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Sammanfattning 

	  
Syfte:	  	   	   	   	   	   Syftet	  med	  studien	  är	  att	  bidra	  med	  kunskap	  om	  
	   	   	   	   	   hur	  entreprenöriell	  orientering	  kan	  mäta	  	  
	   	   	   	   	   entreprenörskap	  inom	  branschen	  för	  	   	  
	   	   	   	   	   mobiltelefoni.	  Förhållandet	  mellan	  	   	  
	   	   	   	   	   entreprenörskap	  och	  ekonomiska	  utfall	  mäts	  med	  
	   	   	   	   	   utgångspunkt	  i	  Millers	  resonemang	  om	  	  
	   	   	   	   	   entreprenöriell	  orientering.	  	  
	  	  
Frågeställningar:	   	   	   Hur	  kan	  entreprenörskap	  operationaliseras?	  	  
	   	   	   	   	   Hur	  ser	  förhållandet	  ut	  mellan	  	   	  
	   	   	   	   	   entreprenörskap	  och	  ekonomiska	  utfall?	  

Metod:	  	  	   	   	   	   Studien	  baseras	  på	  tidigare	  forskning,	  	  	  
	   	   	   	   	   facklitteratur,	  vetenskapliga	  artiklar,	  	   	  
	   	   	   	   	   årsredovisningar,	   branschartiklar,	   avhandlingar	  
	   	   	   	   	   och	  andra	  relevanta	  underlag	  som	  belyser	  	  
	   	   	   	   	   entreprenörskap.	   	  Både	  kvalitativ	  och	  kvantitativ	  
	   	   	   	   	   metod	  tillämpas	  för	  att	  åstadkomma	  	   	  
	   	   	   	   	   triangulering.	   

Resultat:	   	   	   	   Entreprenörskap	  kan	  mätas	  utifrån	  hur	  pass	  	  
	   	   	   	   	   radikal	  innovationen	  är.	  Den	  nya	  och	  	   	  
	   	   	   	   	   tidigare	  okända	  innovationen	  kan	  resultera	  i	  	  
	   	   	   	   	   positiva	  ekonomiska	  utfall	  som	  också	  mäter	  	  
	   	   	   	   	   graden	  av	  entreprenörskap.	  Entreprenörskap	  kan	  
	   	   	   	   	   mätas	   genom	   grad	   av	   riskaversion.	   Risktagande	  
	   	   	   	   	   kan	  ge	  både	  positivt	  och	  negativt	  ekonomiskt	  	  
	   	   	   	   	   utfall.	  Entreprenörskap	  kan	  mätas	  genom	  	  
	   	   	   	   	   proaktivitet	  och	  begreppet	  first	  mover.	  	  
	   	   	   	   	   Proaktivitet	  kan	  bidra	  till	  högre	  grad	  av	  	  
	   	   	   	   	   entreprenörskap	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  ge	  positiva	  	  
	   	   	   	   	   ekonomiska	  utfall.	  Att	  vara	  proaktiv	  idag	  	  
	   	   	   	   	   utgör	  ingen	  garanti	  för	  positiva	  ekonomiska	  	  
	   	   	   	   	   utfall	  i	  framtiden.	  
	  
Nyckelord:	   	   	   	   Entreprenöriell	  orientering,	  innovation,	  risk,	  	  
	   	   	   	   	   proaktivitet,	   mobiltelefon,	   smartphone,	   Apple,	  
	   	   	   	   	   SonyEricsson,	  iPhone,	  Symbian,	  Android.	  

	  
 

 
 

 



 

Abstract 

	  
Purpose:	   	   	   	   The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  contribute	  with	  
	   	   	   	   	   knowledge	  concerning	  how	  entrepreneurial	  	  
	   	   	   	   	   orientation	  can	  measure	  entrepreneurship	  within	  
	   	   	   	   	   the	  cellphone	  business.	  The	  relationship	  between	  
	   	   	   	   	   entrepreneurship	  and	  	  economic	  outcomes	  is	  	  
	   	   	   	   	   measured	  using	  Millers	  arguments	  about	  	  
	   	   	   	   	   entrepreneurial	  orientation. 
 
Problem	  statements:	   	   	   How	  can	  entrepreneurship	  be	  	  operationalized?	  
	   	   	   	   	   How	  does	  the	  relationship	  between	  	   	  
	   	   	   	   	   entrepreneurship	  and	  economic	  outcomes	  look	  	  
	   	   	   	   	   like?	  	  
	  
	  
Methodology:	   	   	   	   The	  study	  is	  based	  on	  prior	  research,	  	   	  
	   	   	   	   	   nonfictional	  literature,	  scientific	  articles,	  annual	  
	   	   	   	   	   reports,	  business	  articles,	  theses	  and	  other	  	  
	   	   	   	   	   relevant	  sources,	  which	  highlight	  	   	  
	   	   	   	   	   entrepreneurship.	  Both	  qualitative	  and	  	  
	   	   	   	   	   quantitative	  method	  is	  used	  to	  achieve	  	  
	   	   	   	   	   triangulation.	  	  

 
Findings:	   	   	   	   Entrepreneurship	  can	  be	  measured	  by	  how	  	  
	   	   	   	   	   radical	  the	  innovation	  is.	  The	  new	  and	  earlier	  	  
	   	   	   	   	   unknown	  innovation	  can	  result	  in	  positive	  	  
	   	   	   	   	   economic	  outcomes,	  which	  can	  be	  used	  as	  a	  	  
	   	   	   	   	   tool	  for	  measuring	  entrepreneurship	  as	  well.	  	  The	  
	   	   	   	   	   level	  of	  risk	  aversion	  can	  measure	  	   	  
	   	   	   	   	   entrepreneurship.	  Risk	  taking	  can	  result	  in	  both	  
	   	   	   	   	   positive	  and	  negative	  economic	  outcomes.	  	  
	   	   	   	   	   Proactiveness	  can	  be	  measured	  by	  using	  the	  term	  
	   	   	   	   	   first	  mover.	  Proactiveness	  can	  contribute	  to	  	  
	   	   	   	   	   higher	  level	  of	  	  entrepreneurship	  causing	  positive	  
	   	   	   	   	   economic	  outcomes.	  Being	  proactive	  today	  does	  
	   	   	   	   	   not	  guarantee	  positive	  economic	  outcomes	  	  
	   	   	   	   	   in	  the	  future.	  	  	  

 
 
Key	  words:	   	   	   	   Entrepreneurial	  orientation,	  innovation,	  risk,	  	  
	   	   	   	   	   proactiveness,	  mobilephone,	  smartphone,	  Apple,	  
	   	   	   	   	   SonyEricsson,	  iPhone,	  Symbian,	  Android. 
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1.	  Introduktion	  
Denna studie handlar om att fånga och operationalisera entreprenörskap i den 

dynamiska branschen för mobiltelefoni. Organisationer som studeras är Apple och 

SonyEricsson.  

I dagligt tal är entreprenörskap ett begrepp som ofta förknippas med 

företagsetablering där en person startar och driver företag på ett framgångsrikt sätt. 

Svårigheten med entreprenörskap är att begreppet inte utgörs av en enhetlig definition 

vilket försvårar förståelsen för dess innebörd. Inte minst visas detta genom Nyström 

(2005, 13) som presenterar olika definitioner av entreprenörskap som tillskrivits av 

nationalekonomer under 230 år. Entreprenöriella egenskaper som 

nationalekonomerna presenterar är bland annat att tillhandahålla finansiellt kapital, att 

koordinera resurser, beslutsfattande samt att främja innovation.  

Schumpeter (1947, 151, 153) gör en koppling mellan entreprenörskap och innovation. 

Han menar att entreprenörskap ses som en funktion att kunna generera nya 

kombinationer av resurser. Dessa kombinationer kallas han för innovation som 

handlar om att skapa något nytt, alternativt göra saker som redan existerar fast på ett 

helt nytt sätt. Enligt Schumpeter (1911/1997, 100-101) kan dessa kombinationer 

resultera i nya produkter, metoder, resurser och marknader som ger en 

monopolställning. Schmookler (1966, 2) utvecklar även han begreppet innovation och 

skriver att företag som producerar en ny vara, ny tjänst eller tillämpar en ny metod, 

genomgår teknisk förändring. Det företag som är först ut med den tekniska 

förändringen är en innovatör. Denna förändring ses som en process som benämns 

innovation. Deakins (1996, 161) redogör för att all innovation involverar förnyelse.  

Kirzner (1973, 41, 48, 73-74, 81) ser entreprenörskap ur ett annat synsätt där fokus 

läggs på att vara alert och upptäckta existerande men oexploaterade möjligheter som 

marknaden tidigare ignorerat. Entreprenören kan på så sätt göra arbitrage vinster där 

inköp sker till ett lågt pris och försäljning till ett högre pris. Det är oupptäckta 

vinstmöjligheter som ligger i fokus och inte innovationens förnyelseaspekt.  

Ytterligare ett perspektiv är Shanes och Venkataramans (2000, 217-226) vilka 

presenterar att entreprenörskap är en kreativ process som innefattar upptäckt och 

exploatering av affärsmöjligheter. Möjligheterna skall utforskas och bedömas för att 
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kunna skapa nya varor och tjänster. Således ligger inte fokus på själva driften av 

existerande verksamheter enligt Landström (2005, 20), utan snarare på tillväxt och 

utveckling av affärsverksamheter. 

Enligt Landström och Löwegren (2009, 19) kan entreprenörskap förklaras genom 

innovation som syftar på att entreprenöriella personer anses som idérika och kreativa. 

Lindgren och Packendorff (2007, 14) lyfter även fram entreprenörens handlingskraft 

som så småningom omvandlar en idé till en exempelvis produkt som går att sälja på 

marknaden.  

För att kunna konkretisera ovanstående resonemang behöver entreprenörskap återges 

med faktiska exempel. Apples entreprenörskap kan exempelvis uppfattas som 

framgångsrikt, inte minst om hänsyn tas till företagets smartphones, datorer, läsplattor 

musikspelare samt musik- och applikationsplattformer. Ett annat fall är SonyEricsson, 

som tidigare kunde uppfattas som en framgångsrik pionjär vad gäller mobiltelefoner, 

men som idag inte existerar som varumärke. Det finns naturligtvis fler 

entreprenöriella aktörer på samma marknad såsom Samsung, Nokia och LG. Varje 

bolag kan tolkas utifrån olika entreprenöriella definitioner vilka ger möjlighet till fler 

perspektiv. Denna studie fokuserar dock på Apple och SonyEricsson, två globala 

aktörer med likartade kompetenser som utvecklats i olika riktningar. 

Shane och Venkataraman (2000, 217-226) utgår från att entreprenörskapsforskning 

bygger på mångvetenskapliga grunder. Entreprenörskap ses som en process där 

individer upptäcker, värderar och exploaterar möjligheter. Att enbart studera 

entreprenörens karaktärsdrag är dock otillräckligt. Kontexten eller omgivningen måste 

därför beaktas. 

Shane och Venkataraman (2000, 217-226) får stöd av Lindegren och Packendorff 

(2007, 20-23), vilka skriver att kontinuerlig entusiasm för att hitta möjligheter håller 

samman entreprenörskapsfältet. Frågor som varför affärsmöjligheter uppkommer 

beaktas samt på vilket sätt de uppfattas, upptäcks och exploateras. Hur och när 

affärsmöjligheter tas till vara samt vad resultaten blir är också frågor som är centrala. 

Poängen är att forskning om entreprenörskap bygger på en mångfald av vetenskapliga 

rötter såsom sociologi, mikroekonomi, psykologi och strategisk ledning.  
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1.1.	  Problembakgrund	  
Till följd av att entreprenörskap inte har en enhetlig definition uppstår problematik 

kring hur entreprenörskap kan mätas. Exempelvis visar Lithander (2005, 106) på 

svårigheterna med att fånga in entreprenörskapets dimensioner. Författaren bygger 

sina resonemang på Carree och Thurvik (2003) vilka presenterar mätmetoder som 

avser att räkna antal företag ur olika perspektiv. Ett sätt handlar om att räkna antal 

nystartade företag i en bransch. En annan metod utgörs av att räkna företag i en region 

där exempelvis summan av nystartade företag och nedläggningar används som 

indikator. Lithander (2005, 106-108) anser att enbart dessa skilda metoder som 

inriktar sig på kvantifiering, visar på entreprenörskapets breda omfattning som 

försvårar operationalisering av entreprenörskap. 

Hansson (2008, 10) redogör för att empiriska studier som mäter graden av 

entreprenörskap i relation till ekonomiska regleringar, nästan alltid använder 

nystartade företag eller egenföretagare som mätindikatorer. Flack, Bager-Sjögren och 

Falkenhall (2009, 20) menar att dessa mätindikatorer används i huvuddelen av de 

empiriska undersökningar där förhållandet mellan entreprenörskap och tillväxt 

kartläggs. Det framgår även i Entreprenörskapsforum (2009, 7) att mätning av 

entreprenörskap i större utsträckning handlat om att främja nyföretagande vilket 

riskerar att exkludera omvandlingskraften som skapar innovationer. Hansson (2008, 

10-11) menar att alla egenföretagare inte är entreprenörer i den bemärkelsen att alla 

inte har viljan till att växa och vara innovativa. Dessa egenföretagare tvingas i regel 

till att vara entreprenöriella i brist på andra alternativ. Som ett resultat riskerar 

mätningen att bli missvisande. Privata kvarterskiosker tas upp som exempel vilka 

många gånger inte har ambitionen till att expandera.  

Gartner (1989, 57) menar att entreprenörskap inte primärt ska analyseras på 

individnivå, utan snarare utifrån organisationers handlingar och ageranden. Langlois 

(2002, 4) gör en tydlig koppling till Schumpeter (1942/1994) där entreprenörskap ses 

som entreprenöriella aktiviteter integrerade i och styrda av större organisationer. 

Denna utvidgade syn benämns Schumpeter mark II, där fokus flyttats från individen 

och mindre företag (Schumpeter 1934/1983), till att också innefatta stora 

organisationer (Schumpeter 1942/1994).	  Utvecklas resonemanget ytterligare talas det 

om intraprenörskap som enligt Bouchard (2002, 4) är en process där individer eller 

grupper av individer strävar efter förnyelse. Med förnyelse syftar författaren på 
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innovationsmöjligheter inom organisationen. Således kan entreprenörskap analyseras 

på olika nivåer, både på individnivå samt organisationsnivå som beaktar större 

företag. 

Andrew et.al. (2009, 14-16) menar att entreprenörskap som avser större 

organisationer kan mätas genom innovation via input, processer och output. 

Problematiken som uppstår är att nödvändig information riskerar att vara begränsad 

för forskare. Årets investeringar (input) i forskning och utveckling behöver inte ha ett 

direkt samband med årets vinst (output). Båda variablerna kan i regel utläsas i 

årsredovisningar, men säger ingenting om variablernas relation till varandra. Vinster 

kan ha uppstått till följd av investeringar som gjordes för flera år sedan. Förhållandet 

mellan input och output exemplifierar därför svårigheten med att mäta 

entreprenörskap på ett rättfärdigt sätt. Även Rauch et.al. (2009, 765) anser att det inte 

råder någon direkt konvergens mellan dessa mätindikatorer. Stora investeringar kan 

ge lägre vinster på kort sikt men kan istället gynna företaget senare i framtiden. De 

interna processerna som förvaltar bolagens inputs är därför svåra att mäta om inte 

longitudinella fältstudier med kontinuerliga observationer och intervjuer utförs. 

