.4.! Closers 
 
 
 

 
“Av säljare för säljare” 

 
 
 
 
Bakgrund 
Closers är ett bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserat sig inom försäljning och 
säljutveckling. Företaget startades av VD Fredrik Thulin år 2011. Företaget har sedan starten 
blivit uppköpta, för att ingå i en bred grupp av olika bemannings- och rekryteringsföretag. Vid 
årsskiftet 2014 och 2015 har man decentraliserats till att åter bli ett fristående bolag och 
fokuserar nu endast på bemanning, rekrytering och utbildning inom affärsområdet försäljning. 
 
Företaget har ett innovativt värdeerbjudande i form av utbildning och uppbyggnad av 
försäljningsavdelningar samtidigt som man sköter bemanning och rekrytering. Closers 
tillhandahåller en underleverantörslösning för mindre/enmansbyråer, där konsulten kan använda 
Closers egna varumärke och namn för att genomföra en affär (rekrytering eller bemanning). I 
den kompletterande till tjänsten tillhandahåller man delar av en rekrytering där underkonsulten 
har t.ex. en färdig kandidat för en affär men saknar uppdragsgivare.  
 
Branschen för bemanning och rekrytering innebär ett mycket tufft marknadsklimat med många 
aktörer och strukturella förändringar med tekniska plattformar som t.ex. Linkedin och 
Careerbuilder. På senare tid har man knutit flera viktiga ramavtal med underleverantörer, kunder 
och partners, vilket är en indikation på att affärsmodellen och den innovativa tjänst man 
tillhandahåller är tidsenlig och har förutsättningarna att fortsätta utvecklas. 
 
Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm city och verkar geografiskt över hela Sverige. 
Företaget har ca.25 anställda (beroende av antalet aktiva konsulter) och en omsättning på 12 
MSEK. Historiskt sett har man uppvisat positivt ekonomiskt resultat med en mycket god tillväxt 
av omsättningen och ökning av kundbasen. 
  

Nyligen tagit in kapital från två investmentbolag 
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Affärsmodell och värdeerbjudande 
 

 
Figur 8 

Affärsmodell canvas: Closers 

Figur 8 ger en övergripande bild av företagets verksamhet och affärsmodell. I företagets 
kärnverksamhet erbjuds flera olika typer av tjänster: Rekrytering, bemanning, RPO och 
Campaign Recruitment, där det huvudsakliga målet är att man skapar en skräddarsydd lösning 
som är anpassad efter kundens behov. Med en lång erfarenhet av försäljning och hur man bygger 
upp en effektiv försäljningsavdelning och företagskultur, skapas en helhetslösning där 
långsiktighet och lönsamhet står i fokus. Sammanfattningsvis tillhandahåller man värden som: 
 
●! Förståelse för vilken typ av personal som passar säljrollen 
●! Hitta rätt kandidater som kan utföra arbetet 
●! Kvalitetssäkra kandidaterna, intervjuer och screening 
●! Utbilda företaget och kandidaterna 

 
Man erbjuder även ett innovativt partnerskap med integration av externa underkonsulter i 
företaget. I rekryteringsbranschen är nätverk och kontakter avgörande säljaspekter, där det finns 
flertalet rekryteringsverksamheter som är enmans/små byråer. Processen omfattar både research 
och försäljning, vilket medför att det ofta saknas någon del av tjänsten t.ex. underkonsulten får in 
ett säljuppdrag men att man inte har någon lämplig kandidat att tillgå för rekrytering. Closers 
erbjuder då möjligheten att tillhandahålla den saknade delen av uppdraget, där underkonsulten 
betalar en premie för att använda varumärket och försäljningskompetensen. Värdet för 
underkonsulterna blir då: 
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●! Möjlighet att ta fler uppdrag 
●! Starkare varumärke 
●! Synergieffekter från större drift 
●! Kompetens och utbildning inom försäljning 

 
I intäktsmodellen har man flera sätt att ta betalt för kärnverksamheten: Lyckad rekrytering, 
uthyrda konsulter, konsulterande med egen personal på plats och utbildningspaket. I 
partnerskapet med underkonsulter erhåller man istället betalning för användning av varumärket 
och kompetens, alternativt en premie för den delen av uppdraget som man tillhandahåller. 
 
Innovation och organisation 
Företaget är uppdelat med olika divisioner där man separerat varje del av tjänsten som utgör en 
egen division inom företaget. Den divisionsbaserade organisationen trots liten storlek sett till 
antal anställda, skapar en självständighet mellan de olika avdelningarna, där samspel och 
kommunikation blir essentiellt för att balansera input och output, försäljning och rekrytering. 
Med olika divisioner skapas en balans och samspel mellan utbud och efterfrågan på kandidater 
och uppdrag.  
 
Researchavdelningen har som uppgift att ständigt “producera” rätt typ av kandidater för att 
tillgodose försäljningsavdelningen innan behovet uppstår. Man strävar efter att underhålla en 
pool av kompetenta säljare inom alla olika typer av segment som man rekryterar till. 
Prospektering av olika kandidater sker genom olika medier, där man ständigt strävar efter att 
använda den senaste typen av verktyg för att skapa en effektiv process för identifikation t.ex. 
Linkedin. 
 
Försäljningsavdelningen har ett extrovert arbetssätt med att hitta nya potentiella kunder och 
samarbetspartners. Arbetet domineras av att identifiera rekryteringsmöjligheter samtidigt som 
man bygger långsiktiga ramavtal med t.ex. standardiserade rekryteringsbehov eller bemanning 
av Closers konsulter. Samspelet med leveransen från researchavdelningen är mycket viktigt för 
försäljningen, då man snabbt tappar trovärdighet och skadar varumärket om en rekrytering inte 
lyckas eller tar för lång tid. 
  
Med en långsiktig plan om att vara ledande aktör för bemanning och rekrytering inom 
försäljning krävs det att företaget har en innovativ kultur där man kan kapitalisera idéer och 
tankar som erbjuds från den stora mängd personer man omsätter. I företagets olika processer 
strävar man alltid efter ständiga förbättringar och utvärdering av idéer som tas fram. 
Organisatoriskt har man en elektronisk idélåda, där alla delaktiga, både anställda och konsulter 
kan delge förslag på tankar och idéer. Företaget har avstämningar varje vecka som aktivitet för 
att säkerställa att varje idé och förslag diskuteras av företagsledningen. Intressanta förslag tas 
vidare till styrelsen för beslut. Tanken med idélådan är att man utöver innovativa idéer även vill 
skapa en öppen dialog mellan kunden och företaget, för att alltid säkerställa hög kvalité och 
relevans av värdet och tjänsten.  
 
Ur ett strategiskt perspektiv är målsättningen att bygga upp register med ett kontinuerligt flöde 
av nya idéer, där utvärdering och implementering sköts på ledningsnivå. Företagskulturen 
präglas av sälj och innovation, där man har ett fokus på att utvecklas och skapa långsiktiga 
konkurrensfördelar och skydd mot framtida tekniska innovationer som ersätter det klassiska 
rekryteringsarbetet. Med en dynamisk företagsorganisation och anpassningsförmåga kommer 
tjänsten som man levererar alltid att vara relevant, oavsett marknadens positionering och 
utveckling. Lönsamheten uppstår sedan när strukturen i verksamheten etablerats och kostnader 
reduceras och anpassas efter verksamhetens behov. 
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Företaget är även mycket aktivt via olika marknadsföringskanaler för att etablera och stärka 
varumärket. Extern sker arbetet främst i sociala medier för att projicera varumärket Closers som 
specialister inom säljkompetens. I marknadsföringen diskuteras olika aspekter kring försäljning, 
där man skapar en bild av “know how” snarare än vilka tjänster man erbjuder. En bevisat lönsam 
affärsstrategi som anammas av aktörer som t.ex. John Deere, där tidningar och tidskrifter står för 
indirekt marknadsföring av produkterna i jordbruket. 
 
Företaget vill skapa sig ett namn och rykte på marknaden som specialister inom säljrekrytering, 
där kunden naturligt kontaktar Closers för att använda tjänsten och hitta en lösning på sitt behov. 
Målsättningen på sikt är att man inte endast ska vara ett tjänsteföretag som erbjuder bemanning 
och säljrekrytering (områden man till stor del förknippas med idag) utan att varumärket och 
företaget ska agera som ett kunskapscentrum med förmedling av information och kompetens 
inom försäljning. Internt arbetar redan flera olika konsulter och rekryterare med utbildning, där 
man använder sig av olika nätverk för att hitta rätt personer och som har tidigare erfarenhet av att 
utveckla en liknande organisation.  
 
Med en strategi om en dynamisk organisation med både hög anpassning och lösningsförmåga, 
skapar den innovativa inriktningen på tjänsten underlag för framtida utveckling. Små 
inkrementella förbättringar i t.ex. värdekedjan, CRM-system och processhantering leder då till 
en högre lönsamhet och effektivitet. Radikala idéer, innovationer och förändringar om nya sätt 
att etablera kunder eller segment medför samtidigt att man får en långsiktighet och varaktighet i 
verksamheten, där man hittar ekonomiska möjligheter allteftersom marknaden utvecklas. 
 
 

4.4.1.! Identifiering och analys av företagets 
kritiska framgångsfaktorer 

 
KF1: Dynamik i försäljningsprocessen 
Rekrytering och bemanningsbranschen är en konkurrensutsatt marknad med flertal aktörer. Den 
proaktiva försäljningsprocessen gentemot potentiella kunder kräver långsiktiga relationer kring 
försäljning och varumärke för att skapa kontakt och förhoppningsvis knyta ramavtal för 
framtiden.  
 
Man har ett strategiskt mål om att etablera långsiktiga relationer med de kunder man samarbetar 
med, och därigenom knyta ramavtal och standardiserade lösningar för rekryteringstjänsten, vilket 
medför ökad konkurrenskraft mot potentiella nya aktörer som försöker etablera sig på 
marknaden. Med längre avtal “låser” man kunden och har möjlighet att erbjuda en tjänst som är 
helt anpassad efter det specifika behovet, vilket på sikt ger ett förbättrat värde men till lägre pris. 
  
Marknaden för rekrytering och bemanning är mycket hårt konkurrensutsatt och har under de 
senaste åren genomgått stora förändringar. Då verksamheten har låga krav gällande kapitalbas, är 
det enkelt för nya konkurrenter och företag att etablera sig rent finansiellt. Istället blir 
svårigheten för många att hitta lönsamhet och tillväxt, när andra är villiga att genomföra samma 
arbete men till lägre pris. Företagets försäljning har ett proaktivt förhållningssätt där man hela 
tiden bearbetar gamla såväl som nya kunder. Att lyckas med försäljningen är en kritisk aspekt för 
Closers då hela verksamheten bygger på en kontinuitet av nyförsäljning. Även den bästa kunden 
kommer inte alltid att behöva ny försäljningspersonal och det är därför avgörande att man hela 
tiden har nya aktörer redo för leverans. 
 
Bemanningsaffären är ett sätt för Closers att skapa en högre kontinuitet i kassaflödet och man 
arbetar även där proaktivt med att hitta långsiktiga kunder som låter företaget sköta försäljningen 
helt och hållet. Även här krävs det att man hela tiden prospekterar nya kunder, då man inte på 
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förhand kan avgöra hur pass stor efterfrågan är och om t.ex. en nyckelkund är villig att förlänga 
avtalet. 
 
Försäljningsprocessen är unik (på den svenska rekryteringsmarknaden) i det avseende att man 
använder underleverantörer för att ta del av samma varumärke för att bredda försäljningen. Med 
en pool av kandidater som ständigt uppdateras och med det tvärfunktionella flöde som existerar, 
kan man på förhand inte avgöra vilka “produkter” -kandidater man har att använda som underlag 
i tjänsten. Man arbetar därför kontinuerligt med att identifiera potentiella kunder utifrån olika 
kundsegment, där inriktningen hos försäljningen måste vara dynamiskt anpassad efter utbudet 
hos researchpoolen t.ex. vid en hög tillkomst av KAM (Key Account Managers), satsar man på 
att bearbeta kunder som har den typen av säljare som behov. 
  
En proaktiv försäljning och förvärv av nya kunder är kritisk för företagets överlevnad, vilket 
även styrks av Parvinen et al., (2011) som hävdar att företag som erbjuder en innovativ tjänst i en 
mogen marknad ofta arbetar med proaktiv försäljning. 
 
Ledningen i Closers är idag medvetna om behovet av att lyckas med en dynamisk och proaktiv 
försäljning. Closers har en aktiv försäljningsprocess och kostnadskontroll för att underhålla den 
starka tillväxten samtidigt som man behåller lönsamhet. I framtiden hoppas man fortsätta 
utveckla långsiktiga samarbeten med ramavtal och underleverantörer, för att skapa en vallgrav 
mot nya konkurrenter och stärka sin position på marknaden. 
 
KF2: Samarbete med underleverantörer 
Samarbetet med underleverantörer är en central del av strategin för tillväxt och skalbarhet i 
verksamheten. Partnerskapet är ett sätt för båda parter att slutföra en affär som annars hade gått 
till en konkurrent. Istället levererar man en gemensam tjänst där nätverk och kontakter från båda 
håll samverkar och bildar en konkurrenskraftig helhet. 
 
Då ett av huvudargumenten för användandet av tjänsten återfinns i dess kundanpassning (se F1 
och F3) satsar man på att skapa en bredd som andra har svårt att erbjuda. Med underleverantörer 
får Closers en högre kompetens inom olika segment där man ännu inte är etablerad. På så sätt 
kan kunden ta del av tjänsten med ett bredare spektrum och på fler nivåer i den vertikala 
rekryteringskedjan t.ex. Key-, Junior- och Senior Account Managers samt säljchefer.  
 
Partnerskap med nyckelpersoner och deras nätverk är ett ovanligt och innovativt sätt att arbeta 
med rekrytering. Man är idag väl medveten om riskerna som tillkommer. Det är kritiskt för 
företaget att hitta rätt samarbetspartners för att säkerställa kvalité och trygghet hos tjänsten och 
varumärket som projiceras mot kund. Prospektering av underleverantörer sker parallellt med 
försäljning och research, där man diskuterar möjligheter och avtal inom nätverket fortlöpande.  
 
Arbetet med underleverantörer är ett nytt affärsområde för Closers som växt fram med den 
decentralisering av organisationen som skedde under 2014. För att nå den tillväxt och skalbarhet 
i verksamheten som man önskar, är det en kritisk aspekt att hitta rätt partners och integrera dem i 
den flexibla leveransmodellen. Målsättningen är att behålla den dynamiska strukturen i företaget 
och med hjälp av underleverantörerna skapa en lönsam verksamhet som växer med en 
franchiseliknande struktur. 
 
KF3: Proof of Concept 
Marknaden för rekrytering och bemanning är kraftigt konkurrensutsatt med många aktörer och 
ständigt nya konkurrenter. Hos kunden har fokus skiftat från en klassisk leverans enligt 
kravspecifikation, till ett behov om en mer heltäckande lösning där tjänsten blir skräddarsydd för 
uppdraget.  
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I grunden handlar rekrytering och bemanning om att “outsourca” en del av den interna 
verksamheten, t.ex. HR för rekrytering av personal eller försäljningsavdelning med externa 
konsulter. Värdet som söks är därmed inte endast kvantifierbart i form av t.ex. antal lyckade 
rekryteringar eller bokade möten. Istället handlar det om att hitta en integrerbar lösning som ett 
externt tillägg till den interna verksamheten, vilket ställer krav på att Closers måste förstå kunden 
och vara övertygande om att tjänsten verkligen levererar det värde som man säger sig erbjuda. 
 
Med goda referenskunder och en stark kundbas, skapas ett kraftfullt försäljningsverktyg vid 
närmandet av nya potentiella kunder. Goda relationer och samarbete är avgörande för att erhålla 
ett starkt varumärke, där företaget blir en naturlig rekommendation vid rekrytering och 
bemanning av säljare. Etablerade ramavtal och en historik av både avancerade (RPO) och 
storvolyms rekryteringar (Campaign Recruitment), påvisar hög kompetens och leveranssäkerhet, 
till skillnad från nyetablerade företag som ofta konkurrerar om pris. 
 
Man använder även ett kundnöjdhets- index där kunden kan bedöma både Closers och rekryterad 
personal, vilket ger en indikation på hur kvalitetssäker tjänsten är. Kunderna till företaget vill ha 
hög kvalité och tillförlitlighet vid varje rekrytering och vid en dålig leverans är det både kostsamt 
och tidskrävande att anlita personal som inte uppfyller kraven, vilket direkt skadar varumärket 
och ryktet hos företaget som genomfört rekryteringen, i det här fallet Closers. Det är därmed 
kritiskt att man ständigt är vaksam på hur varje affär genomförs och att professionalitet och 
kundbemötande finns med i processen. 
  
Det är naturligt att “Proof of Concept” är en kritisk framgångsfaktor hos företaget, då man endast 
har mjuka värden att tillhandahålla för att påvisa tjänstens “prestanda”. Lyckade rekryteringar 
blir Closers referenskunder vid framtida nyförsäljningar och kundkontakt, där referenskunderna 
skapar en ”Word of Mouth”-effekt som ger en fördelaktig position på marknaden. Vid kontakt 
med en potentiell kund kan man illustrera de lyckade rekryteringar som gjorts till företag. 
Kunden når då ut till sitt nätverk för att verifiera kompetensen och specialiseringen som erbjuds. 
Med hjälp av tidigare referenser kan kunderna gå i god för tjänsten och verifiera de mjuka 
värden som tillkommer i alla delar av processen. 
 
Man jobbar ständigt med användandet av referenser för företaget och strävar efter att förbättra 
processen för leverans av försäljning och research. I det långsiktiga målet har man en 
expansionstakt på 30 % årligen, vilket tillsammans med referenser som en KF kräver en hög 
aktning för hur man hanterar befintliga kunder och affärer. För att undvika felaktiga leveranser 
har man etablerat avtal och klausuler som skapar en säkerhet hos kunden, med “garanterad” 
kundnöjdhet (parametrar som ska uppfyllas) och mottot att Closers strävar efter att alltid leverera 
rätt personal på rätt plats. 
 
KF4: Kundanpassning och flexibilitet 
Som tidigare nämnt har kunder oftast höga och specifika krav på kandidatens profil för att passa 
in i företagets kultur och gruppdynamik, där Closers måste genomföra behovsinventering för att 
kunna möta kundens önskan. Försäljningen sker till kundsegment och företag i olika branscher 
som innebär kontakt med många olika typer av säljare, vilket ställer krav på flexibilitet i 
researcharbetet. 
 
För att erbjuda kunden skräddarsydda lösningar krävs en djupare förståelse för kundens behov 
och problem. Med tidigare faktorer som F3 och F1, framgår det tydligt hur pass viktigt det är att 
man kan anpassa leveransen efter det specifika uppdraget. Den höga konkurrensen i branschen 
och antalet oseriösa aktörer, leder även till att priskänsligheten hos kunden är starkt beroende av 
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den kvalité som levereras, vilket belyser vikten av de mjuka värden som man kan tillföra i 
tjänsten t.ex. service, undervisning, valmöjligheter etc. 
 
Med en divisionsuppdelad affärsstruktur och delad kundkontakt (säljare och researcher), är det 
ännu viktigare att personalen är helt införstådd med den leverans och vad som förväntas vid varje 
steg och process i tjänsten. Då man har en dynamisk struktur i företaget, är det i dagsläget 
relativt enkelt att tillsätta rätt personer för varje uppdrag. En utmaning framgent blir att hitta ett 
standardiserat arbetssätt med någon form av modularisering/klassificering för expertis hos 
personalen för de olika segmenten i den vertikala rekryteringskedjan. 
 