Denna studie har som avsikt att försöka angripa ovanstående svårighet genom att 

undersöka vilka alternativa sätt som kan operationalisera mätning av entreprenörskap 

ur ett externt och bredare perspektiv. Således prövas Millers entreprenöriella 

orientering som har kommit att utgöra en central del i entreprenörskapsforskning 

(Covin och Slevin 1989, Lumpkin och Dess 1996, Naman och Slevin 1993, Wiklund 

1998).  

Ireland et.al. (2001, 51) ser entreprenörskap som ett företags helhetsagerande utifrån 

Millers tre dimensioner: innovation, risk, och proaktivitet. Dessa indikatorer kan mäta 

graden av entreprenörskap (Miller och Friesen 1983, Covin och Slevin 1994). Därför 

väljer studien att applicera indikatorerna på Apple och SonyEricsson där bolagen haft 

skilda entreprenöriella utvecklingar. Samtidigt som Apple satte en ny branschstandard 

genom iPhonen under 2007, drabbades SonyEricsson av en konstant minskad 

efterfrågan som tillslut upplöste varumärket 2012 (Ericsson 2012). Ett annat exempel 

är Nokia som var världens ledande mobiltillverkare på 90-talet. I takt med att Apple 

lanserade iPhonen, tappade Nokia successivt sin dominerande marknadsposition med 

förluster som följd. Enligt Kovach (2014) köptes dessutom Nokia upp av Microsoft 



5   
 

under 2014 vilket visar på likheter med SonyEricssons utvecklingsmönster.   

 
Mobiltelefonen har påverkat samhället genom att förändra människors livsstil, både 

hemma och på arbetsplatsen. Med tiden utvecklades mobiltelefonen till en liten 

handdator med benämningen smartphone. Smartphonen simplifierade vardagliga 

sysslor likväl jobbrelaterade moment som gjort att människor kan vara uppkopplade 

dygnet runt utan större ansträngning. Resonemanget stöds av Bjärvall (2011, 103-

104) som redogör för att smartphonen integrerar både jobb och fritid. Således är 

smartphonen ett resultat av entreprenöriella och teknologiska insatser. Detta gör det 

intressant att förankra sig i utvecklingen ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  

1.2.	  Syfte	  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur entreprenöriell orientering kan 

mäta entreprenörskap inom branschen för mobiltelefoni. Förhållandet mellan 

entreprenörskap och ekonomiska utfall mäts med utgångspunkt i Millers resonemang 

om entreprenöriell orientering.  

1.3.	  Problemformulering	  
För att bemöta syftet försöker studien besvara följande två frågeställningar: 
 

1. Hur kan entreprenörskap operationaliseras? 
2. Hur ser förhållandet ut mellan entreprenörskap och ekonomiska utfall? 

 
Ekonomiska utfall syftar på bolagens försäljning i antal enheter, omsättning, vinst, 

investeringar i forskning och utveckling, marknadsandelar samt kundnöjdhet. 

1.4.	  Avgränsning	  
Studien omfattar ett intervall mellan år 2007 och 2011. Inom intervallet undersöks 

SonyEricssons och Apples entreprenörskap. Apple etablerade sig som mobilproducent 

under 2007, samtidigt som SonyEricsson började konkurreras ut efter flera års 

framgångar (Henckel 2012). Därför är SonyEricssons negativa utveckling 

anmärkningsvärd. Året 2011 utgjorde SonyEricssons sista räkenskapsår innan joint 

venture samarbetet upplöstes. Bolagens skilda entreprenöriella utvecklingar är därför 

intressanta att fördjupa sig i.  
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Vidare avgränsas studien genom att undersöka bolagen inom mobiltelefoni vilket 

inkluderar smartphones. En del av studien redogör för händelser utanför tidsintervallet 

för att skapa en rättvisande bild av respektive bolag. Millers definition av 

entreprenörskap används som utgångspunkt i studiens analys där begreppet innefattar 

tre dimensioner: innovation, risk och proaktivitet. 

2.	  Teoretiska	  dimensioner	  av	  entreprenörskap	  
Detta kapitel presenterar studiens teoretiska referensram. Kapitlet redogör för hur 

entreprenörskap kan definieras och operationaliseras. Resonemang och definitioner 

som anses väsentliga för undersökningen presenteras vilka ligger till grund för 

studiens analys och diskussion. Kapitlet inleds med tidigare forskning om 

entreprenörskap för att sedan redogöra för Millers entreprenöriella orientering 

genom dimensionerna innovation, risk och proaktivitet. Därefter utvecklas 

dimensionerna var för sig för att avslutningsvis kopplas ihop i slutet av kapitlet.     

2.1.	  Tidigare	  forskning	  om	  entreprenörskap	  

Schillo (2011, 21) redogör för att Miller (1983) myntat en definition av 

entreprenörskap som kommit att bli en av de mest använda inom 

entreprenörskapsforskning. Millers forskning ligger till grund för över 200 

undersökningar som applicerats på entreprenörskap, men även andra områden som 

marknadsföring, management och vård. Miller (1983) redogör för att hans 

entreprenöriella orientering kan både ligga till grund för både mindre och större 

organisationer. Följaktligen har Millers arbete vidareutvecklats av bland annat Covin 

och Slevin (1989) samt Lumpkin och Dess (1996) vilka betonar Millers tre 

entreprenöriella variabler: innovation, risk och proaktivitet.   

Schillo (2011, 21-23) ser Millers entreprenöriella orientering som en konstruktion av 

entreprenöriella värden som kan användas för organisationsstudier. Värdena kan 

uttrycka sig på olika sätt i företag vilket gör konstruktionen bred och tillämplig i olika 

forskningssyften. Millers entreprenöriella orientering har huvudsakligen fungerat som 

en universal konstruktion för att mäta förhållandet mellan entreprenörskap och 

prestation. Tidigare forskning har genomfört mätningar med hjälp av likertskalor via 

attitydsmätning hos respondenter inom organisationer med hjälp av sifferskalor. 

Covin och Slevin (1989) mätte exempelvis innovation, risk och proaktivitet med hjälp 
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av följande påståenden som respondenten skulle ange olika grader på: 

Innovation: 

 ”In general, the top managers of my firm favor (…) a strong emphasis on 

 R&D, technological leadership, and innovations.”     

 (Covin och Slevin 1989, 86)  

 ”In general, the top managers of my firm believe that (…) owing to the nature 

 of the environment, it is best to explore it gradually via timid incremental 

 behaviour.” (Covin och Slevin 1989, 86) 

Risk:  

 ”In general, the top managers of my firm have (…) a strong proclivity for 

 high-risk projects (with chances of very high returns).”   

 (Covin och Slevin 1989, 86) 

 ”In general, the top managers of my firm have (…) a strong proclivity for low-

 risk projects (with normal and certain rates of returns).”   

 (Covin och Slevin 1989, 86) 

Proaktivitet: 

 ”In dealing with its competitors, my firm (…) typically initiates actions, which 

 competitors then respond to.” (Covin och Slevin 1989, 86) 

 “In dealing with its competitors, my firm (…) is very often the first business to 

 introduce new products/services, administrative techniques, operating 

 technologies, etc.” (Covin och Slevin 1989, 86) 

Således kan dimensionerna gestaltas genom att påståendena formuleras på varierande 

sätt som i sin tur kan ge olika slutsatser. Covin och Wales (2012) redogör för att 

entreprenörskap är mångdimensionellt där forskare i större utsträckning kan använda 

sig av definitioner som bäst lämpar sig för forskningens syfte. Författarna menar att 

entreprenörskap har tre övergripande utgångspunkter: innovation, risk och proaktivitet 

som kan tolkas på olika sätt. 
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Wiklund och Sheperd (2005) redogör för att det finns ett positivt samband mellan 

entreprenöriell orientering och ekonomiska utfall som författarna kallar för prestation. 

Även Rauch et.al. (2009) bekräftar sambandet som signifikant. De poängterar dock att 

det är vissa gemensamma mätindikatorer baserade på tidigare forskning som just 

genererar detta positiva förhållande. Således uppmuntras användning av alternativa 

mätmetoder för vidare forskning. 

Det finns dock studier som visar att det råder ett negativt samband mellan 

entreprenöriell orientering och prestation. Detta presenteras bland annat av Frank, 

Kessler och Fink (2010) vilka replikerat Wiklund och Sheperd (2005) i en annan 

kontext med resultat som visar motsatsen. Således ifrågasätts Wiklund och Sheperds 

(2005) resultat som generaliserbara. Lumpkin och Dess (1996) anser att förhållandet 

kan se olika ut i olika kontexter. Med kontext syftar de både på interna faktorer, men 

även omvärldsfaktorer där omgivningen kan ha olika påverkningar. Gartner och 

Shane (1995, 284) ger exempel på omvärldsfaktorer såsom sociala förändringar vad 

gäller attityder och värderingar samt statliga regleringar. 

2.2.	  Studiens	  teoretiska	  utgångspunkt	  
Denna studie använder Millers entreprenöriella orientering som teoretisk 

utgångspunkt. Orienteringens dimensioner utvecklas för att undersöka om det finns 

alternativ till interna mätningar som kan tillämpas för att mäta entreprenörskap ur ett 

bredare perspektiv. 

Millers entreprenöriella orientering konceptualiserar entreprenörskap genom 

dimensionerna innovation, risk och proaktivitet: 

 “An entrepreneurial firm is one that engages in product-market innovation, 

 undertakes somewhat risky ventures, and is first to come up with proactive 

 innovations, beating competitors to the punch. A nonentrepreneurial firm is 

 one that innovates very little, is highly risk averse, and imitates the moves of 

 competitors instead of leading the way. We can tentatively view 

 entrepreneurship as a composite weighting of these three variables.” 

 (Miller 1983, 771) 

Wiklund (1998, 60-63) redogör för att Millers entreprenöriella orientering stämmer 

bäst överens med den traditionella synen av entreprenörskap. Den traditionella synen 
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innefattar enskilda individer som kan vara entreprenöriella, men även människor i 

samspel som gemensamt kan uppbära ett entreprenörskap. Entreprenörer förknippas 

ofta med kreativitet och innovation samt egenskapen att styra företag mot att främja 

innovation. Millers konceptualisering lägger således inte enbart fokus på enskilda 

individer, utan orienteringen involverar även grupper av människor och hela 

organisationer. 

Ett likartat resonemang presenteras av Henrekson och Stenkula (2007, 34) som kallar 

detta för intraprenörskap. Miller (2011, 874) menar att syftet med den entreprenöriella 

orienteringen är att definitionen ska fungera som ett verktyg som mäter graden av 

entreprenörskap ur ett bredare perspektiv. Enligt Miller och Friesen (1978, 922-923, 

927) definieras beståndsdelarna i Millers entreprenöriella orientering på följande sätt: 

- Innovation handlar om innovationskraft för att ta fram nya produkter och tjänster 

som introduceras på nya marknader.  

 
- Att vara risktagare handlar om i vilken utsträckning aktörer är villiga att åta sig 

uppdrag där chansen finns till kostnadsmässiga misslyckanden. 

 
- Proaktivitet handlar om hur företag hanterar trender i sin omgivning. Författarna 

menar att proaktiva handlingar består av att ”forma” omgivningen genom att 

introducera nya innovationer såsom teknologier och produkter. Ett proaktivt företag 

ses som en vägledare för andra konkurrenter som anammar de nya innovationerna. 

Kommande kapitel utvecklar Millers tre dimensioner på ett djupare plan där 

innovation, risk och proaktivitet presenteras i separata avsnitt. 

 
 

Figur 1. Millers konceptualisering av entreprenörskap 

Källa: Egenskapad figur.  
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2.2.1. Innovation  
 
2.2.1.1. Innovation ur ett schumpeterianskt perspektiv 

Miller (1983, 771, 788) baserar innebörden av begreppet innovation på Schumpeters 

teorier som Miller explicit hänvisar till. Schumpeters innovation handlar bland annat 

om kraften att ta fram nya produkter och marknader där förnyelseaspekten är central. 

Croitoru (2012, 142) menar att Schumpeters entreprenörskap består av 

innovationsskapande aktiviteter. Schumpeter (1942/1994, 84) poängterar dessutom att 

äkta kapitalistisk konkurrens inte ska baseras på renodlad prissättning, utan genom 

teknologisk utveckling som är den avgörande aspekten för företagens överlevnad. 

Schumpeter anser att utan teknologisk utveckling stagnerar organisationer som på sikt 

drivs ut från marknaden. Han skriver även att teknologisk utveckling exempelvis kan 

ta form i nya produkter, nya metoder och nya organisationer.  

 
Schumpeter (1939/1989, 59-60) skiljer dock mellan innovation och uppfinning. 

Visserligen kan en uppfinnare vara en innovatör, men samtidigt är det inte alltid att 

det förhåller sig på detta sätt. Innovation är till skillnad från en uppfinning en social 

funktion som skapar affärsmöjligheter. Affärsmöjligheterna skapas av sociala agenter 

(entreprenörer) som kommersialiserar nya kombinationer av ny eller existerande 

kunskap. Bjerke (1989, 430-431) menar att innovationer måste implementeras på 

marknaden för att kunna uppfylla sitt entreprenöriella syfte vilket handlar om att 

skapa affärsmöjligheter. 

 
Teknologisk utveckling är därför drivkraften som möjliggör nya kombinationer av ny 

eller existerande kunskap vilket enligt Schumpeter (1934/1983, 66) kan resultera i 

fem olika innovationsformer som följer: 

 
1. Att introducera en ny vara som inte är känd för konsumenten. Det kan även 

innefatta ny kvalité av en vara.  

2. Ny produktionsmetod som tidigare varit okänd för branschen, men kan även 

bygga på vetenskaplig forskning som uppgraderar en existerande metod 

signifikant. 

3. Att etablera sig som en aktör på en ny marknad, oavsett om marknaden i sig 

inte är ny. 

4. Att komma över nya resurser såsom råmaterial, oavsett om resurserna i sig 
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funnits tidigare eller är nyskapade av aktören själv.  

5. Att bilda och skapa nya organisationer eller industrier som exempelvis ger en 

monopolistisk position.   

 

En likartad syn på innovation återfinns i Oslomanualen. Enligt Statistiska 

centralbyrån (2012, 16) är Oslomanualen en guide till hur man genomför studier vad 

gäller innovation. Manualen är en allmänt accepterad rekommendation vad gäller 

användning samt insamling av data som rör innovationer. Oslomanualen definierar 

innovation enligt följande: 
 

“An innovation is the implementation of a new or significantly improved 

product (good or service), or process, a new marketing method, or a new 

organisational method in business practices, workplace organisation or 

external relations.” (OECD Eurostat 2005, 46) 

2.2.1.2. Radikal och inkrementell innovation  

Det som genomsyrar Schumpeters innovation är termen ”ny” vilket måste utredas. 

Enligt Johannesen, Olsen och Lumpkin (2001, 22, 27-28), förutsätter mätning av 

innovation att forskare beaktar frågor som ”vad är nytt”, ”hur nytt” och ”nytt för 

vem”. Författarnas slutsats är att nyhetsaspekten av en innovation utgörs av en 

unidimensionell konstruktion som bygger på graden av hur pass radikal nyheten är. 

De tre frågorna integreras ihop och kan mätas utifrån en och samma variabel. Således 

behöver inte innovationer mätas utifrån klassifikationer och typer. Istället menar 

författarna att nyhetsgraden av innovationer kan analyseras utifrån hur pass 

uppmärksammad innovationen är. Ju mer innovationen uppmärksammas genom 

adoption, desto mer radikal tenderar den att vara. Enligt Franchetti (2014, 21) kan ett 

företags totala marknadsandelar användas som ett mått för adoptionsgrad. 

 
Sveiby, Gripenberg och Segercrantz (2012, 45) anser att radikala innovationer syftar 

på att medföra en betydande förändring med väsentliga effekter. Cromer, Dibrell och 

Craig (2011, 39-40) redogör vidare för att radikala innovationer ökar chanserna till 

ökad vinst och lönsamhet. Samtidigt skriver de att inkrementella innovationer som 

syftar till mindre förändringar begränsar positiva ekonomiska utfall. Skillnaden 

förtydligas genom figuren som följer vilken visar att radikala innovationer medför 

väsentlig grad av förändring och nyhetsgrad, samtidigt som inkrementella 
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innovationer bidrar till små förbättringar och låg grad av nyhet.  
 

 
Figur 2. Radikal vs. inkrementell förändring av innovation 

Källa: Egenskapad figur. 

 

Tidd och Bessant (2009, 24-28,38) skriver att radikala och inkrementella innovationer 

påverkas av teknologisk fusion. De menar att olika teknologier strömmar samman 

vilket ger upphov till olika innovationstyper. Inkrementella innovationer syftar på 

mindre förändringar som författarna menar förlänger innovationernas livscykler 

genom förbättringar. Kirzner (1997, 72) skriver att entreprenören upptäcker 

outforskade möjligheter som inte uppmärksammats tidigare på grund av ignorans. 

Kirzner (1973, 73-74, 1985, 74) menar att entreprenörskap handlar om att expandera 

ens kännedom om existerande möjligheter som leder till inkrementella innovationer. 

Han anser att entreprenörskap utgörs av att upptäcka outnyttjade vinstmöjligheter i 

ekonomin då det alltid finns obalanser på marknaden som tidigare inte 

uppmärksammats. 

	  
Samtidigt är radikala förändringar omvälvande som bidrar med något nytt och 

revolutionerande genom “do something different” där Tidd och Bessant (2009, 24-
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28,38) tar upp Toyotas hybridmotorer som exempel. Arnold, Fang och Palmatier 

(2011, 238) redogör för att radikala innovationer införlivar väsentligt annorlunda 

teknologi som tillfredsställer en ny och växande efterfråga. Inkrementell innovation 

anses istället bestå av en betydligt mindre förändring som också ger kunden nytta men 

i mindre skala. 

2.2.1.3. Kreativ förstörelse 

Schumpeter (1942/1994, 83) redogör för att marknader och industrier ständigt muterar 

vilket förändrar de ekonomiska strukturerna inifrån. De nya förändringarna förstör 

upprättade strukturer vilket gör denna marknadsmutering till en kontinuerlig process 

där nya produkter, marknader och industrier ständigt omvandlas. På så sätt ersätter 

nya produkter och metoder gamla vilket författaren kallar för kreativ förstörelse. 

Enligt Schumpeter (1939/1989, 104-107, 1942/1994, 87-89) kan nya och tidigare 

okända innovationer bidra till ekonomisk avkastning som ses som den primära 

motivatorn för entreprenörskap. Andra aktörer inom samma industri som ser dessa 

möjligheter till avkastning försöker imitera innovationen. Författaren menar att 

entreprenören försöker skydda sina vinster så länge som möjligt. Detta görs i regel 

genom patent, innovationsutveckling, interna processer och andra aggressiva metoder 

gentemot nya och gamla konkurrenter.   

2.2.1.4. Innovationens output 

Drejer (2004, 556-557, 560) redogör för att innovationer har ett direkt samband med 

ekonomisk tillväxt. Innovationer ses som ekonomiska attribut som ser till att den 

ekonomiska tillväxten inte stagnerar. Andrew et.al. (2009, 6, 14-16) menar att 

innovationer som skapar ekonomisk tillväxt i organisationer kan mätas via finansiella 

mått (output) såsom omsättning, vinst, kundnöjdhet samt utveckling av 

patentportföljer. Abidin, Mokhtar och Yusoff (2013, 255-261) anser att både 

subjektiva och objektiva mätningar kan göras för att kunna mäta innovation. 

Objektiva mätningar utgörs av resultatorienterade och finansiella indikatorer, 

samtidigt som den subjektiva aspekten kan bestå av hur människor leder och 

koordinerar processer i företaget. 

 
Lumpkin och Dess (2005, 150) skriver att innovationer kan ge konkurrenskraftiga 

fördelar, men att det finns chans att innovationen inte kommer ha den önskade 

ekonomiska utvecklingen. Vidare finns konkurrenter som kan imitera innovationer 
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vilket ytterligare ökar chansen för oönskade utfall.  Idéer och innovationer skapas 

således utan att entreprenörer vet om hur det exakta utfallet kommer att se ut. Därför 

exponeras entreprenörer för osäkerhet och risk vilket behandlas i kommande kapitel. 

2.2.2. Risk 

2.2.2.1. Sambandet mellan risk och osäkerhet 

För att utveckla Millers riskdimension, väljer studien att utgå från Knight (1921/1964) 

som problematiserade begreppen risk och osäkerhet: 

“...uncertainty must be taken in a sense radically distinct from the familiar 

notion of Risk, from which it has never been properly separated…It will 

appear that a measurable uncertainty, or ‘risk’ proper, as we shall use the 

term, is so far different from an unmeasurable one that it is not in effect an 

uncertainty at all. We shall accordingly restrict the term ‘uncertainty’ to cases 

of the non-quantitive type.” (1921/1964, 19-20) 

	  
Henrekson och Stenkula (2007, 23) skriver att Knights genuina osäkerhet skiljer sig 

från risk genom att det inte går att kalkylera fram sannolikhetsfördelningar av möjliga 

utfall. Entreprenören som beslutsfattare under osäkerhet betonas, men Fontaine (1999, 

19) poängterar att det heller inte går att exkludera entreprenören från funktionen som 

risktagare. Därmed är dessa två begrepp starkt sammankopplade. Gavatin och 

Bergstrand (1976, 3-4, 43-44) menar att risk råder när en sannolikhetsfördelning kan 

räknas fram för ett utfall, samtidigt som osäkerhet inte kan fastställas. Således 

existerar risk till följd av osäkerhet. Även om en sannolikhetsfördelning (risk) kan 

definieras genom möjliga utfall, så finns alltid en grad av osäkerhet som omsluter 

risken. Därför anser författarna att risk (sannolikheter) inte kan bestämmas med 

fullständig precision. Ett möjligt utfall med störst sannolikhet behöver inte utgöra det 

framtida resultatet då framtiden i sig är oförutsägbar. Hamilton (1996, 12) utvecklar 

Gavatin och Bergstrands resonemang och definierar risk som faran för att en 

slumpmässig händelse ska påverka möjligheten till att nå ett mål på ett negativt sätt.  

 
Även Cantillon (1755/1959, 51) lägger vikt på entreprenören som risktagare, där input 

köps till ett känt och givet pris, samtidigt som det ekonomiska utfallet är okänt. Det 

okända skapar således en risk i strävan efter att skapa vinst. Van Praag (1999, 313-

314) beskriver Cantillons entreprenör som arbitragör vilken har en jämviktsskapande 
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funktion på marknaden. Obalanserna mellan utbud och efterfrågan skapar osäkerhet 

och således riskabla val där inköp sker till ett givet pris, samtidigt som 

försäljningspriset är osäkert.  

 
Cantillon (1755/1959, 51) anser att entreprenörskap går ut på att anpassa sitt utbud 

likväl sitt pris efter existerande efterfråga via villiga köpare för att minska risken för 

att göra förluster. Landström (2005, 27-28) redogör för att Cantillons entreprenörskap 

handlar om att se affärsmöjligheter till att köpa billigt och sälja varor till ett 

förhoppningsvis högre pris som är okänt. Cantillon (1755/1959, 53) menar dock att en 

konkurrensutsatt marknad gör att entreprenörer ständigt agerar under osäkerhet och 

risk. Exempelvis skriver författaren om att risken för konkurser kan öka ju fler som 

producerar en och samma vara då konkurrensen är större, samtidigt som en bransch 

med färre företag istället kan öka förutsättningarna för att kunna göra vinst.   

 
Enligt Wahlund (1994, 65) avgör risk och osäkerhet vilka beslut en entreprenör fattar. 

Han påpekar att beslutsunderlag kan ignoreras för att underlätta beslut där subjektiva 

bedömningar görs istället för objektiva. Författaren menar att hypoteser riskerar till att 

styras till vad man vill tro eller vill frukta. Detta kan leda till över- respektive 

undervärderingar av sannolika utfall som gör att viktig information filtreras bort. 

Gavatin och Bergstrand (1976, 2) anser att entreprenörer i regel inte har fullständig 

information för att kunna göra bedömningar med garanterad säkerhet. Wahlund 

(1994, 80) utvecklar resonemanget och skriver att beslutsfattare ofta söker efter 

information som bekräftar hypoteser, snarare än förkastande information. För att 

kunna hantera denna problematik skriver Knight (1921/1964, 46-47) att 

entreprenörskap handlar om att sprida investeringar i portföljen och inte lägga alla 

ägg i samma korg. På så sätt kan osäkerhet minimeras och därmed även risken. Enligt 

författaren är ett alternativt tillvägagångssätt att etablera specialkunskap inom ett 

område. Detta kan ge fördelar vad gäller investeringar med bättre bedömningar och 

beslut som följd. Det ökar dessutom möjligheten till att reducera risk till 

försummelsebara proportioner. Kiyosaki (2011, 247-250) skriver att investeringar i 

sig inte är riskfyllda, utan snarare att bristfällig kunskap och felaktig information gör 

investeringar riskabla.  
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2.2.2.2. Grad av riskaversion 

Hur mycket risk en entreprenör är villig att ta beror på ekonomisk riskaversion. 

Wiseman och Gomez-Meija (1998, 133) menar att graden av riskbenägenhet kan 

mätas genom tre olika kategorier: Aktörer som är riskaverta prioriterar lägre risk och 

således även lägre avkastning som konsekvens. Riskneutrala aktörer söker istället 

risker som ger tillfredställande ekonomiska utfall. Riskälskare utgör den tredje 

kategorin där aktören är villig att investera i riskfyllda investeringsalternativ som inte 

garanterar full kompensation. Resonemanget får medhåll av Johansson (1999, 22) 

som menar att riskneutrala aktörer baserar beslut på det förväntade värdet (nyttan) i 

riskfyllda alternativ. Riskälskare inriktar sig på möjligheterna att generera bättre 

resultat samtidigt som de utsätter sig för risken att göra större förluster. Hirschey och 

Nofsinger (2010, 93) redogör för att avkastningskravet är den faktor som gör att 

aktörer är villiga att ta risker. Avkastningskravet som författarna kallar för riskpremie, 

samvarierar med graden av risk: låg risk ger lägre avkastning samtidigt som högre 

risk ökar riskpremien. 

 
Hamilton (1985, 13) utvecklar ovanstående resonemang och redogör för att det är 

möjligheten till fördelar, exempelvis vinst som är avgörande ifall en aktör är beredd 

att ta risker. Med större chanser till fördelar ökar riskvilligheten och vice versa. 

Därigenom betonar Hamilton kunskapen och medvetenheten om riskens olika 

konsekvenser.  

 
Miller (1983, 780) menar att risktagande är starkt kopplat till att proaktivt utveckla 

teknologi genom produkter och marknader. Han anser att imitation av innovationer 

sänker graden av risktagande. Covin och Slevin (1991, 21) skriver att entreprenörskap 

är förenat med att investera i riskfyllda projekt vilket också kräver satsningar på 

forskning och utveckling. Lumpkin och Dess (2005, 150, 152) anser att investeringar i 

forskning och utveckling alltid medför en risk där förväntade ekonomiska utfall kan 

utebli. Investeringar är dock en förutsättning för att kunna åstadkomma hög 

ekonomisk avkastning. Författarna redogör för att entreprenörskap innebär förnyelse i 

olika former vilket sker under ständig osäkerhet. Det innebär att osäkerhet skapar 

potentiella möjligheter genom risktagande vilket sammanfattas i kommande figur: 
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Figur 3. Ökad potentiell avkastning genom ökat risktagande 

Källa: Egenskapad figur. 

2.2.3. Proaktivitet 

2.2.3.1. First move advantages  

Miller (2011, 879) anser att entreprenörskap kan mätas via first move advantages som 

författaren uttrycker genom patent, att vara ledare inom industrin samt att sätta en ny 

branschstandard. Andra forskare stödjer resonemanget vilka redogör för att 

indikatorerna ingår i entreprenörskapets proaktiva handlingar. Deras resonemang 

presenteras i detta avsnitt. 

Jacobsen (2005, 176-179) skriver att proaktivitet handlar om att vara först ut inom ett 

fält. Det innebär att aktören får ett försprång framför andra konkurrenter genom 

exempelvis teknologisk innovation. Aktören anpassar sig till framtida händelser före 

de inträffar, det vill säga innan någon annan konkurrent går ut på en marknad med en 

ny innovation.  Även Lumpkin och Dess (2005, 150-151) lyfter fram att proaktivitet 

handlar om att hitta nya möjligheter för att bli en ledare inom en industri. First move 

advantages kan därför återspeglas genom monopolvinster då det inte finns andra 

etablerade konkurrenter vid inträdet.  
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Lieberman et.al. (1988, 51) definierar en first mover som ett företag vilket är först ut 

på marknaden. Resonemanget utvecklas av Song, Zhao och Benedetto (2013, 1145) 

vilka menar att first movern är den som leder teknisk innovation. Detta kan ge 

kvalitativa fördelar gentemot konkurrenter där first movern har chansen till att bygga 

upp ett positivt rykte, en bred produktlinje samt ett kvalitativt varumärke. Markides 

och Sosa (2013, 328) skriver att first movern har gedigen kunskap om och kontroll 

över marknaden genom tidig förankring. Vanderwerf och Mahon (1997, 1510-1519) 

anser att first movers tenderar till att prestera högre i förhållande till konkurrenterna, 

där författarna mätte prestation i form av marknadsandelar. De kom bland annat fram 

till att fler marknadsandelar sannolikt ger bättre lönsamhet, men utgör ingen garanti 

för vidare marknadsexpansion efter att konkurrenter etablerat sig.  