Kundanpassning och flexibilitet är en avgörande aspekt för Closers verksamhet då det redan är 
en central del av det dagliga arbetet med tjänsten. Vid en alltför standardiserad leverans, tappar 
man snabbt lönsamhet från de specialfall som man arbetar med idag. Sättet att nischa sig är 
medvetet då det är mycket svårt för ett mindre företag att hitta lönsamhet i lågprisaffärer med 
större konkurrenter som Academic Work och Poolia. Istället erbjuder man en kompetens och 
anpassningsförmåga som skapar andra mervärden, där rätt personal är viktigare än priset per 
rekrytering. 
 
KF5: Samspel mellan interna funktioner 
Kommunikation och samspel mellan olika avdelningar i företaget är avgörande för att skapa en 
balans mellan utbud och efterfrågan. Utbudet motsvarar antalet kandidater och talanger som är 
aktuella för potentiell rekrytering. Företaget har idag en pool av individer som är intressanta för 
eventuella kommande uppdrag. Efterfrågan är antalet lediga uppdrag där säljare eftersöks och 
kan rekryteras med hjälp av den proaktiva försäljningen. 
  
En obalans mellan de två avdelningarna leder till en paradox med antingen flertal kandidater 
men inte tillräckligt många uppdrag alternativt fler efterfrågade tjänster men inga attraktiva 
kandidater. När försäljningsavdelningen lyckats värva en ny kund som väljer Closers tjänst, 
tillkommer ansvaret att hitta en passande kandidat. Lyckas man inte hitta en passande kandidat 
utifrån kraven går man miste om potentiella intäkter och ett långsiktigt samarbete i framtiden, 
samtidigt som man skadar varumärket och blir “ett företag som inte levererar”. 
 
För kandidater i Closers nätverk av säljare gäller det att samarbetet med Closers fungerar och 
ständigt uppdateras. Man är inte garanterad att bli informerade om eventuella förändringar i 
kandidatens arbetssituation, vilket ställer höga krav på kommunikationen mellan research och 
prospekts. Förlorar man samarbetet, går företaget miste om kompetens och får ett minskat utbud, 
vilket leder till att man riskerar att tappa en affär som hade passat väl in på profilen. 
Intäktsmodellen och försäljningen blir därmed beroende av den balans och samspel som råder 
mellan de olika divisionerna i företaget. Man arbetar ständigt med att upprätthålla ett 
kommunikationsflöde sinsemellan divisionerna, där CRM-system rankar och placerar kandidater 
med taggar för att underlätta säljarnas överbild av utbudet som research tillhandahåller. En 
svårighet som kan uppstå är vid kraftig tillväxt, där det personliga intrycket av varje kandidat 
tappas och man istället helt förlitar sig på CRM-systemet. För att undvika problemet har man 
designerat områden och uppdelning av researchers: Juniora och seniora, som delar på uppgiften 
för prospektering och validering, där den seniora personen har kontinuerlig kontakt med den 
uppdragsansvarige på säljavdelningen. 
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5.! Analys och slutsats 
 
I avsnittet presenteras sammanställning av resultatet för varje enskilt fall, med tillhörande 
kategorisering, jämförelse och identifikation av mönster och bakomliggande anledningar. 
Slutligen presenteras övergripande analys, där potentiella mönster för de kritiska faktorerna 
identifieras.  
 
 
En sammanställning de identifierade faktorerna med tillhörande kategorisering har skett med 
hjälp av en tematisk induktiv analys. Kategorisering av varje identifierad kritisk framgångsfaktor 
är ett sätt att illustrera den specifika faktorns övergripande placering i verksamheten utifrån vad 
som anses vara lämpligt enligt empiri och analys, se Tabell 11. 
 

Tabell 11 

Framgångs
-faktorer 

Convini Tobii Trialbee Closers 

Försäljning KF1: 
Stegbaserad 
försäljnings-
process 

KF1: Försäljning 
mot nyckelkunder 

KF1: Försäljning mot 
nyckelkunder 

KF1: Dynamik i 
försäljningsprocessen 

Distribution KF2: 
Distribution och 
logistik 

KF2: Distribution 
via återförsäljare 

 KF2: Samarbete med 
underleverantörer 

Referenser KF3: Proof of 
Concept 

KF3: Legitimitet och 
Proof of Concept 

KF2: Legitimitet och 
Proof of Concept 

KF3: Proof of Concept 

Tjänste-
dynamik 

KF4: 
Kundanpassning 
och flexibilitet 

KF4: 
Kundanpassning och 
flexibilitet 

KF3: Kundanpassning 
och flexibilitet 

KF4: Kundanpassning 
och flexibilitet 

Teknisk bas  F5: Teknisk 
plattform 

KF4: Teknisk 
plattform 

 

Organisation  KF6: Innovations-
förmåga 

KF5: Innovations-
förmåga 

KF5: Samspel mellan 
interna funktioner 

 
 

5.1.! Analys av faktorer 
 
Försäljning  
Generellt sett har alla företag någon form av försäljning gentemot kunder och inom de flesta 
organisationer och företag finns det någon form av försäljningsavdelning, där syftet är att sälja 
produkter och tjänster som generar intäkter för företaget. Försäljning är en essentiell mekanism 
för företagets överlevnad som möjliggör tillväxt och kassaflöde i verksamheten. För 
nyetablerade företag är en lönsam försäljning extra vital för att kunna växa och överleva då man 
i startskedet hoppas kunna förändra marknaden alternativt ta befintliga marknadsandelar från en 
redan etablerad konkurrent. 
 
Försäljningen anses vara en KF för alla fyra undersökta företag, där försäljningsstrategin i 
respektive bolag utformats beroende på bransch och typ av tjänst. Skillnaden mellan företagen 
har dels varit hur man väljer att rikta in sig i försäljningsprocessen men även de olika 
tillvägagångssätten för att prospektera och förvärva potentiella kunder. Det är tydligt att 
försäljningsstrategin skiljer sig åt beroende på marknadens utveckling och hur tjänsten är 
positionerad i förhållande till verksamhetens konkurrenter. Beteendet på marknaden undersöks 
av Slater och Narver (1994) som hävdar att försäljningsstrategin i ett företag formas utifrån en 
reaktiv eller proaktiv marknadsorientering, där företaget antingen fokuserar på att möta kundens 
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uttalade behov, alternativt aktivt söka upp kunden och projicera behovet av det värde man 
erbjuder. Ett övergripande mönster hos de tjänsteinnovativa företagen är att man noga anpassar 
vilken typ av försäljningsmodell man använder, beroende på konkurrenssituationen, kundens 
tidigare erfarenhet och marknadens orientering och utveckling. 
 
Verksamheterna för Trialbee och Tobii opererar i en form av omogen marknad, där båda 
företagen anammat ett proaktivt beteende för att föra utvecklingen framåt och bearbeta 
nyckelkunder, samtidigt som man har en reaktiv försäljning där man tillsammans med 
nyckelkunderna försöker möta de icke-uttalade behoven med partnerskap, dialog, insikt och 
förståelse för funktionalitet ur slutkundens perspektiv. När marknaden består av få aktörer och 
inte är lika konkurrensutsatt, är det viktigt att skapa en förståelse för behovet och värdet av 
tjänsten, dvs. man illustrerar funktionaliteten, för att adressera problemet som slutligen leder till 
att kunden efterfrågar tjänsten. I processen gäller det att få kunden att förstå de potentiella 
fördelarna och värdeerbjudandet som tjänsten medför. Med den proaktiva marknadsorienteringen 
försöker man därför möta kundens latenta behov, som framträder med den utökade 
funktionaliteten som den nya teknologin erbjuder.  
 
Då båda teknologierna är relativt nya existerar det även en form av skepticism bland potentiella 
kunderna. För att lösa problematiken har man initierat nära samarbeten med nyckelkunder som 
t.ex. forskningsinstitut, sjukhus och läkemedelsföretag, vilka inger hög legitimitet och förtroende 
för tekniken. Att anknyta välkända företag och organisationer, som hjälper att driva utvecklingen 
framåt, har i båda fallen varit en avgörande faktor vid nyförsäljningen. Nyckelkunderna är även 
ett framtida konkurrensverktyg i försäljningen, som redovisas djupare under “Proof of Concept”, 
där relevansen av referenser diskuteras. För att lyckas med etableringen av nyckelkunder, krävs 
det en reaktiv försäljningsprocess där man anpassar tjänsten (se tjänstedynamik) efter kundens 
behov. Samarbetet med nyckelkunderna ger då företagen en djupare insikt och förståelse för 
kundens problematik, som inte hade varit möjlig om man endast försökt tillgodose de uttalade 
behoven. 
 
Sammanfattningsvis har en reaktiv försäljningsprocess med ett proaktivt förhållningssätt till 
marknadens utveckling spelat en avgörande roll för hur man förvärvar och bearbetar 
nyckelkunder hos båda företagen, där samarbeten och partnerskap utgör en framtida grund för 
marknadens utveckling och vid kontakt med potentiella nya kunder. 
 
Till skillnad från de teknikbaserade fallen agerar Convini och Closers i en mogen marknad där 
båda företagen anammar en reaktiv marknadsorientering och med ett huvudsakligt fokus på en 
proaktiv försäljning. Målsättningen är att vara reaktiv för marknadens behov, samtidigt som man 
proaktivt bearbetar och övertalar potentiella kunder att byta från sin befintliga aktör till den nya 
tjänsten. Convini har en unik stegbaserad försäljningsprocess som inkluderar en kostnadsfri test-
korg, vilket är en essentiell aspekt för att skapa ett intresse för den nya tjänsten. När 
testprocessen är genomförd, följer en rigorös etableringsplan med tester och utvärdering av 
kundens olika behov, som tillsammans med testkorgen skapar en effektiv försäljningsprocess. I 
Closers har man istället ett fokus på att vara lyhörd för marknadens behov, där man ständigt 
anpassar sin försäljning efter både intern (researchavdelningens leverans) och extern påverkan 
(vad marknaden vill ha). Dynamiken i försäljningsprocessen blir därmed avgörande för Closers 
förmåga att sälja in och leverera rätt värde vid rätt tidpunkt. 
 
Då båda aktörerna präglas av att konkurrenter och flertalet andra aktörer säljer befintliga 
lösningar med närliggande funktionalitet, uppstår det konkurrens om kunden där fokus blir att 
försöka övertala kunden om relevansen och fördelarna med att byta till den nya tjänsten. Ett 
beteende som även styrks av Parvinen et al. (2011) som menar att företag som vill bibehålla sin 
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position och konkurrenskraft i en mogen marknad måste jobba med proaktiv försäljning för att 
hitta lönsamhet och tillväxt. 
 
Sammanfattningsvis skiljer sig försäljningsprocessen och strategin mellan de olika företagen på 
placering och marknadens utveckling. Själva försäljningen kan ses som en drivkraft bakom 
tillväxten och expansion som företagen upplever, vilket belyser vikten av att företagen har en 
godtycklig metod och process. Att en effektiv försäljningsprocess är avgörande för hur 
innovativa företag presterar styrks även av tidigare forskning av Narver et al. (2004) och Siguaw 
et al. (1994), som bekräftar observationer och analysen i arbetet. Vidare visar resultatet på 
relevansen av att företagen har rätt säljare och förståelse för de behov och problem som finns hos 
olika kunder, vilket är direkt kopplat till försäljningens samspel med andra faktorer och 
påverkande aspekter hos företagen. Med krav på dynamik och mjuka värden för en tjänst, visar 
det sig även vara viktigt att säljare på företagen utvecklar en godtycklig relation med kunden, där 
återkommande kontakt och lösningar diskuteras för att skapa långsiktiga samarbeten med hög 
kundnöjdhet. 
  
Tjänstedynamik 
Kundanpassning och flexibilitet är en kritisk framgångsfaktor som återfinns gemensamt för alla 
företag som undersökts i empirin. I undersökningen framkommer att högre krav ställs på 
anpassning utifrån kundens önskemål eftersom tjänsten innebär kompletterande värden utöver 
den grundläggande funktionalitet som finns i produkten. En annan intressant aspekt är 
konkurrensfördelarna med anpassningsförmågan hos en tjänst, vilket används som ett 
huvudargument för att konkurrera med motsvarande produkter, Det är ofta mindre 
kostnadskrävande att anpassa tjänsten än att t.ex. genomföra direkta förändringar för en fysisk 
produkt, där det krävs radikala förändringar i design, tillverkning och produktion för att möta 
kundens specifika behov. Den värdeskapande delen realiseras när tjänsten används, vilket sätter 
krav på vilka produkter som kan användas och att företaget som levererar tjänsten kan erbjuda en 
specialanpassad helhetslösning. Leveransen av värde skiljer sig därmed från en fysik produkt, 
där värdet istället är inbäddat i produktion och distribution (Vargo och Lusch 2008). 
  
Begreppet kundanpassning diskuterades först av Davis (1989) och har på senare tid fått 
genomslag med hjälp av en förändring i marknadsekonomin och med ett ökat fokus på 
tjänstebaserade företag. Det ställs alltmer krav på anpassade produkter och tjänster samt att 
flertalet företag blir mer kundfokuserade. Även dynamiken i försäljningsprocessen möter ett 
skifte där tidigare fokus låg på maximerad försäljning medan dagens målsättning istället handlar 
om att öka kundernas produktivitet och värdeskapande processer (Storbacka et al. 2009). 
Utgångspunkten blir därmed kundanpassning och flexibilitet där företagen tvingas reagera på en 
ökad efterfrågan av individualisering (Tseng and Piller, 2003), en teori som styrks av att alla 
undersökta företagen arbetar med kundanpassning utifrån kundens behov och är en central del i 
verksamheten. Alla företagen baserar även sitt värdeerbjudande på flexibilitet och dynamik i 
tjänsten, vilket är ett sätt att erbjuda den bästa möjliga lösningen för att möta kundens efterfråga. 
 
Det återfinns olika nivåer av anpassning, integration och modifiering av tjänsten efter kundens 
specifika önskemål. Hos företagen Trialbee och Tobii har man en teknisk plattform att utgå ifrån 
och även om anpassning sker, så bygger tjänstens grundläggande funktion på möjligheterna att 
anpassas kring plattformen. Med företagens nuvarande kundsegment är priskänslighet inte en 
avgörande faktor, vilket ställer ytterligare krav på förmågan att skräddarsy lösningar och leverera 
en tillfredsställande tjänst till kunden. Dagens kundsegment med kapitalstarka nyckelkunder, 
förväntar sig att företagen är villiga att möta deras behov och med hög professionalitet. Ett 
beteende som troligtvis kommer att förändras i takt med att marknaden utvecklas och 
konkurrensen med andra tjänsteleverantörer ökar. Observationen och slutsatsen styrks av tidigare 
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forskning och teori som visar att priskänslighet hos konsumenterna förändras i förhållande till 
marknadssituationen (Doyle, 2002). 
  
När företagen säljer in tjänsterna, krävs det att man kan påvisa högre flexibilitet och värden, än 
vad som erhålls i den befintliga tjänsten eller produkten. Då blir även övertalningsförmågan 
direkt beroende av företagets möjlighet att skräddarsy lösningar och specialanpassningar som 
medför en tydlig illustration av nyttan. Med tillkomna värden som support, service och enkelhet, 
skapas en helhetslösning som skiljer från det befintliga utbudet på marknaden.  
 
För att uppnå effektivitet och kostnadskontroll måste företaget ha en enkel process för att 
genomföra mindre förändringar och i den tekniska plattformen. Företagen kan då erbjuda värden 
via grundläggande standardlösningar inom produkt- eller tjänstutformningen, där man anpassar 
t.ex. förpackning, leverans, och serviceavtal för att möta kundens behov. Företeelsen kan i teorin 
identifieras som begreppet “massanpassning” med strävan att genom en större mängd 
anpassningar uppnå individualiserade lösningar, där man utgår från standardiserade erbjudanden 
som innebär en förbättrad kostnadskontroll och lönsamhet. 
 
I fallen med Convini och Closers är flexibilitet istället en avgörande aspekt för att skapa 
lönsamhet i försäljningen och verksamheten. Har man inga tekniska krav eller 
hårdvaruparametrar att förhålla sig till så strävar man istället efter att skapa en dynamisk tjänst 
som är helt centrerad kring kundens behov. Man anpassar “mjuka värden” i lösningen efter 
kundens önskemål för att skapa och vidhålla konkurrenskraft t.ex. om Convini inte erbjuder sina 
kunder de produkter som efterfrågas i lunchrummen, kan det hända att man istället söker sig till 
konkurrenterna (närbutiker), vilket medför att Convini tappar intäkter och lönsamhet i den 
etablerade butiken. Man lägger därför stor vikt på att anpassa utbudet och tillgodose den 
specifika kundens behov, en metod som är avgörande då det finns stora skillnader i utbudet hos 
de befintliga butikerna. Om Convini istället adapterad en standardiserad lösning hos alla kunder, 
hade man inte haft den tillväxt och lönsamhet som finns idag.  
 
Likvärdigt med Convini, använder sig Closers av en helt anpassningsbar modell, vilket kan ses 
som ett naturligt beteende då det är avgörande för det värde som tillhandahålls åt kunderna i 
branschen. Inom rekrytering och bemanning har varje företag unika behov, vilket sätter press på 
en god flexibilitet och anpassningsförmåga, där en standardiserad lösning skulle påverka 
kundnöjdheten negativt. 
 
Sammanfattningsvis är kundanpassning och flexibilitet en mycket viktig faktor för alla de 
undersökta företagen. I fallen Trialbee och Tobii är dynamiken till viss del beroende av den 
tekniska plattformen vilket medfört att man utvecklat modulbaserade standardlösningar där 
mjuka värden och anpassningar tillämpas efter kundernas behov. I fallen med Closers och 
Convini, där en teknisk grundförutsättning saknas är istället tjänsten helt flexibel och endast det 
humana kapitalet och insatserna sätter stopp för vad som är lönsamt och genomförbart enligt 
kundens önskemål. 
 
Distribution 
Alla företag utom Trialbee har distribution som en kritisk framgångsfaktor. En bakomliggande 
anledning kan vara att företaget fortfarande befinner sig i tillväxtfasen och med liten global 
närvaro. Hos företagen som saknar en teknisk plattform att utforma tjänsten utifrån (Convini och 
Closers), finner man att distribution är en central del inom verksamheten. En potentiell anledning 
till detta är att man i tjänsten har konkurrensvärden i leveransen och värdekedjan. 
  
I fallet med Tobii var distribution en kritisk aspekt för att kunna etablera sig globalt och sprida 
den teknologi man tillhandahåller. I dagsläget fungerar distributionen istället som ett samspel 
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med anpassningsförmågan där lokala aktörer kan sköta mjuka värden som t.ex. support och 
service, vilket skulle bli mycket kostsamt för företaget om det istället skedde i egen regi. 
 
Ett liknande scenario för Trialbee är inte omöjligt i framtiden, men för att distributionen ska bli 
en kritisk aspekt, krävs det att man först lyckas med en internationell expansion, där ett globalt 
distributionsnät är avgörande för att fortsätta tillhandahålla tjänsten på ett lönsamt sätt. 
 
Distribution tycks vara en viktig faktor för företagens tillväxt och lönsamhet. Huruvida det är en 
KF hos alla företagen (i framtiden) eller endast en NSDF, återstår att undersökas i framtida 
studier. En slutsats är att distributionen har varit avgörande för expansion och underhåll vid vissa 
av fallen och att relevansen ökar i takt med geografisk spridning. 
 