Tellis och Golder (2002, 10-11) definierar first movern på ett likartat sätt som 

beskrivs ovan. De väljer istället att kalla first movern för pionjär som är först ut med 

att kommersialisera en produkt på en ny marknad. Författarna anser att denna 

definition är mer specifik och rigorös än att definiera first movern som “en av de 

första som etablerar sig på en marknad”. Tellis och Golder (2002, 10-11) som också 

kallar first movern för first entrant, visar att denne drabbas av en marknadserosion på 

kort sikt, men att marknadsandelarna är starka och bestående under en längre period 

enligt figur 4. De genomsnittliga marknadsandelarna är 30 % för pionjärer,  20 % för 

tidiga anammare (second entrants) och 16 % för sena aktörer (third entrants) som 

etablerar sig. 
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Figur 4. Evolution of entrants market shares by time of entry 

Källa: Tellis och Golder. 2002. s. 11 

2.2.3.2. Patent 

Lieberman et.al. (1988, 43) redogör för att den teknologiska aspekten är central när 

det gäller first move advantages. Författarna syftar på bland annat på forskning och 

utveckling samt patent som ett resultat av teknologisk framgång. Enligt Tellis och 

Golder (2002, 7) är syftet med patent att skydda företagets forskning och dess nya 

produkt. Författarna tar upp Xerox som ett exempel där bolaget hade så många patent 

på kopiatormarknaden vid en tidpunkt vilket gjorde att andra konkurrenter inte hade 

möjlighet att ta sig in på marknaden.  

Domeij (2007, 13) skriver att patent är en form av äganderätt som inte direkt syftar på 

materiella ting, utan patent skyddar först och främst tekniska kunskaper som i sin tur 

kan omsättas till ting av ekonomiskt värde. Hermansson (2010, 8) skriver att patent 

inte enbart ger företag exklusiv rätt till att kommersialisera och producera varor. 

Patentskydd exkluderar också konkurrenter från att använda den skyddade teknologin. 

Konsekvensen av att använda en patenterad innovation kan leda till patentintrång med 

juridiska konsekvenser som följd. Larsson och Lindersköld (2010, 7-8) menar att 

patent ger ensamrätt till innehavaren vilket gör att uppfinningen inte kan användas av 

andra för ekonomisk vinning. De skriver dock att beviljade patent förblir offentliga 

för att främja innovation där andra aktörer har möjlighet till att utveckla och förbättra 

uppfinningen. Enligt Domeij (2007, 37) beviljas ensamrätt i utbyte mot ett 

offentliggörande som i sin tur minskar graden av företagshemligheter.  
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2.2.3.3. Second movers 

Abel (2008, 258) redogör för att vara nummer ett på marknaden innebär möjligheter 

till försprång under perioden då entreprenören är ensam på marknaden. Detta innebär 

företrädesrätt till intressanta kundsegment med möjlighet till att göra sin produkt till 

branschstandard, men även chansen till att förstärka sitt varumärke.  

Proaktiva entreprenörer skapar även reaktiva marknadsföljare som på sikt tar sig in på 

marknaden efter att den blivit utforskad. Jacobsen (2005, 176-177) beskriver detta 

genom att entreprenören handlar efter att en händelse har skett. Tellis och Golder 

(2002, 10-11) menar att first movern/first entrant har en monopolställning med 100 % 

marknadsandel inom sitt produktsegment innan efterföljare etablerar sig vilket 

framgår i figur 4. 

Lieberman et.al. (1988, 47) tillsammans med Hamrefors (2009, 38, 40) lyfter fram att 

det inte alltid är fördelaktigt att sträva efter att använda sig utav proaktiva strategier. 

Författarna menar att reaktiva aktörer/second movers kan få gratisskjuts av den 

infrastruktur som redan finns uppbyggd på marknaden. Dessutom kan de få viss insyn 

i den proaktiva aktörens forskning och utveckling. En first mover har vidare tendens 

till att svårare upptäcka förändring i kundernas behov på grund av inre trögheter vilket 

öppnar dörrarna för reaktiva entreprenörer. En second mover kan välja mellan att 

imitera andra eller att skapa nya innovationer genom att studera first movern och 

granska vad företaget gjort bra respektive sämre. Lieberman et.al. (1988, 47) och 

Hamrefors (2009, 38, 40) menar att second movern kan imitera det som varit 

framgångsrikt och dessutom tillföra nya innovationer inom bristfälliga områden.  

Ett exempel på detta är det japanska företaget Matsushita, som enligt Lieberman et.al. 

(1988, 54) använder sig av fripassage effekter där bolaget sneglar på Sonys produkter. 

Kerin, Varadarajan och Peterson (1992, 35) menar att företag som etablerar sig på en 

marknad i efterhand, har möjligheten till att på ett bättre sätt etablera sitt varumärke. 

Detta kan de göra genom att studera kundpreferenser via brister i first moverns 

marknadspositionering. 

Lieberman et.al. (1988, 48) skriver att en second mover kan bli en first mover på en 

ny marknad som skapats genom skiften i teknik och kundpreferenser. Hamrefors 

(2009, 39) menar att det inte enbart handlar om att vara först ut i alla avseenden. 

Istället är det centrala att kunna hantera kunskap i nya kontexter och vara med att 
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lansera det som är nytt för omgivningen. 

2.3.	  Samband	  mellan	  innovation,	  risk	  och	  proaktivitet	  

Enligt Wernerfelt och Karnani (1987, 187) finns tydliga samband som länkar ihop 

entreprenörskapets tre komponenter: innovation, risk och proaktivitet. Författarna 

menar att first move advantages enbart kan uppnås genom att vara proaktiv och 

därmed först ut med en ny innovation. Proaktivitet medför samtidigt stor risk till följd 

av osäkra framtida utfall. Att vara först ut med en ny innovation innebär dock 

möjligheten till att sätta en industristandard och således skydd via patent. Detta 

innebär att ju mer riskavert ett företag är, desto större sannolikhet att bolaget väljer att 

invänta en annan aktör som lanserar en ny innovation först.  

Sharad och Sanjeev (2004, 17, 19) redogör för att first movern måste hantera 

signifikant mängd av osäkerhet och därmed risk. Exempel på faktorer som first 

movern måste bemöta är förändringar inom teknologi, kundpreferenser och 

imitatörer/second movers som författarna kallar för followers. Sharad och Sanjeev 

(2004, 17) menar att followers som etableras på sikt kan lära sig av first moverns 

misstag och få fripassage effekter vilket minskar etablerarnas risk. Fripassage effekter 

kan handla om att undvika first moverns teknologier och processer som inte visat sig 

ha potential, alternativt att använda dess upparbetade infrastruktur. Sharad och 

Sanjeev (2004, 21) skriver också att first movern är starkt förknippad med hög risk, 

då investeringar i forskning och utveckling krävs samtidigt som efterfrågan på 

marknaden är osäker. Därför är ett alternativ att bli en follower och få en inblick i first 

moverns teknologier vilket kan sänka investeringskostnader och således risktagandet.  

2.4.	  Sammanfattning	  av	  entreprenörskapets	  dimensioner	  

Syftet med den teoretiska referensramen är att visa hur entreprenörskap kan	  definieras 

och operationaliseras med utgångspunkt i Millers entreprenöriella orientering. 

Orienteringen konceptualiserar entreprenörskap genom dimensionerna innovation, 

risk och proaktivitet. Dimensionerna kan spjälkas ned i mindre beståndsdelar där 

mätindikatorer utformas. På så sätt vill den teoretiska referensramen visa hur dessa 

dimensioner kan tillämpas vid mätning av entreprenörskap.    

Innovation kan mätas genom Shumpeters entreprenörskap som syftar till radikala 

innovationer bestående av teknologisk utveckling som resulterar i exempelvis nya 
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produkter, marknader och organisationer vilka har en väsentlig förändringseffekt. 

Graden av hur radikal innovationen är kan mätas utifrån adoption som återspeglas i 

bolagets marknadsandelar, men även kundnöjdhet som ger kunden incitament till att 

stanna kvar. Mätning av innovation kan även göras med hjälp av omsättning och 

vinst.  

Risk kan mätas genom graden av satsningar på forskning och utveckling. Ju mer 

satsningar som görs på teknologisk utveckling, desto större risk föreligger. Mätning 

av risk kan också göras genom att beakta ifall en aktör är först ut med en ny 

innovation på en marknad eller inte. Att vara först ut visar på ett starkt risktagande då 

aktören måste hantera outforskade områden. Riskälskare söker sig till högre risk som 

ger möjligheter till större avkastning, samtidigt som risken ökar för förluster. Risk har 

dessutom ett starkt samband till osäkerhet. Utan osäkerhet existerar ingen risk vilket 

gör att risk kan ses som ett derivat av osäkerhet. Således utgör risk den del av 

osäkerheten där sannolikheter för olika utfall kan beräknas fram. 

Proaktivitet kan mätas genom begreppet first mover som innebär att ett företag är 

först ut på en (ny) marknad med en ny innovation. Således finns också en stark 

koppling till risk. Annorlunda uttryckt kan proaktivitet mätas genom en aktör som inte 

imiterar andra utan istället är ledande inom industrin. Konkurrenterna ses istället som 

imitatörer. Proaktivitet kan därför uttryckas genom att aktören sätter en ny 

branschstandard med patentmöjligheter som skyddar den nya innovationen. 

På följande sida sammanfattas operationalisering av entreprenörskap genom en figur 

där innovation, risk och proaktivitet är sammankopplade. 
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Figur 5. Operationalisering av entreprenörskap i stora företag 

Källa: Egenskapad figur. 
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3.	  Metod	  
Detta	   kapitel	   presenterar	   studiens	   vetenskapliga	   forskningsansats	   och	   redogör	   för	   det	  

praktiska	   genomförandet.	   Diskussion	   och	   argumentation	   förs	   kring	   begränsningar	   i	  

studien.	   

3.1	  Forskningsdesign	  
En fallstudie utförs som enligt Bryman och Bell (2005, 71-72) skiljer sig från andra 

tillvägagångssätt genom att belysa specifika fall. Utvalt fall som undersöks i denna 

studie är entreprenörskap inom branschen för mobiltelefoni. Kvantitativ och kvalitativ 

forskningsansats används för att angripa syfte och frågeställningar utifrån olika 

synsätt. Forsberg och Wengström (2008, 66-67) skriver att specifika fall kan angripas 

genom olika vetenskapliga perspektiv vilket stärker studiens resultat. 

 
Forskningsprocessen inleds med att söka efter intressanta fall där fokus läggs på 

innovation. Under processen utvecklas inriktningen till att omfatta entreprenörskap 

som beaktar fler företagsekonomiska aspekter. Två intressanta företag hittas inom 

mobil kommunikation där Apple och SonyEricsson väljs ut som studieobjekt. Således 

utgörs studiens kontext av marknaden för mobiltelefoni vilket inkluderar 

smartphones. Studiens analysenheter består av två mobilaktörer vilka är Apple och 

SonyEricsson. 

3.1.1 Val av studieobjekt 

Apple väljs ut då bolaget var först ut med att introducera en smartphone med 

applikationer och touch screen som omvandlade mobiltelefonen till en användarvänlig 

handdator. Därefter har hela branschen följt efter och anammat Apples innovation. 

Utvecklingen är intressant då Apple inte var någon etablerad aktör inom mobil 

kommunikation innan etableringen under 2007. Däremot hade bolaget gedigen 

kompetens inom datateknologi som Apple lyckades integrera i mobiltelefonen. 

Faktum är att smartphones fanns flera år innan Apples inträde, men det var bolagets 

iPhone som var först ut med att maximera smartphonens fulla potential. Detta gör 

fallet intressant att studera. 

SonyEricsson var en av pionjärerna inom mobil kommunikation och hemelektronik 

sett till moderbolagens framgångar. Samriskföretaget hade åren innan Apples inträde 

lyckats expandera sin produktportfölj med goda resultat under flera år. Efter 
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lanseringen av Apples iPhone gick SonyEricsson däremot i förlust som tillslut 

resulterade i en upplösning av varumärket. På så sätt är det intressant att undersöka 

hur bolagen agerade utifrån innovation, risk och proaktivitet.     

3.1.2. Urval och bearbetning av teorier 

Inledningsvis söks teoretiska underlag om hur entreprenörskap kan mätas. 

Problematik som upptäcks under insamlingsförfarandet är att entreprenörskap är 

mångfacetterat vilket gör att en avgränsning är nödvändig. Tidigare forskning 

granskas där en specifik definition av entreprenörskap väljs ut som visar sig vara 

etablerad inom entreprenörskapsforskning. Miller konceptualiserar entreprenörskap 

genom begreppet entreprenöriell orientering som utgör studiens utgångspunkt. Millers 

begrepp utgörs vidare av tre dimensioner: innovation, risk och proaktivitet som 

studiens teoretiska referensram utvecklar. 

En fördjupning görs i Millers entreprenöriella orientering för att få insikt i hur hans 

koncept utvecklats och operationaliserats av andra forskare. På så sätt konkretiseras 

hur mätning av entreprenörskap kan omsättas i empiriska undersökningar. I första 

hand granskas facklitteratur som redogör för klassiska teorier om entreprenörskap. 

Teorierna utgår bland annat från Schumpeter, Knight, Kirzner samt Cantillon och 

deras perspektiv på entreprenörskap. Författarna är nödvändiga att belysa då de lyfter 

fram viktiga perspektiv på Millers tre dimensioner. På så sätt berikas förståelsen för 

dimensionerna som är en förutsättning för att kunna utforma lämpliga mätvariabler 

för respektive dimension.   

Fördjupningen består även av vetenskapliga artiklar som vidareutvecklar det 

entreprenöriella fältet med utgångspunkt i innovation, risk och proaktivitet. Avsikten 

är att göra dimensionerna operationaliserbara som Arbnor och Bjerke (1994, 249-251) 

kallar för begreppsvaliditet, det vill säga att hitta lämpliga definitioner som kan mäta 

det som studien avser att mäta. Covin och Slevin (1989) samt Lumpkin och Dess 

(1996) är exempel på forskare som tillämpar Millers entreprenöriella orientering som 

dessutom berikar konceptualiseringens innehåll och mätbarhet. Författarna utgör på så 

sätt en central teoretisk utgångspunkt i denna studie. 

I en del fall står inte innovation, risk eller proaktivitet explicit i det teoretiska 

underlaget som samlas in. Exempelvis används begreppet first mover som genom 
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vidare härledning kan kopplas till proaktivitet. Likartade härledningar tillämpas 

kontinuerligt vid bearbetning av det teoretiska materialet som alltså baseras på 

tolkningar. Det innefattar att forskningsförfarandet inte enbart består av att fokusera 

på det manifesta innehållet, det vill säga det som uttrycks direkt i texten. Fokus läggs 

även på det latenta som handlar om vad författarna egentligen menar och syftar på. 

Uppfattningen om den underliggande meningen är därför central.  

För att få en överblick över de vetenskapliga artiklarna och tidigare forskningen, 

observeras i första hand deras rubriker för att sedan läsa artiklarnas sammanfattning. 

Därefter utförs en detaljerad granskning av det material som anses relevant för 

studien. Författarnas resonemang och reflektioner tolkas och väljs ut med avsikt att 

konstruera mönster och meningsenheter. Varje text kan återge sin egen version av ett 

och samma fenomen vilket gör att fler intressanta perspektiv kan belysas. Backman 

et.al. (2012, 115) menar att ju fler oberoende källor som återger ett och samma 

resonemang, desto mer ökar tillförlitligheten. 

Således utgör insamlad teori studiens verktyg för analys av utvalda företag som mäts 

med utgångspunkt i tre teoretiska dimensioner: innovation, risk och proaktivitet.  