Proof of Concept 
Hos alla de undersökta företagen har referenser från etablerade kunder identifierats som en 
kritisk framgångsfaktor. Att referenser anses vara en kritisk framgångsfaktor i tjänsteföretag 
beror på till stor del av värdet och nyttan som tillkommer och realiseras vid användning. Utan 
godtyckliga referenser har företagen svårt att illustrera mjuka värden och att man faktiskt 
levererar tjänsten enligt erbjudandet som proklameras i försäljningsprocessen. Det ställs även 
andra krav när man tillhandahåller en tjänst, där en hel kedja av funktioner måste fungera på rätt 
sätt för att säkerställa kvalité och leverans av värde, jämförelsevis mot en fysisk produkt där 
prestandaindex och specifikation går att mäta kvantitativt. Skillnaden medför behov av att 
företagen kan garantera kvalitén de erbjuder, där referenser i de undersökta fallen utgör ett av de 
få effektiva verktyg som finns att tillgå.  
 
För de mindre företagen som Trialbee och Closers är förvärv av initiala kunder en svårighet som 
uppkommer, då man endast har ett fåtal referenskunder att använda initialt. Det innebär även att 
tillhörande beskrivning av tjänsten måste vara mer omfattande för att skapa en tillräcklig 
visualisering av värde åt nya kunder. Ovanstående företeelse styrks även av teori från Pearce 
(2011) som visar att nyetablerade företag har svårare att visa referenser och att nyförsäljningen 
ökar i takt med att produkten eller tjänsten får ett starkare erkännande på marknaden. 
 
De teknikbaserade tjänsterna som Tobii och Trialbee erbjuder, kräver fysiska bevis på det 
funktionella värdet som den tekniska plattformen erbjuder. Samarbetet med nyckelkunder utgör 
då en möjlighet att påvisa funktionalitet och legitimitet till andra aktörer inom respektive 
marknader. Med hög legitimitet och erkännande hos referenskunder, får nya kunder högre 
incitament att lita på referensernas omdömen t.ex. universitet och forskningsinstitutioner. De 
initiala referenserna får ett högre värde med företagets “goodwill”, eftersom de representerar 
bl.a. forskning inom området där tjänsten kan användas. 
 
Convini och Tobii som har en större etablerad kundkrets och finns representerade globalt. Man 
har även fler referenser att luta sig mot vid nyetableringar och vid närmande av potentiella 
kunder. Med hjälp av tidigare referenser kan företagen påvisa att tjänsten fungerar och att 
företaget lyckats leverera tjänsten som man lovat med tillhörande lösningar, leveranser, service 
och anpassningar. I båda fallen har tidigare referenser som intygar kvalitet och funktionalitet 
varit avgörande för att skapa en trovärdig bild som kan leda till ett förändrat köpbeteende hos 
potentiella kunder. Ytterligare ett samband med kundbasen är att företagen arbetar aktivt med att 
utveckla distribution- och värdekedjan ytterligare genom ett kontinuerligt förbättringsarbete.  
 
Det ständiga förbättringsarbetet och innovationen underhålls med olika system, där anställda och 
kunder kan lämna förslag på idéer och förbättringar. Denna företeelse är extra tydlig hos de 
större företagen, vilket skulle kunna härledas till teorier om “networks for innovation” 
(Hemphälä och Magnusson (2012)), där de täta nätverken i mindre företag klarar sig bättre utan 
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en etablerad struktur för innovation. För att kunna dra en slutsats om huruvida detta är ett 
generiskt beteende eller endast en tillfällighet, krävs det en djupare undersökning med utökad 
empiri. 
 
Undersökningen visar att alla företagen är starkt beroende av referenser för att skapa 
övertygande argument för användandet av tjänsten och lyckas med försäljningen. Företagen med 
en teknisk plattform är även beroende av hög legitimitet hos referenserna, vilket förenklar 
processen med att övertyga de mer kräsna kunderna. I fallen där man ännu inte har en större 
etablerad kundbas är det mycket viktigt med aktsamhet av de befintliga referenserna. Vid ett 
misslyckat samarbete finns risken att man inte har någon befintlig kund att referera till, vilket 
vore förödande för företagets förmåga att demonstrera tjänstens funktion och mjuka värden. 
 
Teknisk bas 
Trialbee och Tobii har båda en teknisk plattform som bas för den tjänst man levererar, således ter 
det sig naturligt att tekniken är en kritisk faktor då enbart mjukvara och kringtjänster blir 
irrelevanta utan tekniken. 
 
För båda företagen är funktionaliteten i den tekniska plattformen avgörande för att värdet ska 
kunna levereras, vilket ställer höga krav på säkerhet, tillförlitlighet och att man undvikande av 
driftstörningar. Oavsett hur konkurrenskraftigt värdeerbjudandet är i form av anpassning och 
leverans, skulle ett eventuellt driftavbrott eller haveri i den tekniska plattformen innebära att 
existerade kunder blir missnöjda och vid upprepade problem välja att avsluta samarbetet. 
 
Som tidigare nämnts är anpassningsbarhet och utformandet av tjänsten även beroende av 
möjligheterna i plattformen. Det medför att man måste ha en fortsatt utveckling med ny 
prestanda och funktionalitet i takt med att marknaden utvecklas. Paradoxen med att genomföra 
förändringar samtidigt som man vill hitta stabilitet, leder till en balans mellan nya 
implementationer och förankring av befintlig infrastruktur. 
 
I fallen med Convini och Closers finns även tekniska plattformar som är en del av tjänsten: 
CRM-system (Closers) och butiker med betalsystem (Convini). I arbetet bedöms att ingen av 
dessa är KF för någon av företaget men då de ändå har en påverkande del för verksamheten, 
skulle faktorerna förslagsvis kunna kategoriseras som nödvändiga och viktiga, liknande vad man 
gjort i forskningen om NSDF (Brentani, 1991). 
 
Det framgår i studien att en teknisk bas är viktig för alla företag. Hos fallen där det är en central 
del av det grundläggande värdet är det en tillräckligt avgörande faktor för att bedömas vara en 
KF. I fallen där det är en del av tjänsten men inte avgörande för dess grundläggande funktion, 
blir det istället en “vanlig” nyckelfaktor. En anledning till den differentierade relevansen hos de 
olika verksamheterna är enligt vår bedömning tjänstens natur och hur tekniken påverkar hur man 
levererar värde. 
 
Organisation 
Både Tobii och Trialbee har innovationsförmåga som en kritisk framgångsfaktor och det har 
varit avgörande för företagens nuvarande och framtida konkurrenskraft. Innovationsförmågan är 
även direkt påverkande för utvecklingen av den tekniska plattformen hos företagen, vilket 
innebär synergi med företagens andra KF. Tjänsten som erbjuds av respektive företag bygger på 
en nyligen utvecklad teknik, som har varit drivkraften bakom marknadens utveckling och 
företagens tillväxt.  
 
Förmågan att vara innovativ är essentiell för den fortsatta utvecklingen och ska förhoppningsvis 
leda till ökad prestanda och funktionalitet i plattformen. Innovationsförmågan har en tydlig 
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organisatorisk anknytning då den kan relateras till kulturen och den grundläggande strategin för 
hur man strävar efter att utvärdera nya möjligheter. Vidare är det viktigt att företagsledningen 
främjar innovationen i företaget, genom att skapa gynnsamma arbetsförhållanden för kreativitet 
och lyhördhet för nya idéer. I studien syns det att Tobii arbetar med att kapitalisera på den 
nuvarande tekniken med hjälp av de olika affärsområden, där ett tvärfunktionellt fokus på 
innovation och organisation skapar ett klimat där lönsamma idéer och erbjudanden utvecklas 
efter marknadens behov. Företeelsen diskuteras även som en konkurrensfördel i andra studier, 
där man undersöker företag som har flera affärsområden med både radikal och inkrementell 
innovation (Tushman och O’Reilly, (1996) och March, (1991)).  
 
Trialbee har huvudsakligen en radikal inriktning för innovation i sin plattform, där inkrementella 
förändringar sällan förekommer. Det beror till stor del av att organisationen fortfarande är liten 
och att tjänsten som tillhandahålls ännu genomgår stora förändringar med specialanpassningar 
efter kundernas behov. Istället får innovationsförmågan betydelse för möjligheten till 
kundanpassning och flexibilitet, där nya innovationer hjälper att lösa problem som tidigare inte 
kunnat tillfredsställas. Organisatoriskt är företaget likt ett startupbolag, vilket illustreras med de 
agila arbetssätt och täta nätverk av idéer och förslag som förekommer. 
  
Closers har ett organisatoriskt samspel mellan interna divisioner, som varit avgörande för att 
hitta lönsamhet i affärsmodellen. Samarbetet innebär en balans i den interna strukturen för 
försäljning- och researchavdelningen. Balansen är en avgörande KF som har synergier med 
flertalet andra viktiga områden i företaget. Den interna strukturen är branschmässigt innovativ 
men det är inte innovationen i sig som medför konkurrensfördelarna, istället ses det mer som en 
“smart” lösning i affärsmodellen. 
 
I arbetet identifieras en organisatorisk aspekt som KF för alla företag utom Convini. Fallen med 
teknisk plattform har innovationsförmåga som den viktiga parametern i området, där ledningen 
har en central roll för hur kreativiteten och idéanvändningen samspelar med kritiska 
framgångsfaktorn teknisk plattform. För Closers har den organisatoriska aspekten istället en 
avgörande roll för hur verksamheten levererar värde, vilket direkt återspeglas med den kritiska 
framgångsfaktorns relevans och synergi med andra KF. Med ovanstående argument dras ingen 
generell slutsats som kan konkluderas kring hur den organisatoriska aspekten är viktig för TIF. I 
framtida studier kan innovationsförmågans relevans till TIF som har en teknisk plattform 
undersökas, då faktorerna till synes samverkar och påverkar varandra.  
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5.2.! Slutsats 
 
Baserat på resultaten utifrån intervjuer med respondenter från de olika företagen har vi lyckats 
identifiera att företagen innehar mellan fyra till sex kritiska framgångsfaktorer. De faktorer som 
identifierats och analyserats är baserade på den utförda induktiva studien och härrör från egna 
observationer. Antalet kritiska framgångsfaktorer stämmer väl överens med det antal som 
föreslås av Daniel (1961) i den teoretiska referensramen, där han kommer fram till att 
framgångsrika företag innehar mellan tre till sex KF. Vidare finner man att de identifierade KF 
varken är unika för företaget eller den branschen man opererar inom. Identifierade KF återfinns 
även i tidigare litteratur från De Brentani (1991, Montoya-Weiss och Calantone (1994) som 
undersöker vilka nyckelfaktorer som legat bakom framgång och misslyckanden i utveckling av 
nya tjänster. De identifierade nyckelfaktorerna beräknas uppgå till 10-20 st. Man finner även 
likheter mellan identifierade faktorer i empirin och nyckelfaktorer enligt forskningen, vilket är 
naturligt då en kritisk faktor även måste vara en nyckelfaktor. 
 
Efter identifikation av respektive faktor har ytterligare fördjupning gjorts i tidigare forskning, för 
att undersöka och verifiera företeelsen bakom varje faktor. En stor del av de artiklar och böcker 
som undersökts är inte redovisade i den teoretiska referensramen (refereras istället till i 
respektive analys), men är ett sätt att skapa djupare och mer ingående förståelse och samtidigt 
bekräfta faktorernas relevans och existens. Med en tydlig teoretisk anknytning kan studiens 
resultat användas för att formulera och diskutera rekommendationer åt Innu-Science. 
 
En unik försäljningsprocess och hög kundanpassning och flexibilitet är gemensamma faktorer 
som varit en drivkraft bakom tillväxten och framgången i alla företagen. Att lösa kundens behov 
och problem genom att erbjuda flexibla och skräddarsydda lösningar leder till goda referenser 
som företagen kan använda sig av för att vidareutveckla sina verksamheter samt knyta nya 
kunder till sig, vilket leder till den tredje gemensamma faktorn “Proof of Concept” som återfinns 
inom alla undersökta företag. Goda referenser visar “mjuka” värden som man inte kan ta på eller 
mäta reellt vilket har visat sig vara av stor vikt vid försäljning och förvärv av nya kunder. En 
tillhörande aspekt som framkommit är vikten av att företaget knyter avtal med “rätt kunder” som 
kan svara för företagets legitimitet och vara garant för att säkerställa kvalité och reliabilitet. De 
etablerade referenserna fungerar som ett säljargument vid prospektering och bearbetning av nya 
kunder, vilket sluter värdekedjan mellan de tre olika faktorområdena: Försäljning, 
Tjänstedynamik och Referenser. 
 
I arbetet identifieras att försäljningsstrategi baserad på marknadsförhållandet, kundanpassning 
och flexibilitet samt referenser (Proof of Concept), utgör tre gemensamma områden för kritiska 
framgångsfaktorer hos de undersökta fallen. Tillsammans utgör faktorerna en grundläggande 
förutsättning för verksamhetens fortsatta tillväxt och konkurrenskraft. 
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Försäljning

Tjänstedynamik

Referenser

 
I Figur 9 demonstreras ett möjligt scenario för hur de KF påverkar varandra. Försäljning till rätt 
kundsegment, skapar goda möjligheter till kundanpassning och flexibilitet (tjänstedynamik), som 
i sin tur leder nöjda kunder (referenser). Med nöjda referenser ökar försäljningen och cirkeln 
sluts. 
 
Shostack (1984) är inne på samma spår och har utvecklat en “blueprint” som representerar ett 
operationellt verktyg med syfte att illustrera hur olika aspekter samspelar och hur interaktionen 
sker mellan olika avdelningar inom organisationen för att genomföra och upprätthålla tjänsten 
som utlovas.  
 
I arbetet har även potentiella mönster undersökts för andra kritiska framgångsfaktorer som: 
Distribution, FoU och organisationsstruktur, där resultatet visar olikheter mellan de olika 
företagen och ingen generell slutsats går att uttrycka. Ofta handlar det om företagets specifika 
affärsmodell, grundförutsättningar i värdet och i vilket behov av distribution man har i dagsläget. 
FoU och organisationsstruktur är även företagsspecifika och endast framträdande hos de företag 
som har en teknisk plattform. 
 
Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras för identifierade KF hos alla undersökta 
tjänsteinnovativa företag: 
 
●! Företagen har mellan 3 och 6 KF. 
●! KF är inte unika för varken det specifika företaget eller per bransch. 
●! Områdena: Försäljning, Tjänstedynamik och Referenser har någon KF hos varje företag. 
●! En försäljningsprocess är proaktivt eller reaktivt utformad och anpassas efter företagets 

positionering och marknadens utveckling. 
●! Företagen erbjuder flexibla och skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov, där 

anpassningsförmågan ökar konkurrenskraften och differentieringen genom att tillsätta 
mjuka värden till en befintlig produkt, vilket ska medföra ett förbättrat värdeerbjudande 
mot kund. 

●! Relevansen av goda relationer med tidigare referenser för att kunna påvisa funktionalitet, 
stärka varumärket och agera som säljinstrument vid etablering av nya kunder. 

 
 
 
 
 
 

Figur 9 
Tre identifierade KF 
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Vidare kan följande slutsatser dras för vissa av fallen: 
 
●! Tekniskt baserade företag har en tendens att vara reaktiva, vilket härrör till en mindre 

utvecklad marknad, där behovet är att utveckla och förbereda kundsegmentet för den nya 
tjänsten. 

●! Företagen som agerar i en mogen marknad har en tendens att fokusera på proaktiv 
försäljning, där syftet är att övertyga befintliga konkurrenters kunder om värdet på den 
tillhandahållna tjänsten. 

●! Anpassningsförmågan hos tekniskt baserade företag påverkas andra KF som FoU och 
Innovationsförmåga. 

●! Hos tekniskt baserade företag tillkommer legitimitet som essentiell del av referenser, där 
samarbete med nyckelkunder utgör kontroll och incitament vid nyförsäljning. 

●! Distribution tycks vara en KF hos de större företagen som har en internationell 
etablering. Med ett behov av en effektiv distribution och logistik vid kraftig tillväxt, kan 
faktorn potentiellt ses som naturlig del av utveckling för alla bolag. Underlag för att dra 
vidare slutsatser kring området återfinns inte i empirin. 
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6.!Rekommendationer 

 
I avsnittet presenteras det tidigare samarbetet mellan KTH och Innu-Science samt en 
nulägesbeskrivning av företaget och dess organisation. Slutligen redovisas en diskussion med 
rekommendationer för kritiska framgångsfaktorer som baseras på slutsatserna från studien. 
 
 

6.1.! Innu-Science 
 
Introduktion 
Under hösten 2014 genomfördes ett affärsprojekt mellan Innu-Science och KTH i kursen 
Innovativ Produkt och Affärsutveckling. Två av studenterna som genomförde affärsprojektet har 
skrivit denna uppsats och ytterligare en elev på masterprogrammet var även delaktig i 
affärsprojektet. Projektet resulterade i ett nytt tjänsteinnovativt koncept som innebär en väsentlig 
förändring kring hur man kan levererar värde mot slutkund i den svenska städmarknaden. Den 
nya tjänsten innebär en generell standardisering, optimering och ett gemensamt varumärke för 
dess kunder och aktörer. 
 
Processen kring arbetet och dess bakgrund började HT-14 och redan under slutet av perioden 
startade diskussioner om hur uppsatsen skulle kunna ta sin form, både teoretiskt och praktiskt. 
Företaget ansåg idén tillräckligt lovande för att eventuellt vilja satsa resurser på att realisera 
affärskonceptet som tidigare tagits fram. Efter avslutat arbete blev projektdeltagarna på KTH 
erbjudna möjligheten att genomföra studien åt företaget.  
 
Tjänsten bygger på en innovativ affärsmodell med tillhörande mjuka värden, vilket resulterar en 
ny helhetslösning för städföretag. I studien har det därför varit intressant att undersöka vilka 
områden som är viktiga vid etablering och samtidigt identifiera de faktorer som kan vara 
avgörande för att skapa en lönsam verksamhet. Förhoppningen efter lansering är att kunna 
katalysera förändringen och utvecklingen i städbranschen samt öka försäljningen av produkter 
från Innu-Science. Det nya affärsområdet är tänkt att etableras inom företaget Innu-Science, ett 
dotterbolag till Scientific Holding, där rekommendationerna i slutsatsen utgör en grund för den 
tänkta tjänsten. 
 
Då man ämnar starta företagen på den svenska marknaden, har man i arbetet sökt efter andra 
svenska och tjänsteinnovativa företag. Med identifierade KF samt en förståelse för hur och 
varför, är förhoppningen att få fram relevanta rekommendationer ur de observationer och 
slutsatser som konkluderas i studien. 
 
För att ha möjligheten att få en större global påverkan, krävs det att företagets verksamhet ökar 
sin försäljning av alla produkter och får möjligheten att skapa en biotekniksbaserad helhet åt 
kunden. Det utgör den bakomliggande anledningen till att Innu-Science Scandinavia kontaktade 
KTH, med förhoppning att utveckla nya möjligheter och tillvägagångssätt. 
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Affärsmodell!och!värdeerbjudande!
 

 

Figur 10 
Affärsmodell canvas: Innu-Science 

Figur 10 ger en övergripande bild av företagets verksamhet och affärsmodell. Innu-Science 
Cleaning är ett nytt innovativt tjänsteföretag som utvecklar och marknadsför ett kvalité- och 
miljöfokuserat standardkoncept som riktar sig mot städföretag. Med en gedigen erfarenhet av 
avancerade kundlösningar inom närliggande områden har man möjligheten att erbjuda en tjänst 
som konkurrerar i ett hittills oexploaterat område inom städmarknaden. 
 
Det nya affärskonceptet erbjuder nya städföretag en innovativ affärsmöjlighet som innebär en 
ökad konkurrenskraft och en hållbar verksamhet. Värdeskapandet sker via en tjänst med 
standardisering, optimering och genomarbetad metodik för städning och leverans av värde mot 
slutkund. Med lösningen skapas ökade incitament och värde mot slutkund, där städföretagen får 
en ökad konkurrenskraft vid användandet av tjänsten. 
 