3.1.3. Urval och bearbetning av empiriskt underlag 

Det empiriska underlaget samlas in genom att granska företagsdokument i form av 

bolagens årsredovisningar och pressmeddelanden, men även relevanta analyser för att 

få en överblick över bolagens ekonomiska utfall mellan år 2007 och 2011. Baserat på 

dessa underlag presenteras statistiska resultat som förtydligar bolagens ekonomiska 

utveckling. Vidare utförs sökning efter artiklar om respektive företag där författare 

återger personliga reflektioner kring Apples och SonyEricssons utvecklingar. 

Samtliga artiklar är branschrelaterade till mobil kommunikation och innovation.  

Enligt Thurén (2005, 13) uppstår dock problematik som benämns tendensfrihet. 

Författaren menar att företagsdokument och artiklar riskerar att förskönas på grund av 

politiska, personliga eller andra intressen.	   För att kunna minimera problematiken 

används både primära källor (företagsdokument) och sekundära källor (artiklar och 

analyser) som bekräftar samma information. Detta bidrar till att öka källornas 

trovärdighet. En del empiriskt material ligger utanför det tidsintervall som studien 

avser. Avsikten är att skapa rättfärdiga och sammanhängande perspektiv av Apples 
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och SonyEricssons entreprenörskap.  

Det empiriska materialet konstrueras genom en innehållsanalys som enligt Bergström 

och Boréus (2012, 87) lämpar sig bra när forskaren vill finna mönster, jämföra och 

kategorisera insamlat material för att sedan bedöma och tolka urvalet. 

Innehållsanalysen består av både kvalitativa och kvantitativa underlag där objektiv 

fakta kompletteras med subjektivt material. På så sätt stärks fallstudiens interna 

validitet som enligt Yin (2007, 54-55) handlar om att påvisa kausala samband, 

samtidigt som Bryman och Bell (2005, 306) talar om god överensstämmelse mellan 

teori och empiri.  

 
Innehållsanalysen bearbetas genom att det empiriska materialet läses var för sig av 

studiens författare. Genom att granska underlaget individuellt fås fler perspektiv på ett 

och samma fall vilket Yin (2005, 127) kallar för forskartriangulering. Forsberg och 

Wengström (2008, 67) menar att tillvägagångssättet kan stärka studiens resultat. 

Personliga reflektioner skrivs i marginalen på respektive dokument där likheter och 

olikheter antecknas. Därefter läses, diskuteras och analyseras materialet gemensamt 

för att tillsammans välja ut det som anses relevant för att bemöta syfte och 

frågeställning. Detta görs genom att markera utvald text i insamlat material som 

skapar meningsbärande enheter som vid diskussionsförfarandet anses relevanta för 

studien. Följaktligen kodas dessa meningsbärande enheter genom att klassificera 

dessa i antingen innovation, risk eller proaktivitet. Successivt konstrueras en 

uppfattning av helheten.  

 
Det empiriska underlaget talar inte uttryckligen om innovation, risk eller proaktivitet. 

Artiklarna beskriver istället Apples och SonyEricssons handlingar, aktioner samt 

författarnas personliga reflektioner vilket gör att dessa texter måste tolkas. Således är 

det ett krav att det empiriska underlaget kan kopplas och härledas till innovation, risk 

och proaktivitet. Detta ger studien en högre abstraktionsgrad som söker efter 

underliggande meningar. Tolkningar görs utifrån insamlad teori vilket tillsammans 

med det empiriska underlaget successivt skapar en sammanhängande helhet som 

tillslut konstruerar ett mönster. 

 
En problematik som observeras i forskningsförfarandets senare skede är att vissa 

meningsbärande enheter inte anses omfatta information som är relevant för studien. 
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Det beror på att nya underlag samlas in som ger förändrade tolkningar och perspektiv 

på det empiriska underlaget. Detta gör att innehållsanalysen kontinuerligt bearbetas 

och förändras där vissa meningsenheter som senare ses som olämpliga elimineras, 

samtidigt som andra läggs till.  

3.2.	  Diskussion	  kring	  studiens	  forskningsdesign	  

Det empiriska materialet och den teoretiska referensramen förändras kontinuerligt 

under forskningsförfarandet. Vid vissa tidpunkter anses en del av studiens kapitel 

färdigställda, men efter granskning upptäcks brister som kräver ytterligare förankring 

i ämnet. På så sätt uppnås en tydligare konklusion och överensstämmelse mellan teori 

och empiri vilket också ger förändrade tolkningar av insamlat underlag under 

processens gång. Backman et.al. (2012, 327) menar att nytillkommet material gör att 

helheten ständigt är i förändring under forskningsprocessen.  

 
Under bearbetningen observeras att ämnet företagsekonomi inte enbart innefattar data 

och siffror. Det framgår bland annat av Sörling (2002), där han beskriver Foucaults 

teorier som format företagsekonomin. Företagsekonomin innefattar således 

psykologiska och sociologiska aspekter då ämnet involverar människor. Det 

inkluderar entreprenörskap där interaktion mellan individer är ett naturligt inslag. 

Därför finns enstaka resonemang i studiens teoretiska referensram som innefattar 

sådana aspekter, framför allt i avdelningen där begreppet risk presenteras. 

 
Teori och empiri knyts slutligen ihop för att konstruera studiens diskussion där en 

analys presenteras. Avsikten är att presentera gemensamma aspekter ur båda delarna 

för att kunna bemöta syfte och frågeställningar, men även belysa avvikelser och 

svårigheter. Reflektion och argumentation förs kring det teoretiska och empiriska 

materialet där SonyEricssons och Apples entreprenörskap mäts samtidigt som 

förhållandet mellan entreprenörskap och ekonomiska utfall diskuteras. Viss 

nytillkommen teori används i diskussionen som inte presenteras i det teoretiska 

kapitlet. Förfarandet tillåts enligt den hermeneutiska spiralen där helhetsförståelsen 

kontinuerligt kan berikas genom nytillkommet material. Olsson och Sörensen (2011, 

164-165) skriver att förståelsen pendlar mellan del och helhet och vice versa, vilket 

gör att ytterligare förankring i ämnet under processens gång modifierar helhetsbilden.  
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Ur diskussionen dras sedan slutsatser som på ett konkret sätt försöker besvara 

studiens frågeställningar. Detta görs genom ett avslutande kapitel som förenar syfte 

och frågeställningar med slutsatser utifrån studiens teori, empiri och diskussion. 

3.3.	  Reflektion	  kring	  studiens	  begränsning	  
Denna studie begränsas till SonyEricsson och Apple vilka utgör föremål för 

undersökningen. Det innebär att det finns andra omvärldsfaktorer, exempelvis 

konkurrenter inom samma bransch som haft inverkan på branschens utveckling. Detta 

är något som studien enbart beaktar i viss mån. Flyvbjerg (2006, 220) anser att den 

konventionella kritiken mot fallstudieforskning består av att enstaka fall inte kan 

generalisera resultat. Samtidigt skriver han att utrymmet för forskarens tolkningar blir 

för stort. Författaren menar att subjektiva fallstudier kan ge bristande validitet. 

På så sätt kan denna studie ses som ett alternativ och vara vägledande i hur forskare 

kan gå tillväga för att mäta entreprenörskap, samt visa hur förhållandet kan se ut 

mellan entreprenörskap och ekonomiska utfall. Således är det upp till läsare att 

bedöma i vilken utsträckning studien kan appliceras i andra fall och kontexter. 

Dessutom kan studien bidra till idéer om förbättrade metoder vad gäller mätning av 

entreprenörskap i framtida forskning. 

Vidare baseras fallstudien på en longitudinell undersökning där det empiriska 

materialet till stor del består av sekundära källor. Studien bygger på ”externa” källor 

som samlas in utanför organisationerna. Kritik mot detta kan uppstå genom 

exempelvis Backman et.al. (2012, 114) som anser att sekundära källor kan påverkas 

av förvrängningar som riskerar att sänka sanningsnivån samt källornas tillförlitlighet.	  

Samtidigt får resonemanget kritik av Bryman och Bell (2005, 230-237), vilka redogör 

för att detta oftast är den allmänna uppfattningen om hur vetenskaplig forskning ska 

gå tillväga. Data som är insamlad och bearbetad av andra forskare möjliggör 

longitudinella analyser som annars skulle vara omöjliga att utföra. Dessutom kan 

förnyade analyser ge utrymme för nya tolkningar där forskaren har mer tid att 

fokusera på analysprocessen. Cowton (1998, 431-432) skriver att sekundära källor 

möjliggör longitudinella studier där forskaren kan gå bakåt i tiden. Författaren skriver 

att många underskattar sekundärkällornas potential då dessa kan ge tillgång till 

känslig information och händelser som många gånger inte kan samlas in primärt.	  
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Ett alternativt tillvägagångssätt kan därmed kunna bestå av enkätundersökningar och 

utförliga intervjuer med tidigare anställda på SonyEricsson och Apple. Därför skulle 

mätning av entreprenörskap kunna angripas utifrån interna källor och bolagsprocesser 

på samma sätt som tidigare forskning presenterat i avsnitt 2.1. Nyckelpersoner skulle 

kunna intervjuas med avsikt att få fram information om bolagens entreprenörskap och 

hur de går tillväga för att mäta innovation, risk och proaktivitet. Svårigheten med 

förfarandet är att det sannolikt är en mindre skara människor på ledningsnivå som 

specifikt kan tala om bolagens entreprenörskap på ett utförligt sätt. Ämnet i sig är som 

tidigare presenterat inte helt avgränsat och vardagligt vilket kan försvåra att få fram 

önskad information. Precis som Cowton (1998, 431-432) skriver finns risk att känslig 

information inte heller presenteras på ett ärligt sätt.  

4.	  Entreprenörskapets	  dimensioner	  inom	  mobiltelefoni	  
I detta kapitel presenteras studiens empiri. Kapitlet presenterar beskrivningar och 

resonemang av författare som anses relevanta för studien. Insamlat material 

sammanställs genom att konstruera en redogörelse med väsentliga händelser som 

ligger till grund för att mäta Apples och SonyEricssons entreprenörskap mellan år 

2007 och 2011.  

Detta kapitel inleds med att presentera mobiltelefonens utveckling och en redogörelse 

för SonyEricssons och Apples marknadsetableringar. Vidare redogör studien för hur 

SonyEricssons marknadsmässiga och ekonomiska situation såg ut innan Apple 

etablerade sig som smartphone producent. Därefter redogör det empiriska underlaget 

för hur Apple förändrade marknaden genom bolagets proaktiva innovationskraft och 

dess risktagande med fokus på Apples iPhone. Apples marknadseffekter ställs sedan 

mot SonyEricsson och hur bolaget valde att reagera på Apples inträde. Vidare ligger 

kapitlet till grund för studiens diskussion som använder det empiriska underlaget för 

att mäta bolagens entreprenörskap som ställs mot ekonomiska utfall.  

4.1	  Mobiltelefonens	  utveckling	  
90-talet utgör milstolpen för mobiltelefonens framväxt. Resonemanget presenteras av 

Castells (2006, 7) som beskriver att endast ett fåtal hade tillgång till teknologin. 

Innovationen spred sig på sikt via massmarknader och kom att bli en del av 

människornas sociala liv under 90-talet. Oksam (2003, 2) bekräftar detta och menar 
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att mobilanvändandet gått från att enbart ha används yrkesmässigt till att sköta 

vardagliga sysslor utanför arbetsplatsen. Dessutom skriver Bjärvall (2011, 41) att 

mobiltelefonen från början sågs som ett attribut för de välbärgade.  

 
Castells (2006, 40) redogör för att SMS-funktionen var en viktig aspekt som gjorde 

mobiltelefonin populär framför allt tack vare ungdomarnas intresse.  Den snabba 

teknologiska utvecklingen på 90-talet bidrog dessutom till att priset sjönk på 

mobiltelefoner. På så sätt blev mobiltelefonen tillgänglig för en större publik. Bjärvall 

(2011, 41-42) lyfter även fram GSM nätets etablering som gjorde mobilanvändandet 

digitalt världen över, men även utvecklingen av kretskort och batterier som 

förminskade telefonerna till fickformat. Castells (2006, 27-28, 56) redogör för att 

GSM:s uppgraderade nätverk 3G ökade datatrafikhastigheten samt möjliggjorde Wifi-

teknologin. Även Pyshkina (2011, 21) anser att GSM-nätet var förutsättningen för att 

mobiltelefonen så småningom kunde transformeras till små handdatorer. 
 
Evaldsson och Åbyhammar (2013, 4) skriver att mobiltelefonen från början 

begränsades till telefoni- och sms funktioner. På sikt vidareutvecklades 

mobiltelefonen till en handdator med dataprogram, en så kallad smartphone. Enligt 

Savic et.al. (2013, 310) definieras begreppet smartphone som en mobiltelefon med 

avancerad datateknik som bland annat inkluderar dataöverföring, internet, musik- och 

videofunktioner samt andra mjukvaruapplikationer. Ridley (2010, 7) kallar 

smartphonens olika funktioner för dual personality, där användaren både under säkra 

omständigheter kan kontrollera privata delar av mobilanvändandet, men även vara ute 

på publika Wi-Fi- och sociala nätverk enligt figur 6: 
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Figur 6. The dual personality of smartphones 

Källa: Ridley. 2010. s. 7 

 
Begreppet “smartphone” myntades 1997 av Ericsson (Stockholm Smartphone 2010) 

samma år då bolaget lanserade sin första smartphone modell. Värt att poängtera är att 

världens första smartphone lanserades av IBM under namnet Simon. Simon släpptes 

1994 med pekskärmsfunktion, klickbara ikoner likväl funktioner som e-post, fax, 

kalender, klocka, miniräknare och ett enkelt spel. Enligt Sager (2012) kunde Simon 

kompletteras med ett minneskort som exempelvis gav tillgång till kamera, kartor och 

musik. Tiden var dock inte mogen för IBM:s smartphone. Människors behov och 

omvärldens tekniska utvecklingsnivå låg inte i fas med Simons avancerade 

datafunktioner. En viktig aspekt var spridningen av internet som inte hade hunnit 

etableras på massmarknaden vid samma tidpunkt. Dessutom kostade telefonen 899 

dollar vilket var ett högt pris i relation till inkomstnivåerna för 20 år sedan.  

 
Under 2000-talet fortsatte efterfrågan på trådlös telefoni att öka globalt enligt Castells 

(2006, 7-8). Samtidigt började alltfler producenter att tillverka smartphone telefoner. 

Exempel på företag som dominerande den mobila telefonmarknaden under tidigt 

2000-tal var Nokia, Ericsson och Motorola (Mobil 2007).  

4.1.1. SonyEricsson bildas 

Elektronikjätten Sony hade endast en liten marknadsandel på mobilmarknaden i 

Europa innan bolagskonsolideringen med Ericsson verkställdes. Sony såg potential i 

Ericsson vad gäller dess kompetens inom infrastruktur av mobila telekomnät.  Bolaget 

såg även chansen till att kunna ta marknadsandelar i Europa genom ett samarbete. 
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(Ericsson Sony Partnership - the start of consolidation? 2001). Enligt He, Lim och 

Wong (2006, 1152) var Ericsson världsledande inom mobil infrastruktur mellan år 

1997 och 2005, inte minst genom att etablera GSM nätet. På samma sätt såg Ericsson 

fördelar med ett samarbete med Sony, ett framgångsrikt bolag inom multimedia och 

hemelektronik (Ericsson Sony Partnership - the start of consolidation? 2001). Syftet 

med konsolideringen var att skapa synergieffekter genom bolagens tillgångar, 

kompetenser och marknadsetableringar. Visionen var att bli världsledande inom 

mobila kommunikationslösningar. Som ett resultat bildades joint venture företaget 

SonyEricsson i oktober 2001 (Frendberg 2006, 4, Sigurdson 2005, 5).  
 