Organisation 
Scientific Holding är ett moderbolag till koncernen som har sitt huvudkontor i Täby, Stockholm. 
Koncernen har flera olika företag, som alla inriktar sig på bioteknik, miljö eller hälsa, se Tabell 
12. 
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Tabell 12 

Företag Område 
Bioteria Technologies  Ventilation och fettavskiljare 
Innu-Science Scandinavia  Städmedel för professionella aktörer 
Pure Effect  Tvättmedel för privatkonsumtion 
TS Bioprodukter för inre välbefinnande 

 
Städ och -tvättmedlen kommer från ett 25 år gammalt kanadensiskt bioteknikbolag. Man har en 
nuvarande omsättning på ca 300 MSEK och finns i alla världsdelar. De är även ansedda som den 
världsledande aktören för bioteknik baserad städmedel för professionell städning.  
 
Innu-Science Scandinavia är ett fristående bolag som är ansvariga för den skandinaviska 
divisionen och distributionen av Innu-Science. Företaget har även ett delägande i huvudbolaget 
och har därför incitament att hitta ett nytt koncept och en affärsmodell som kan skalas till global 
expansion.  
 
Dotterbolaget har två heltidsanställda och en extern VD-konsult (från Bioteria). Omsättning är ca 
7 MSEK och man har en befintlig marknadsandel på 15 % för flytande tvättmedel inom den 
svenska städmarknaden. Utöver tvättmedel har företagen en mängd andra produkter såsom 
trasor, moppar och rengöringsmedel, som alla utgår från den gemensamma visionen om 
hållbarhet och miljö. 
 
Hela koncernen genomsyras av entreprenörsanda, där man är villig att testa nya idéer och sätt för 
att etablera bioteknik och varumärket på både den svenska och internationella marknaden. Man 
har en lång historik av att starta och driva nya bolag och man är väl medvetna om potentiella 
risker samt möjligheter som en tjänst av denna typ kan innebära. 
 
 

6.2.! Kritiska framgångsfaktorer 
 
Försäljning 
Rekommendationerna som föreslås för Innu-Science är att man bör arbeta med både proaktiv 
försäljning och en proaktiv marknadsorientering. Det nya affärskonceptet är en tjänst som 
kompletteras med fysiska produkter i form av städ-produkter och man förväntas möta ett starkt 
motstånd från leverantörer av kemibaserat tvättmedel. Marknaden anses vara mogen och 
konservativ där olika tillverkare t.ex. Diversy, har en stor påverkan på marknaden. 
Kemiindustrin anlägger stora summor på lobbyism och står i vägen för ett paradigmskifte mot 
bioteknik. För att kunna övertyga städföretagen och eventuellt sälja in tjänsten, krävs en proaktiv 
försäljning med ständig bearbetning av potentiella kunder för att kunna påvisa fördelarna som 
medföljer vid användning av bioteknik. I likheter med fallet Convini, rekommenderas en effektiv 
stegbaserad försäljningsprocess med ”teststädning” som ska hjälpa slutkunderna att får upp 
ögonen för värdet och fördelarna med bioteknik. 
 
Man bör även likt fallen med Trialbee och Tobii anta en proaktiv marknadsorientering inom 
försäljning, där man arbeta med lobbyism för att öka medvetenheten hos kunderna för bioteknik. 
Med en proaktiv förhållning kan man förhoppningsvis väcka intresse och ökad förståelse för 
fördelarna som tillkommer vid användningen av tjänsten. Eftersom konceptet är relativt nytt och 
att det inte har funnits andra företag som erbjuder en liknande tjänst, behövs tid för att kunderna 
ska bli medvetna om dess existens. För att uppnå en kraftig tillväxt och genomslag, krävs det att 
marknaden accepterar lösningen, där kunderna själva kan inse de potentiella fördelarna med den 
nya tjänsten. Det ställer krav på att Innu-Science samtidigt kan vara reaktiva och kontinuerligt 
utvärdera nya förslag och förbättringsmöjligheter, beroende på hur marknaden utvecklas.  
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Utmaningen framöver för Innu-Science nya affärskoncept är att identifiera nyckelkunder som 
delar samma vision om ett globalt miljöperspektiv. Tillsammans med nyckelkunderna kan man 
driva fram utvecklingen mot ett paradigmskifte från kemibaserat mot biobaserat tvättmedel, en 
försäljningsprocess som även återfinns inom Trialbee och Tobii. Det förutsätter ett aktivt 
deltagande av kunden med ett ökat miljöansvar och att underleverantörerna eventuellt väljer att 
profilera sitt städföretag med den nya miljöinriktningen. Potentiella nyckelkunder bör selekteras 
utifrån en rad kriterier för att skydda varumärket och säkerställa kvaliteten på tjänsten som 
erbjuds. Dessa kriterier bör utformas när verksamheten realiseras och man kan prospektera 
marknaden efter städföretag som har en miljömedvetenhet liknande Innu-Science. 
 
Sammantaget är våra rekommendationer att Innu-Science bör inta en proaktiv 
marknadsorientering med syfte att täcka kundens uttalade behov samtidigt som man har en 
proaktiv försäljning. Med hjälp av proaktiv försäljning är förhoppningen att kunna förändra 
kundens beteende och bryta vanorna med användning av kemibaserat tvättmedel. Då konceptet 
är nytt och inte ännu realiserats, föreslås även att man anammar ett reaktivt förhållningssätt till 
marknaden, där anpassning och dynamik i tjänsten styrs av kundens efterfrågan. Ett samarbete 
med nyckelkunder gör att man får insikt i kundens problematik och möjliggör vidareutveckling 
av tjänsten utifrån de latenta behoven. 
 
Kundanpassning 
I empirin återfinns att kundanpassning och flexibilitet har varit en avgörande faktor för alla 
undersökta företag, vilket även är en avgörande aspekt för Innu-Science. Det finns idag ett flertal 
alternativ som fungerar väl och tillgodoser kundens behov så därför är det kritiskt för Innu-
Science att kunna erbjuda en unik tjänst som har fler värden än endast utförd städning.  
 
Vid nyförsäljning krävs det att man kan påvisa högre flexibilitet än vad som redan erhålls i den 
existerande tjänsten. Kundanpassning blir ett säljargument och direkt beroende av Innu-Science 
möjlighet att skräddarsy en unik lösning till kunden, t.ex. erbjuda rätt städmedel och närliggande 
produkter som täcker kundens behov. 
 
I en bransch med hög konkurrens finner man att kunder är priskänsliga och starkt beroende av 
den kvalité som levereras. För att inte konkurrera om pris erbjuder Innu-Science mjuka värden 
som kan tillföras i tjänsten, t.ex. serviceavtal, LCA-analys, hållbarhetsstämpel och 
arbetsmiljöuppföljning, för att skapa en helhetslösning för städföretagen.  
 
Vid utvecklingen av en ny tjänst måste företaget vara lyhört för kundernas behov. Oavsett 
förberedelser och en väl genomförd marknadsundersökning, är det på förhand omöjligt att 
avgöra hur tjänsten måste anpassas och moduleras för att tillfredsställa kunden. Då man endast 
har städ-produkterna som teknisk bas (se Trialbee och Tobii), har man mycket goda möjligheter 
att erbjuda de exemplifierade mjuka värdena, med målet att tillgodose alla tänkbara aspekter som 
en premium-tjänst av städning kan innebära. 
 
Proof of Concept och legitimitet  
Starka referenser och Proof of Concept anses vara en kritisk framgångsfaktor, då städ 
produkterna som erbjuds i konceptet är baserade på bioteknik. Idag finns det skepticism bland 
potentiella kunder om nyttan som tillkommer med användning av bioteknik. Då kemiindustrin är 
konservativ och föråldrad, finns det höga trösklar och inträdesbarriärer när en ny tjänst ska 
etableras. För att uppnå ett paradigmskifte behöver man belysa problematiken som medföljer vid 
användning av konventionella tvättmedel och erbjuda en lösning. Här finner man likheter med 
Trialbee som upplever samma dilemma i en konservativ marknad, där man t.ex. initierat 
samarbeten med nyckelkunder för att uppnå legitimitet och referenser. 
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Med hjälp av tidigare referenser i form av nöjda kunder kan man påvisa att bioteknik fungerar 
som utlovat och blir ett säljargument vid framtida nyförsäljning när man försöker övertyga en 
potentiell kund att byta tjänst. Här krävs en proaktiv bearbetning av potentiella kunder, där man 
hänvisar till tidigare kunder och belyser fördelarna det ökade värdet som erhålls vid byte av 
leverantör och tjänst. 
 
Då bioteknik och affärskonceptet är relativt nytt inom städbranschen och med ett stort motstånd 
från befintliga aktörer, är goda referenser en avgörande faktor för om företaget ska lyckas 
etablera sig på marknaden. Goda referenser från tidigare kunder inger förtroende och skapar 
legitimitet hos den nya tjänsten vid nyförsäljning. Tidigare referenser från kunder har varit en 
avgörande faktor gemensam för alla undersökta företag och man är väl medveten om dess 
relevans hos Innu-Science. 
 
En ytterligare aspekt som tillkommer är möjligheten att få en form av extern legitimitet för 
bioteknik. Vid avsaknad av kunder som har mycket hög legitimitet (se Trialbee och Tobii), kan 
t.ex. en miljöorganisation som verifierar produkterna vara avgörande för den allmänna 
acceptansen av bioteknik. 
 
Distribution 
Distribution och leverans av produkter och tjänster anses vara en kritisk framgångsfaktor. Då 
Innu-Science kommer att tillhandahålla städprodukter och standardiserad metodik till städbolag 
för att utföra tjänsten, ställer detta höga krav på tillförlitlighet och kvalitet. Här bör man även 
kunna leverera produkterna som efterfrågas då dessa möjliggör städning. Om kunden efterfrågar 
produkter som Innu-Science inte kan leverera uppstår en flaskhals där städföretagen inte kan 
utföra städningen vilket direkt påverkar relationen till slutkund och värdet av tjänsten. Samma 
faktor har sedan tidigare varit kritisk för Convini som måste säkerställa leverans av efterfrågade 
produkterna enligt uppsatta avtal. 
 