Samarbetet genererade fram en expanderad produktportfölj. År 2006 var 

SonyEricsson det fjärde största telekomföretaget i världen där bolaget enligt 

Frendberg (2006, 4) lyckades vända förluster till vinster. 2007 utgjorde bolagets bästa 

år någonsin sedan SonyEricsson bildades med expanderande marknadsandelar och 

ökad försäljning (Ericsson 2008, 21, Thorén 2007). Året efter hände dock något som 

kom att bli inledningen på SonyEricssons upplösning. Hårdnad konkurrens i form av 

modifierad teknologi, krympande marknadsandelar och försäljningsras gav bolaget 

motvind med förluster som följd (Veckans affärer, 2009).  

4.1.2. Apple gör inträde 

2007 etablerade sig en ny aktör på den mobila marknaden. Bolaget heter Apple och 

har idag genom sin innovativa produktportfölj blivit en av de största aktörerna vad 

gäller musikspelare, läsplattor och smartphones enligt Strandberg (2011). Cusumano 

(2008, 22, 24) menar att Apples iPhone satte en ny standard inom mobiltelefoni som 

konkurrenter snabbt började anamma. Även Gonzalez-Sanchez och Chavez 

Echeagaray (2010, 321) lyfter fram Apples iPhone som en unik innovation vilken 

bland annat fick flerfaldiga pris för bästa teknologi och design.  

 
Apple grundades från början som en datortillverkare och mötte hårt branschklimat där 

bolaget var nära konkurs på 90-talet. Bolaget hade åren innan upplevt viss framgång 

med exempelvis Macintosh och Apple II, den första massproducerade datorn. 

Samtliga innovationer var framtagna av Steve Jobs vilket framgår av O´Reilly (2011, 

42). Tarre och Sundberg (2012, 6) påpekar att det var Steve Jobs, en av de 

ursprungliga grundarna av Apple, som lyfte bolaget från förluster på 90-talet till vinst. 

Denna vändning gjordes när Jobs återvände till företaget efter att ha lämnat Apple år 
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1985. O´Reilly (2011, 42) menar att det var Jobs återkomst som vände Apple till att 

bli ett av världens mest värderade och framgångsrika företag. Bolaget revolutionerade 

världen med sina unika produkter såsom iPod, iPad och iPhone.  

 
Bell (2011, 24-25) går så långt och uttrycker Apples produkter som att de överskridit 

linjen mellan ren teknik och älskade objekt. Apple integrerade båda aspekter i 

företagets produkter vilka har blivit en del av människans vardagsliv. Dessutom 

jämför Bell (2011, 24-25) Steve Jobs med Henry Ford och Tomas Edison. År 2012 

var Apple det högst värderade börsbolaget någonsin (Karmehed 2012, Lundberg 

2012).  

4.2.	  Innovationskrafter	  konsolideras	  
Enligt Ericsson (2002, 26), var syftet med samriskföretaget SonyEricsson att utnyttja 

Sonys styrka inom design, konsumentelektronik, digital kompetens och distribution. 

Detta skulle kombineras med Ericssons kunskaper inom mobila nät och bolagets goda 

relationer till operatörer. Enligt Henckel (2012, 36) framgår dock att många 

telekomanalytiker var skeptiska till sammanslagningen med resonemanget om att två 

förlorare gick ihop. Sony ansågs vara en otymplig organisation med långsam 

produktutveckling. Samtidigt befann sig Ericsson vid konkursens brant innan 

sammanslagningen på grund av en rad problem. Ericssons telefoner fick exempelvis 

kritik för långsamma processorer och korta passningstider samtidigt som 

konsumenterna blev alltmer kräsna. Författaren anser att Ericssons design inte nådde 

upp till kundernas förväntningar. Kunderna valde istället konkurrenten Nokia som 

kunde pressa ner produktionskostnader via mängdrabatter till följd av ökade 

marknadsandelar. Henckel (2012, 39) skriver också att även lanseringsförseningar 

orsakade försäljningsras vilket gjorde att Ericsson gjorde en förlust på 24 miljarder 

kronor år 2000. 

 
Enligt Ericsson (2006, 17) gjorde SonyEricsson 291 miljoner euro i förlust under 

2002 vilket var bolagets första räkenskapsår. Mot alla odds vände bolaget de negativa 

siffrorna till vinst under kommande år. Det framgår inte minst av bolagens 

årsredovisningar vilket sammanfattas i bifogat diagram som följer:  



35   
 

 
 

Figur 7. Ekonomisk utveckling för SonyEricsson 

Källa: Ericsson. 2008. s. 21 

 
	  
Henckel (2012, 39) betonar SonyEricssons framgångsrika expansion genom 

förbättrad design, men även lyckade modeller såsom Walkman- och 

Cybershotmobilerna som erbjöd inbyggda mp3 spelare och högteknologiska kameror. 

Dessutom förlängde SonyEricsson innovationscykeln på sina telefoner genom att 

lansera den förra “värstingtelefonen” i en billigare och nedtonad version varje gång 

man tog fram en ny modell med bättre prestanda. 

 
Innan år 2007 existerade inte Apple som aktör på marknaden för mobil 

kommunikation. Däremot hade bolaget lanserat sin iPod under 2001. Enligt 

Wahlström (2012, 97) framgår det att denna produkt var Apples markering till att inte 

enbart vara ett dataföretag. Bolaget ville förknippas med att kunna erbjuda produkter 

och tjänster inom kommunikation och underhållning. Schoneig et.al. (2005, 10) 

skriver att Apples iPod var den första mp3 spelaren som kombinerade teknologi via i-

Tunes, design, användarvänlighet, ett massivt minnesutrymme på en liten enhet. Detta 

gav företaget first move advantages på mp3 marknaden som dessutom gav Apple en 

tydlig produktdifferentiering i förhållande till andra konkurrenter. Wahlström (2012, 

97) poängterar att tillgången till lagligt nedladdningsbar musik via plattformen i-

Tunes var avgörande för iPodens framgång, något som ingen annan konkurrent kunde 
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erbjuda vid den tidpunkten. Schoenig et.al. (2005, 10, 12) poängterar att Apples iPod 

gjorde kunderna mindre priskänsliga till följd av produktens stilrena design och 

funktionsmässiga aspekter, något som inte konkurrenter kunde mätas med.  

 
Även om Apple inte var en etablerad aktör på marknaden för mobil kommunikation, 

så hade bolaget fördelar: 

 
 ”Det var ett bolag med ett minst sagt konsumentorienterat perspektiv. Det var 

 ett företag som aldrig tidigare hade tillverkat telefoner. De kunde däremot 

 design. De kunde hårdvara för datorer. Och de kunde operativsystem och 

 programvara. Företaget hette Apple (…).” (Henckel 2012, 40) 

 
Schoenig et.al. (2005, 13) skriver att Apple skaffade sig fördelar genom att låsa mjuk- 

och hårdvara till företagets egna produkter. På så sätt minskade kundernas incitament 

till att köpa andra konkurrerande märken än Apples. Shih, Lakhani och Nagry (2010, 

5-6) lyfter fram Apples stängda affärsmodell där samtliga mjukvaruprogram är låsta 

till företagets egna produkter. Därmed är de inte tillgängliga för att användas på 

konkurrerande enheter. Dessa faktorer kom att förändra branschen inom mobil 

kommunikation. 

4.3	  Apples	  iPhone	  sätter	  en	  ny	  branschstandard	  	  
Enligt West och Mace (2010, 275-276) hade Apples första iPhone som lanserades 

2007 samma standardfunktioner som andra smartphone telefoner på marknaden. 

Funktionerna omfattade bland annat röstsamtal, email funktion, kalender och 

adressbok. Författarna poängterar dock att Apples iPhone dessutom innefattade 

banbrytande teknologi vad gäller hårdvara och operativsystem. Istället för att ha 

fysiska knappar eller fysiskt tangentbord, använde iPhonen touch screen med ett 

virtuellt tangentbord. Till skillnad från konkurrenterna kunde inte batteriet eller 

minneskortet bytas på iPhonen av användarna själva. iPhonen var en vidareutveckling 

av iPod serien med större skärm för video, musik och framför allt mobil 

kommunikation. Således var iPhonen integrerad med det tidigare utvecklade i-Tunes 

Store för att på ett lagligt sätt kunna ladda hem video och musik. Redogörelsen får 

stöd av Apple (2007, 8-9) men som också lyfter fram iPhonens kamerafunktion, den 

stora touch displayen och webbläsaren Safari som viktiga innovationer. 
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West och Mace (2010, 276) anser att Safari möjliggjorde användarvänlig internetsurf 

med avsikt att skapa samma surfupplevelse som i en vanlig dator, en funktion som 

ingen annan smartphone erbjöd. Författarna poängterar också att Apples avsikt var att 

låsa musikinnehåll, distribution, hårdvara samt operativsystem inom företaget snarare 

än att låta iPhone telefonen “bara” vara en produkt i likhet med konkurrenternas. 

Detta illustreras i följande figur:  

 

Figur 8. Ecosystem for Apples iPhone and iPod. 

Källa: West och Mace 2010. s. 276 

 

Även Henckel (2012, 40) stödjer ovanstående figur och skriver att SonyEricsson inte 

såg affärsmodellen Apple hade byggt upp. Modellen går ut på att behålla kunder i ett 

gyllene järngrepp: 

 
 ”Kunderna hade lärt sig att betala för musik via iTunes. Samma modell 

 förde…(Apple) sedan till iPhone och apparna. (…) Apparna är den stora 

 förändringen. De innebär en helt ny sorts kundkontakt. När…(SonyEricsson) 

 sålde…(sina) telefoner sa…(de)… i princip hejdå vi syns om två år när du 

 köper en ny telefon medan…(Apple) säger (…) nu när du har vår mobil kan du 

 handla våra appar och våra låtar i iTunes. De ger Apple en kontinuerlig 

 direktkanal till användares kreditkort.” (Henckel 2012, 40)  

 
Enligt Goggin (2009, 233) beror iPhonens framgångar av just Apples 

revolutionerande applikationer. Han menar att Apples iPhone i princip är en 

applikationsplattform. ”App Store” erbjuder exempelvis möjligheten till att ladda ner 

andra program (applikationer) till smartphonen. Avsikten är att tillhandahålla 

databaserade program i mobiltelefoner i en form som aldrig tidigare skådats. 
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Författaren skriver att Apple strävade efter att anpassa sin iPhone mot 

internetanvändning. Dessutom poängterar Goggin (2009, 233) att Apples iPhone 

möjliggör menyer som kan konfigureras i större utsträckning efter användarnas 

önskningar, något som ingen annan smartphone erbjöd vid iPhonens lansering.  

 
Eelde (2010) förklarar att Apple ansåg att den fysiska knappsatsen inte var tillräckligt 

flexibel och begränsade mobiltelefonernas funktionalitet. Författaren redogör för att 

ett fysiskt tangentbord inte kunde lägga till eller ta bort knappar, något som var 

möjligt med virtuella knappar som också var en förutsättning för iPhonens 

applikationer. Eelde (2010) anser också att iPhonens heltäckande pekskärm skapade 

större flexibilitet. iPhonens pekskärm baseras på att använda människans 

fingerspetsar genom lätt beröring, inte med hjälp av en pekpenna eller fingertryck 

som bland annat SonyEricsson erbjöd. Författaren lyfter också fram multi-touch 

funktionen som gav Apple ett försprång gentemot konkurrenterna, där användaren 

kunde zooma in och ut bilder och kartor genom att föra fingerspetsarna mot eller från 

varandra. 

  
Enligt West och Mace (2010, 279-280) lanserades iPhonen med 3G uppkoppling år 

2008 med inbyggd GPS mottagare. Året efter släpptes iPhone 3GS med förbättrad 

kamera, snabbare processorer och digital kompass. Även Eelde (2010) bekräftar detta, 

men tillägger att iPhones programvara ständigt förbättrades genom att användare 

regelbundet kunde uppdatera telefonen via App Store: 

 
 ”(Programvaran) Iphone OS 3.0 gjordes tillgänglig för existerande kunder 

 och kom förinstallerad i nya modellen Iphone 3GS (…) 

 Meddelandefunktionen fick stöd för MMS, kopiera och klistra in infördes på 

 systemnivå… svenska  skärmtangentbordet fick ÅÄÖ-tangenter, stöd för att 

 kunna använda Iphone som mobilt bredband till datorn via USB eller 

 bluetooth infördes (…) 3GS- modellen blev den första Iphone-modellen med 

 videoinspelning.” (Eelde 2010) 

 
Enligt Eelde (2010) lanserade Apple iPhone 4 under 2010. Författaren redogör för 

inkrementella förändringar där en LED-blixt adderades till den förbättrade kameran. 

Samtidigt förbättrades videoinspelningen till HD-kvalité samtidigt som en 

videosamtalskamera monterades in på telefonens framsida. Apple (2010, 4) 
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poängterar även den nya och stilrena designen på telefonen. Samtidigt påpekar Eelde 

(2010) App Stores applikationsutbud som kontinuerligt ökade. Under år 2008 fanns 

500 applikationer att ladda ner. År 2010 var siffran 225 000 med över 5 miljarder 

nedladdningar. 

 
2011 lanserades iPhone 4S med inkrementella förändringar. Apple (2010, 3) lyfter 

framförallt fram Siri, en integrerad röstfunktion som fungerar som en personlig 

assistent. Enligt Apple Support (2013) är Siris syfte att styra funktioner med hjälp av 

användarens röst för bland annat schemaläggning, text meddelanden och för att 

upprätta uppringning. Tolppanen (2012) jämför iPhone 4 och 4S och presenterar 

förbättrad bildkvalité och snabbare prestanda tack vare förnyad kamera, snabbare 

processor samt uppdaterat operativsystem. Även Esse (2011) poängterar bättre 

kamera, ljud, videoinspelning och Siri. 

4.4.	  First	  move	  advantage	  genom	  viktigt	  iPhone	  patent	  
Sandén (2002, 2, 32) beskriver patent som en funktion som skapar 

konkurrensbegränsade effekter. Enligt Gilroy och D´Amato (2009) bestod iPhonens 

patentportfölj av över 200 patent år 2009. Dessa inkluderar dock inte patent som 

licenseras av andra företag. Författarna redogör för att det inte räcker med att 

innovativa företag skyddar sin produkt med enbart ett patent. Dagens innovationer 

innefattar alltfler komponenter och teknologier från olika branscher vilka kräver 

betydligt fler innovationsskydd i form av patentportföljer. Resonemanget får medhåll 

av Gaze och Roderick (2012, 4) som visar statistik på att Apple hade 416 renodlade 

iPhone patent år 2012. Dessutom hade bolaget 882 patent samma år vilka avsåg 

mobila teknologier såsom kamera, antenn, display och röststyrning. Författarna menar 

att dessa patent används på andra Apple produkter än enbart iPhone vilket visar att 

specifika patent kan omfatta fler innovationer. 