Vidare ställer Innu-Science höga krav på potentiella kunder, då tanken med konceptet är att 
städbolaget vid köp av tjänsten utnyttjar Innu-Science varumärke och använder det gentemot 
slutkund. Det krävs då en selektiv process vid urval av potentiella samarbetspartners (städbolag) 
för att skydda varumärket och säkerställa kvalitén i hela värdekedjan. Om slutkunden inte är nöjd 
med städbolaget riskerar Innu-Science varumärke att urvattnas vid de fall där städföretag inte 
lyckas leverera en väl utförd tjänst. Denna aspekt har även likheter med Closers (F2), där man 
lånar ut sitt varumärke till underkonsulter som vidare utför tjänsten. Innu-Science kommer att 
tillsammans med ett städföretag att leverera en helhetslösning, vilket medför att det är kritiskt för 
företaget att man hittar rätt samarbetsföretag för att säkerställa kvalitén för den tjänst och 
varumärket som projiceras gentemot slutkund. 
 
Utmaningen framöver blir att utforma och fortsätta utveckla värdekedjan för att förhindra att 
framtida konkurrenter etablerar sig och därmed skapa en form av inträdesbarriär. Den tänkta 
värdekedjan bygger på att man eliminerar grossister och på så sätt förenklar försörjningsledet. 
Lärdomar kan här hämtas från Convini som har varit framgångsrik i den aspekten. Med hjälp av 
den unika värdekedjan har Convini hittat lönsamhet och förhindrat konkurrenter att etablera 
liknande verksamhet trots upprepade försök.  
 
Teknisk bas 
Tjänsten som tillhandahålls utgör ett nytt affärskoncept som representerar en dikotomi mellan 
tjänster och fysiska produkter. En av de huvudsakliga konkurrensfördelarna som medföljer i det 
nya affärskonceptet är tvättmedlet, som baseras på bioteknik med förbättrad prestanda och 
funktionalitet jämfört med traditionella kembaserade tvättmedel. I takt med att marknaden 
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utvecklas blir forskning och utveckling av tvättmedlet en kritisk aspekt för att behålla 
konkurrenskraften, när befintliga leverantörer och konkurrenter breddar produktutbudet och 
försöker etablera sig inom samma segment. Vid det fall att existerande konkurrenter bestämmer 
sig för att utveckla ett nytt biobaserat tvättmedel, måste Innu-Science fortsätta vara innovativa 
för att behålla sin position på marknaden som världsledande aktör inom bioteknik.  
 
Kvalitén på tvättmedlet är även en avgörande faktor som kan härledas till företagets tekniska bas. 
Tvättmedlet som levereras måste uppfylla vissa krav på kvalitet i förhållande till miljö och 
hälsoperspektiv, annars riskerar man att tappa trovärdighet för både produkten och tjänsten. Då 
den svenska divisionen av Innu-Science inte står för någon egen utveckling, är det viktigt att 
man håller hög kontroll gentemot moderbolaget, där potentiella felsteg och förödande beslut kan 
stoppas i tid.  
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7.!Diskussion 
 
Nedan presenteras diskussion gällande teoretiska och praktiska implikationer samt förslag på 
vidare forskning. I diskussionen redovisas resultat kortfattat för att sedan diskuteras kring 
befintlig teori. 
 
 

7.1.! Teoretisk implikation 
 
Studien har identifierat fyra till sex kritiska framgångsfaktorer som visat sig vara avgörande för 
olika företags lönsamhet och tillväxt, där antalet faktorer stämmer väl överens med tidigare 
studier inom ämnesområdet. Efter jämförelse av de olika faktorerna finner vi mönster och 
samband där samma faktorer förekommer hos olika företag. Tidigare teorier som Rockart (1979) 
och Daniel, (1961) är att KF är unika för varje företag, och inte kan generaliseras med hjälp av 
empiriska undersökningar utförda i industriella produktföretag. Resultat från studien baserar sin 
empiri på tjänsteinnovativa företag och finner att undersökta företag har tre gemensamma KF i 
alla företag, där faktorerna varit drivkraften bakom tillväxt och framgång. Slutsatsen i arbete 
motsäger därmed den tidigare forskningen som presenteras i den teoretiska referensramen till 
viss del. Likheter som återfinns i resultatet och den teoretiska referensramen är antalet KF som 
återfinns; Daniel (1961) hävdar att företag innehar mellan tre till sex KF och empirin finner att 
de undersökta fallen har alla fyra till sex st., vilket överensstämmer med tidigare teori.  
 
Det finns uppenbarligen ett behov och utrymme för ytterligare forskning och studier, speciellt 
när tjänstesektorn växer och numera står för en större andel av den globala BNP: n. Med ett 
resultat som skiljer sig från tidigare befintlig forskning, är det intressant att undersöka den 
generiska aspekten ytterligare. Att antalet faktorer som identifierats överensstämmer med 
tidigare teori och forskning, belyser signifikans och relevans av KF ytterligare, vilket leder till 
vidare diskussion om hur man i framtida studier skulle kunna skapa t.ex. ett konceptuellt 
ramverk eller teoretiska modeller för att lättare identifiera och belysa faktorerna i en 
organisation. 
 
 

7.2.! Praktisk implikation 
 
Den första delen av studien ger en djupare förståelse i existerande litteratur och behovet av 
utökad forskning som identifierats för kombinationen av kritiska framgångsfaktorer och 
tjänsteinnovativa företag. Olika aspekter och definitioner för presenterad teori diskuteras och 
förklaras utifrån forskningsfrågan. Vidare ger fallstudierna en inblick i verklighetsexempel på 
framgångsrika tjänsteföretag och med hjälp av intervjuguiden som framtagits identifieras olika 
faktorer som har varit kritiska för företagets tillväxt och lönsamhet. 
 
Med hjälp av existerande forskning som behandlas i den teoretiska referensramen, analys av 
empiri och slutsats, kan studien utgöra ett godtyckligt underlag för att användas som ett 
informativt syfte till ledningen i tjänsteinnovativa företag. Rekommendationerna till Innu-
Science är ett sätt att exemplifiera faktorernas påverkan och hur resonemang kan konstrueras 
utifrån en idé eller affärsplan. När verksamheten för Innu-Science har etablerats, är 
förhoppningen att företaget på egen hand ska kunna identifiera och utforma de unika KF när 
förändras i förhållande till marknaden, sett till organisationens interna och externa miljö.  
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Med studien som bakgrund, hävdar vi att kritiska framgångsfaktorer bör ha sin förankring i 
verksamhetens långsiktiga mål, vision och affärsstrategi samt identifieras, analyseras och 
implementeras av företagsledningen (Temporal/Intuitive – metoden).  
Vidare framkommer indikationer på att faktorerna kan vara föränderliga och påverkas av att 
marknadsklimatet utvecklas. Fokus bör även ligga på att underhålla och identifiera nya KF när 
verksamheten växer, för att behålla sin konkurrenskraft och säkerställa en långsiktig lönsamhet. 
Identifiering och utformning av nya KF kan skilja sig mellan olika företag och gemensamt 
återfinns behovet av att balansera organisationens styrkor och svagheter med en relevant 
affärsstrategi med syfte att driva organisationen i rätt riktning. 
 
 

7.3.! Förslag på vidare forskning 
 
Den valda definitionen på tjänsteinnovation som behandlas i teorin utgår från Vargo och Lusch 
(2004) och anses vara ett relativt nytt forskningsområde. I takt med tjänstesektorns utveckling, 
ett fortsatt tufft marknadsklimat på lokal och global nivå samt uppkomsten av innovativa 
affärsmodeller och lösningar, är det intressant att föra vidare forskning kring tjänsteinnovation 
och kritiska framgångsfaktorer. Nedan diskuteras slutsatsen och förslag för vidare forskning som 
inte behandlats p.g.a. avgränsningar i arbetet. 
 
Slutsatserna har dragits utifrån den analys som genomfördes på fyra svenska framgångsrika 
tjänsteinnovativa företag. Då det i arbetet existerar en stor variation av företag sett till bransch, 
storlek och typ av tjänst, går det inte att med en begränsad studie om endast fyra, fall avgöra om 
de framtagna KF är generiska och applicerbara på alla tjänsteföretag, trots det tydliga sambandet 
som framkommer i studien. Förslag på vidare forskning inom området kan exempelvis vara en 
undersökning med högre koncentration gällande bransch, typ eller storlek på företag. Det 
framkomna resultat bör då ge en mer generisk slutsats som vidare kan avgöra om faktorerna är 
begränsade till en viss sektor. Vidare skulle en global studie med större krav gällande urval och 
specifikation av företag, kunna utgöra underlag för en kvantitativ studie där geografisk placering 
och marknad inte påverkar resultatet. 
 
I arbetet har storleken på företag förmodligen haft en direkt påverkan för utfallet av de 
identifierade KF, då de av naturen är till viss del tillfälliga och förändras över tiden och i takt 
med att marknaden utvecklas. Vissa av slutsatserna kunde inte konkluderas för alla företag, även 
om starka indikationer visar att symptom finns för ytterligare mönster t.ex. distribution för global 
tillväxt hos Trialbee. Som komplement till studien hade en bredare kvantitativ studie kunnat 
eliminera vissa ouppklarade svagheter och samtidigt ge en bättre bild av utfallet från den 
kvalitativa undersökningen. Vidare är undersökningen induktiv, där författarnas slutsatser och 
egna erfarenheter varit avgörande för utfallet av resultatet. I tidigare litteraturstudier från 
Papastathopoulou och Hultink, (2012) redovisas en sammanställning av olika tillvägagångssätt 
för tidigare forskning, där man även belyser behovet av att undersöka faktorer på en djupare 
nivå. Det är tydligt att kvantitativa studier varit kraftigt dominerande inom ämnesområdet, där 
kvalitativa på senare tid haft en ökande procentuell andel, vilket även styrker relevansen av den 
kvalitativa undersökningen i arbetet. 
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