Patentfrågor bland smartphone producenter har alltmer tagits upp på rättsnivå där 

företag stämt varandra på löpande band för patentintrång. Ett fall som lyfts fram av 

Gilroy och D´Amato (2009) som specifikt berör iPhonen, är Nokias 

stämningsansökan från 2009. Stämningen hävdar att Apples iPhone använde Nokias 

patenterade teknologier. Stämningen poängterar vidare att telefonen använde betydligt 

fler teknologier än vad portföljen på över 200 patent vid den tidpunkten innefattade. 

Sandén (2002, 32-33) redogör för att Nokias stämning berörde tio patentintrång av 
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Apple vad gäller säkerhet, data, kryptering och språkkodning. Författaren beskriver 

att Nokia uppmanat Apple att betala licensavgifter, men att Apple avvisat 

uppmaningarna. Som motreaktion stämde Apple Nokia för intrång på 13 olika patent 

(Nokia vs. Apple complaint, 2009). Resultatet blev att den amerikanska juryn inte 

ansåg att Apple gjorde intrång på alla Nokias patent, utan enbart på fem. Gilroy och 

D`Amato (2009) beskriver att bolagen kom överens om att dra tillbaka sina 

stämningar under förutsättning att Apple betalade en engångsavgift till Nokia, samt 

royalties för utnyttjade patent.  

Stämningsspiralen som beskrivs ovan har sedan 2009 fortsatt och utvecklats till 

patentkrig mellan globala och konkurrerande företag. Lowensohn (2011) redogör för 

Apples patenttvister genom åren med bland annat Motorola, HTC, Kodak och inte 

minst Samsung.  

Det mest väsentliga patentet som Apple fick beviljat under 2009, är det som omfattar 

skyddet för multi touch och touch screen. Mick (2013) beskriver funktionen som en 

tryckkänslig display som kan känna av olika typer av beröringar såsom swipe. Swipe 

innebär att användaren kan scrolla ner bilden utan att ha kvar fingret på displayen.  

Patentet innefattar också skärmberöring på flera punkter på samma gång med 

möjligheten till att zooma in och ut. Gilroy och D´Amato (2009) anser att detta patent 

är ett kraftfullt verktyg mot konkurrenterna där patentet innefattar en av de 

huvudsakliga kärnorna i iPhonens tekniska uppbyggnad. Kring detta patent finns 

dessutom ytterligare över 200 skyddande patent som gemensamt utgör iPhonens 

patentportfölj. Enligt författarna fungerar portföljen som ett skydd inte bara mot 

konkurrenter, utan där patenten också skyddar varandra. Campbell (2012) beskriver 

att Apples multi touch och touch screen patent omprövats på begäran av anonyma 

aktörer, sannolikt Samsung och Google. Yrkandet om patentets ogiltighet avslogs 

dock efter granskning 2012.  

Mick (2013) betonar vidare att denna beröringsteknik som kallas för kapacitiv 

pekskärm, inte var något som Apple uppfann. Bolaget tog istället denna teknik och 

integrerade den i en ny kontext. Kontexten bestod av att Apple var först ut på 

smartphone marknaden med kapacitiva displayer där hela mobilindustrin följt efter. 

Avslutningsvis skriver Mick (2013) att Patentverket i USA tillåter patentering av 

virtuella tekniker som redan existerar, under förutsättning att dessa appliceras i nya 



41   
 

hårdvaror.  

Ett intressant resonemang presenteras av Gassée (2012), en före detta chef på Apple 

som menar att bolaget i sig inte kan ses som en innovatör. Han skriver att Apple 

bemästrar hanteringen av existerande ingredienser som resulterar i mästerverk. 

Gassée menar att Apples styrka ligger i att transformera existerande produkter och 

koncept, inte uppfinna nya produkter. Han tar upp iPhone telefonen som ett exempel 

där Gassée helt enkelt ser produkten som en förbättrad smartphone. 

4.5.	  Apples	  ekonomiska	  utfall	  

 
Figur 9. Apples omsättning av iPhone telefoner i US dollar 

Källa: Egenskapad figur. Apple Inc. 2007-2011. 

 
Figur 9 visar årsvis omsättning under år 2007 till 2011 för Apples iPhone. 

Omsättningen har successivt stigit vilket framför allt är tydligt mellan år 2010 och 

2011. Under 2011 lanserades iPhone 4 som väckte stor efterfrågan på produkten 

vilket förklarar tillväxten under året. 

 
Redan mellan etableringsåret 2007 och 2008 ökade omsättningen med nästan 1400 % 

vilket visar på ett starkt konsumentintresse redan vid lanseringen. Görs en jämförelse 

mellan år 2007 och 2011 har omsättningen ökat med över 38 000 %.  
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Figur 10. Antal sålda iPhones globalt 

Källa: Egenskapad figur. Apple Inc. 2007-2011. 

 
I takt med att omsättningen stigit innebär detta också att antal sålda iPhones ökat. 

Detta bekräftas i figur 10 som visar en tydlig ekonomisk tillväxt under intervallet. 

Redan under 2007 såldes 1,389 miljoner iPhones samtidigt som antal sålda 

smartphones ökade med nästan 740 % nästkommande år. Utvecklingen har sedan gått 

i samma expansiva mönster. Jämförs utvecklingen från år 2007 till 2011 har antal 

sålda iPhones ökat med över 5000 %.  
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Figur 11. Apples bolagsvinst årsvis (efter skatt) i US dollar 

Källa: Egenskapad figur. Apple Inc. 2007-2011. 

 
Figur 11 visar årsvisa resultat med vinster under intervallet 2007 och 2011. Det måste 

förtydligas att diagrammet redogör för bolagets hela verksamhet som innefattar 

Apples totala produktportfölj bestående av musikspelare, smartphones, datorer samt 

surfplattor. Därför är det nödvändigt att redovisa bolagets bruttoresultat för respektive 

produkt med hjälp av figur 12.  Bruttoresultatet visar att Apples iPhone överskuggat 

alla andra produkter. Figur 12 innefattar enbart försäljningsintäkter minus kostnader 

för råvaror och komponenter som ger en vinst per produkt. Vinsten bortser från alla 

övriga finansiella poster såsom avskrivningar, skatter, räntor och övriga kostnader. 

Dessa poster beaktas istället i figur 11. 

 
Figur 12 visar att Apples iPhone överlägset är den produkt som är mest lönsam i 

produktportföljen och det alster som bidragit mest till Apples totala bolagsvinst sedan 

2009. Enligt Dediu (2010) utgjorde iPhonen hela 57 % av bolagets totala bruttovinst i 

oktober 2010. 
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Figur 12. Apples bruttovinst per produkt i miljarder US dollar 

Källa: Modifierad figur. Yarow 2012. 

 
Slutligen redogör figur 13 för Apples investeringar i forskning och utveckling. 

Investeringarna i sig säger ingenting om när investeringarna gett utdelning. Inte heller 

specificeras hur stora kostnaderna är för just iPhone. Patent som uppstått som ett 

resultat av forskning av utveckling kan exempelvis användas för fler Apple produkter 

vilket studien redogör för i kapitel 4.3. Däremot ger diagrammet relevant information 

hur Apple valt att hantera den övergripande risken som enligt studiens teoretiska 

referensram är starkt sammankopplad med forskning och utveckling.  
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Figur 13. Apples investeringar i F&U 

Källa: Egenskapad figur. Apple Inc. 2007-2011. 

 

4.6.	  Applikationernas	  kreativa	  förstörelse	  	  
Enligt Henckel (2012, 32) var SonyEricsson ett av de betydande bolagen i branschen 

under 2007 som bland annat fick utmärkelser för sina mobiltelefoner. Författaren 

redogör för att bolaget successivt hade tagit marknadsandelar genom att tömma folks 

fickor på mp3-spelare, kameror samt kalendrar och byggt in funktionerna i 

mobiltelefoner. Uggla och Verick (2008, 3,4) skriver att bolaget omsatte 13 miljarder 

euro och sålde runt hundra miljoner mobiltelefoner under 2007. Bolaget använde sig 

också av Sonys Walkmankoncept vilket gjorde att SonyEricsson kunde nå ett nytt 

marknadssegment.  

Vid tidpunkten då iPhone lanserades var SonyEricsson enligt Henckel (2012, 32, 40) 

större än Scania och ett av Wallenbergsfärens mest lönsamma bolag. Situationen 

förändrades dock snabbt och inom bara något år gick bolaget i förlust.  

 ”(…) om SonyEricsson hade stoppat in folks prylar i mobiltelefonen, så hade 

 Apple nu tagit mobiltelefonen och stoppat in den i en dator i fickformat. Apple 

 förstod att iPhoneägarna skulle ägna mer tid åt att surfa och köra appar än 

 att bara prata.” (Henckel 2012, 40) 

Goggin (2009, 238) skriver att Apples iPhone utnyttjade mobiltelefonens maximala 
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potential genom att integrera mobiltelefoni, dataanvändning och internet med flexibla 

funktioner såsom applikationer.   

Det som blev avgörande för SonyEricssons framtid var valet av mobiltelefonernas 

operativsystem. Enligt Ankarani och Shankar (2003, 56, 62-63, 71) använde sig 

bolaget av operativsystemet Symbian sedan 2002, samma år då bolaget lanserade sin 

första smartphone P800. Enligt författarna var Symbian first movern på marknaden 

för operativsystem avsedda för smartphones. Det framgår också att Symbian 

grundades som ett joint venture av bland annat Ericsson år 1998 med syftet att göra 

operativsystemet till en branschstandard bland mobilproducenterna. SonyEricsson 

blev i samband med smartphone lanseringen delägare i Symbian.  

West och Wood (2011, 4-5, 27-30) poängterar att Symbian var den mest populära 

plattformen för smartphones mellan 2002 och 2010. Lanseringen av Apples iPhone 

skapade dock en våg av imitatörer. Googles Android som är en öppen 

mjukvaruplattform kom att bli en av Apples och Symbians största konkurrenter. 

Författarna menar att mobilproducenter som använde Symbian började överge 

operativsystemet för Android som imiterar iPhonens mjukvarufunktioner. De syftar 

framför allt på touch- och applikationstekniken. En avgörande anledning som West 

och Wood (2011, 4-5, 27-30) redogör för är Androids öppenhet med royalitybefriade 

licenser där betydligt fler mobilproducenter kunde vara med och utveckla plattformen. 

Detta var något som författarna betonar att Symbian misslyckades med. Symbian 

utvecklades istället internt av anställda och licensinnehavare, där licensen var 

royaltybelagd för att begränsa öppenheten. Andra aspekter som lyfts fram var 

Androids ökade användarvänlighet vad gäller touchteknik och användarvänlig 

internet, samt applikationer som expanderade telefonernas funktionalitet. Symbian 

hade således svårt att mätas med iPhonens och Androids tekniska framgångar. 

Operativsystemet började successivt förlora lojala programutvecklare med krympande 

marknadsandelar som följd.  
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4.7.	  SonyEricsson	  allt	  annat	  än	  proaktivt	  
Googles öppna plattform Android var enligt Henckel (2012, 44) inget som attraherade 

SonyEricsson. Jindal och Jain (2012, 12) skriver att till skillnad från Symbian är 

Android är ett öppet operativsystem som bidrar till snabbare programutveckling. 

Detta möjliggörs genom att programkoden är tillgänglig kostnadsfritt för flera 

utvecklare vilka i sin tur kan sälja vidare sina egna modifieringar. Open Handset 

Alliance är ett exempel på en sådan sammanslutning av utvecklare bestående av 84 

teknologi- och mobilproducenter som gemensamt utvecklar Android (Open Handset 

Alliance 2007). Jindal och Jain (2012, 12-14) beskriver att i likhet med iPhonens iOS 

operativsystem, baseras Android på i princip identiska touch- och 

applikationsfunktioner. Stöd fås av Goggin (2012, 745, 749), men författaren gör en 

distinktion mellan iOS och Android: Det som skiljer programmen åt är att Googles 

Android kan användas på en mängd enheter från olika mobiltillverkare, samtidigt som 

iPhonens iOS enbart kan användas i Apples produkter. Androids syfte är att främja 

innovation, men även adoption av programmet genom att källkoden är tillgänglig för 

fler utvecklare och användare. 

Poängen är att SonyEricsson inte såg möjligheterna i Android och valde istället att 

hålla sig till Symbian. Enligt Jindal och Jain (2012, 12, 14-15) utvecklades Symbian 

huvudsakligen av SonyEricsson, Nokia och Docomo. Författarna skriver att 

programmet inte kunde uppdateras på samma sätt som Android. Android möjliggjorde 

nedladdning av applikationer som kontinuerligt förbättrade telefonens funktioner 

kostnadsfritt vilket inte var möjligt för Symbian. Enligt Best (2013) hade Symbian 

ingen utvecklingspotential för att kunna skapa likvärdiga funktioner vad gäller 

användarvänlighet. Hon skriver att plattformen var låst till sina få utvecklare och 

saknade kapacitet och ambitioner att utveckla applikationer. Dessa faktorer ansågs 

avgörande för programmets överlevnad nu när Android var på framfart. 

Slutligen beslutade SonyEricsson att övergå till att prova operativsystem Windows 

Mobile (Beavis 2014). Författaren skriver att bolaget lanserade två Xperia modeller 

under 2008 och 2009 med detta operativsystem. Henckel (2012, 44) menar att 

operativsystemet var förbigånget vilket resulterade i låg försäljning. SonyEricsson 

hade nu inte andra alternativ än att välja Googles Android. Detta styrks av Open 

Handset Alliance som redogör för SonyEricssons medlemskap i slutet på 2008: 
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 "Sony Ericsson is excited to announce its membership of the Open Handset 

 Alliance and confirm its intention to develop a handset based on the Android 

 platform. We believe Sony Ericsson can bring a wealth of experience in 

 making consumer focused multimedia handsets with new user experience to 

 the Alliance drawing on the successes of the Walkman and Cyber-shot sub-

 brands…” (Open Handset Alliance 2008)  

 
Även Ahlbom (2011) såg valet av Windows Mobile som ett strategiskt misslyckande 

där operativsystemet hade stora brister. Hall (2013) anser att operativsystemet än idag 

inte fått någon större popularitet. Det beror på att programmets utvecklare Microsoft 

misslyckats med att få konsumenten att förstå varför de ska välja Windows före 

Android och iPhone. Även om Windows operativsystem idag blivit stabilt och ett väl 

integrerat program, skriver Hall att Android och Apples iOS är väl inarbetade på 

marknaden. Han går så långt som att redogöra för att den låga efterfrågan på 

Windows Mobile beror på att den inte fyller någon kundnytta på samma sätt som 

Android och iOS.  

4.8.	  SonyEricsson	  väljer	  säkerhet	  före	  risk	  
Vid tidpunkten då SonyEricsson valde att använda Android i sina telefoner, fanns 

mängder med beviljade patent vilket riskerade att bolaget skulle begå 

patentöverträdelser. Detta måste klargöras för att skapa förståelse för SonyEricssons 

agerande: 

Goggin (2012, 745) redogör för att Android bygger på Apache licensen. Sinclair 

(2010, 108-110) poängterar att Apache licensen ger licensinnehavarna rätt till att 

patentskydda sin modifiering vilket författaren skriver är ovanligt för open source 

licenser. Licensen ger rättighet till att modifiera programmets original kod under 

förutsättning att modifieringen tydligt differentieras från originalet. Innehavaren 

behöver dock inte dela med sig av sin programförbättring. Dessutom skriver 

författaren att det uttryckligen måste framgå att modifieringen bygger på Apache 

licensering i patenthandlingarna. St. Laurent (2004, 21, 24) menar att det inte finns 

några obligationer av licensinnehavarna att dela med sig av sin modifiering. Han 

skriver att modifieringen istället kan patenteras, säljas och användas vidare med andra 

villkor. 
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Enligt Henckel (2012, 44) bestämde sig SonyEricsson medvetet för att granska 

Androids programkod för att undvika stämningar. Nackdelen med beslutet var att det 

försenade bolagets utveckling av smartphones. SonyEricsson lanserade inte någon 

smartphone som kunde mätas med Apples iPhone förrän år 2010. Resonemanget 

stärks av Hammar (2008) som skriver att det brast när det gäller design, 

användarkänslan och pekskärmsfunktioner. Parker (2009) menar att SonyEricsson 

inte lyckades ta fram en minidator som kunde konkurrera med Apples iPhone. När 

SonyEricssons första smartphone tillslut lanserades med Androidplattform, hade 

telefonen enligt Hessel (2010) väsentliga brister såsom låg prestanda i förhållande till 

konkurrenterna. Inte heller fanns någon multi touch funktion, som utgör en av 

grundfunktionerna i Apples iPhone. Bristerna stärks av Datamonitor (2010, 6) som 

visar att SonyEricsson hade en svag produktportfölj i förhållande till sina 

konkurrenter.  

Trots att SonyEricsson var bland de första aktörerna som integrerade foto och musik i 

mobiltelefoner, visar Datamonitors analys (2010, 6) att bolaget var sent ute vad gäller 

användarvänliga och applikationsbaserade smartphones. Analysen beskriver att bild- 

och musikfunktioner i mobiltelefoner ökade bolagets marknadsandelar. Däremot var 

produktportföljen vad gäller smartphones bristfällig och outvecklad. SonyEricsson 

kunde tillslut inte differentiera sig från andra aktörer vilka tillslut erbjöd musik och 

bildfunktioner i smartphones. Som följd förlorade SonyEricsson sin expansion på 

marknaden. 

4.9.	  Två	  omvärldsfaktorer	  sänker	  SonyEricsson	  
År 2011 drabbades SonyEricsson av två huvudsakliga händelser som kom att bli 

slutet för bolaget. Henckel (2012, 44) lyfter fram jordbävningarna i Thailand som 

påverkade bolagets fabriker med försenade leveranser, men även tsunamin i Japan 

samma år där bolaget hade viktiga komponentfabriker. Ahlbom (2012) skriver att 

händelserna försvårade tillförseln av komponenter som påverkade försäljning och 

resultat negativt. Dessutom menar författaren att SonyEricsson saknade ett 

“flaggskepp” som utmärkte sig bland alla smartphone märken.  

Även Datamonitor (2011, 7-9) redogör för stora förseningar vad gäller SonyEricssons 

produktion och lanseringar. Analysen betonar också det ökade teknologiska trycket på 

marknaden med kortare produktlivscykler som följd. Således innebar detta att ny 
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teknologi kunde bli föråldrad innan kostnaderna för att ta fram teknologin var täckta. 

Dessutom förtydligas att SonyEricsson inte kunde förutse kundpreferenser samtidigt 

som konkurrenter lanserade avancerade produkter i snabbare takt. Det framgår också 

att det var SonyEricssons satsningar på smartphones med Androidplattform som 

tillslut vände bolagets förluster till vinst under 2010 vilket också framgår i figur 16.  

4.10.	  SonyEricssons	  ekonomiska	  utfall	  	  
SonyEricssons utveckling kan illustreras med diagram som visar dess ekonomiska 

utfall mellan 2007 och 2011. Bolaget hade som standard att presentera finansiell data 

i euro. Denna studie har räknat om valutan till US dollar där en dollar motsvarar i 

genomsnitt 0,72 euro. De fyra första figurerna innehåller även skuggdiagram för 

Apples data. Avsikten är att underlätta jämförelser vad gäller bolagens ekonomiska 

utvecklingar.  

 

Figur 14. SonyEricssons omsättning i US dollar 

Källa: Egenskapad figur. SonyEricsson 2009, 2011, 2012.  

 

Omsättningen har under perioden 2007 och 2011 dalat vad gäller SonyEricssons 

totala omsättning enligt figur 14. Det största gapet finns mellan år 2008 och 2009 och 

beror enligt Datamonitor (2010, 6-7) på att bolaget blev omkört av andra konkurrenter 

som använde touch screen funktioner och Googles Android såsom Samsung. Detta 

gjorde SonyEricsson till en eftersläntrare på grund av en svag produktportfölj för 

smartphones.  
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Figur 15. Antal sålda mobiltelefoner (inkl. smartphones) globalt för SonyEricsson 

 Källa: Egenskapad figur. SonyEricsson 2009, 2011, 2012.  

 

Till skillnad från Apple producerade SonyEricsson även renodlade mobiltelefoner. I 

takt med Apples inträde och SonyEricssons sena lansering av smartphones med 

plattformen Android, sjönk efterfrågan på SonyEricssons produkter kontinuerligt 

vilket illustreras i figur 15 (Apples siffror har avrundats för att få samma antal 

decimaler för båda bolag). Enligt Datamonitor (2010, 6) ökade touch screen 

telefonerna i popularitet, en efterfråga som SonyEricsson inte kunde bemöta i samma 

takt som konkurrenterna. Först 2010 gjorde bolaget en vinst vilket framgår av figur 

16, samma år då bolagets första smartphone med Android lanserades. Effekterna av 

naturkatastrofer orsakade dock förlust nästkommande år.  
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Figur 16. SonyEricssons resultat årsvis (efter skatt) i US dollar 

Källa: Egenskapad figur. SonyEricsson 2009, 2011, 2012.  

 

Figur 17 visar att SonyEricssons investeringar i forskning och utveckling minskat 

successivt under perioden 2007 och 2011. Detta visar på en motsatt utveckling ställt 

till Apples investeringar. År 2011 hade Apple ungefär dubbelt så stora investeringar i 

forskning och utveckling jämfört med SonyEricsson vilket tyder på ett markant gap 

mellan bolagens riskbenägenhet. 
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Figur 17. SonyEricssons investeringar i F&U 

Källa: Egenskapad figur. SonyEricsson 2009, 2011, 2012. 

	  

4.11.	  Bolagens	  ekonomiska	  utfall	  i	  en	  större	  kontext	  
De två följande figurerna som följer är framtagna av konsultbolaget Asymco som 

utför globala industrianalyser. Asymcos diagram beaktar även andra aktörer än Apple 

och SonyEricsson vilket är irrelevant för studiens syfte och frågeställningar. Däremot 

anses diagrammens kontext innehålla viktiga element vilka visuellt bekräftar 

utvecklingen för Apples iPhone och SonyEricsson som betecknas SE: 
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Figur 18. Total vinstfördelning bland mobilproducenter 

Källa: Asymco. 2012. 

 

Sett till de största mobil- och smartphone producenterna, gjorde Apple störst vinst på 

sin iPhone samtidigt som SonyEricsson (SE) knappt finns med i figur 18. Viss 

återhämtning gjordes under 2010 i enlighet med figur 16, men i det stora hela var 

SonyEricsson ett bolag som gjorde årsvisa förluster. Det återspeglas inte minst i figur 

19 som visar totala marknadsandelar som också återspeglar graden av adoption. 

Således expanderade Apple sin ställning, samtidigt som SonyEricsson (SE) 

utvecklades i motsatt riktning.  

                    

Figur 19. Totala marknadsandelar bland mobilproducenter 

Källa: Asymco. 2012. 
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Nedanstående diagram är framtaget av svenskt kvalitetsindex som visar hur nöjda 

kunderna var med mobilproducenternas produkter och tjänster. Statistiken omfattar 12 

länder: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Spanien, Estland, Lettland, Litauen, 

Ryssland, Azerbaijan, Kazakstan och Georgien. Apple ligger betydligt högre vad 

gäller kundnöjdhet jämfört med SonyEricsson. Det tyder på att Apples iPhone redan 

från början stack ut och som på ett bättre sätt matchade kundpreferenser som gav hög 

tillfredsställelse med ökad efterfrågan som resultat.  
 

 

Figur 20. Kundnöjdhet bland mobilproducenter i 12 länder 

Källa: Parmler. 2012. 

 

Sammanfattningsvis visar de ekonomiska utfallen skilda utvecklingar mellan år 2007 

och 2011. SonyEricsson utvecklades negativt i alla avseenden med förluster som 

följd. Samtidigt blev Apple marknadsledande vad gäller smartphones med positiva 

ekonomiska utfall som följd. Nästa kapitel fördjupar sig i de skilda 

bolagsutvecklingarna utifrån studiens teoretiska referensram.  
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5.	  Diskussion	  
Detta kapitel resonerar kring studiens teoretiska och empiriska underlag. Millers 

entreprenöriella orientering lyfts fram där innovation, risk och proaktivitet appliceras 

på Apple och SonyEricsson mellan år 2007 och 2011. Samband, olikheter och 

reflektion presenteras som ligger till grund för att bemöta studiens frågeställningar 

och syfte.  

5.1.	  Entreprenörskap	  genom	  innovation	  
Jämförs Apple och SonyEricsson utifrån studiens empiriska material, hittas underlag 

som visar att Apple var det bolag som hade störst innovationskraft. SonyEricsson 

producerade redan smartphones innan Apples inträde på den existerande marknaden. 

Skillnaden var att Apples förnyelsegrad genom iPhonen var så pass väsentlig att hela 

branschen följde efter och anammade innovationen. Sveiby, Gripenberg och 

Segercrantz (2012, 45) menar att radikala innovationer just syftar på att medföra en 

betydande förändring med väsentliga effekter. Även Johannesen, Olsen och Lumpkin 

(2001, 22, 27-28) redogör för att ju mer innovationen uppmärksammas, desto mer 

radikal tenderar den att vara. Inte minst framgår det via graden av adoption som i 

denna studie mäts genom marknadsandelar. I figur 19 framgår det att SonyEricssons 

marknadsandelar successivt minskat, samtidigt som Apple kontinuerligt ökat sina 

marknadsandelar. Det talar för att Apple haft högre innovationskraft.  

Apples applikationsfunktioner utgjorde dessutom en innovation som var renodlat ny. 

Funktionerna hade aldrig tidigare erbjudits av någon annan mobilproducent. Touch 

screen funktionen fanns redan som teknologi men hade aldrig presenterats i 

smartphone sammanhang. Därför är ett perspektiv att samtliga funktioner tillsammans 

med den användarvänliga internetsurfen mottogs och adopterades som helt nya av 

konkurrenter och konsumenter. På så sätt går Apples iPhone i linje med Schumpeter 

(1934/1983, 66) som anser att innovationer kan vara nya attribut som uppfattas som 

okända av kunden, likväl inträden på existerande marknader där aktören inte varit 

verksam tidigare.  

Ett alternativt synsätt är att Apple bidrog till kreativ förstörelse som enligt 

Schumpeter (1942/1994, 83) innebär att nya innovationer ersätter gamla. Ett konkret 

exempel på detta är att SonyEricssons Symbianbaserade smartphone P1 som 

lanserades samma år som iPhone introducerades på marknaden (Åsblom 2007). Den 
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kreativa förstörelsen kan därför ses som den process som gav upphov till radikal 

förnyelse (iPhone) som förstörde rådande teknologi (P1). 

Teknologisk utveckling är därför central och ses som drivkraften som gör att bolag 

inte stagnerar. Drivkraften återspeglas även i Apples ekonomiska utfall via årliga 

vinstökningar, ökad försäljning och omsättning, samt successiv adoption via 

expanderande marknadsandelar. Dessutom låg Apple i topp vad gäller kundnöjdhet 

enligt figur 20 vilket kan tolkas som att bolaget kunde bemöta kundpreferenser.  

Tolkningen stöds av Forsido (2012, 33, 35) som visar att Apples varumärkeslojalitet 

bygger på kundnöjdhet som handlar om övergripande tillfredsställelse, image genom 

annorlunda och unika produkter, samt hög kundnytta bestående av funktionalitet och 

exklusiva produkter som uttrycker social status. Författaren skriver att kundnyttan 

också visar hur användare vill framstå som individer. Samtidigt visar Forsido (2012, 

33, 35) att SonyEricssons varumärke enbart förknippats med kundnöjdhet. Det 

bekräftar resonemanget om att Apple matchade fler kundpreferenser och 

förväntningar som alltså gav gynnsamma ekonomiska utfall.  

Jämförs Apple mot SonyEricssons finansiella ställning under samma period, visas en 

motsatt utveckling där samriskföretaget hade svårt att leverera likvärdiga produkter. 

Henckel (2012, 44) anser att bolaget inte erbjöd en likvärdig produkt förrän år 2010 

när SonyEricsson började använda Androids mjukvaruplattform. Detta återspeglas 

också i figur 16 som visar att bolaget gjorde vinst samma år. 

Ett resonemang är att SonyEricsson inte anpassade sig i tid för att bemöta de 

förändrade villkoren efter Apples inträde. SonyEricsson kan därför ses som en 

entreprenör med inkrementella ambitioner (Kirzner 185, 74). Innovationsgraden och 

produktförnyelserna hade inte någon väsentlig förändringseffekt på marknaden, 

varken bland konsumenter eller konkurrenter. Istället försökte bolaget att upptäcka 

outnyttjade vinstmöjligheter utan att på egen hand producera fram något nytt och 

radikalt. Bolaget hade exempelvis hållit fast vid operativsystemet Symbian för att 

senare övergå till Windows Phone och slutligen Android. Tillvägagångssättet kan 

sägas motsvara ett sökande efter arbitragevinster istället för att skapa ett nytt och 

radikalt operativsystem som kunde konkurrera med Android och Apples iOS.  

Kommersialiseringen av Apples iPhone skapade ett teknikskifte som SonyEricsson 

inte anpassade sig till. Dalande vinster, minskad omsättning och låg grad adoption 
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vilket återspeglas i krympande marknadsandelar stärker resonemanget om att 

SonyEricssons produkter inte längre var eftertraktade. Det framgår inte minst i 

bolagets ekonomiska utfall. Mp3 spelare och kamerafunktioner blev 

standardfunktioner i smartphones och det tidigare Sony Walkman konceptet hade på 

så sätt standardiserats på marknaden av konkurrenter. Därför hade Apples iPhone 

även tagit inspiration ifrån dessa funktioner som kan ses som inkrementella och 

förbättrande.  

Ett teoretiskt perspektiv som är värt att belysa är open innovation enligt Chesbrough, 

Vamhaverbeke, och West (2006. s. 2-3, 89, 285). Modellen uppmuntrar till att 

kunskapsflödet är öppet mellan företag och kritiserar således stängda affärsmodeller. 

Författarna menar att bolag inte längre kan förlita sig helt på egen forskning, utan 

måste även beakta externa idéer som exempelvis kan köpas, säljas eller licenseras. De 

skriver också om betydelsen för open source som innebär fri distribution och 

modifiering av programvara.  

Detta är dock inget Apple har tagit hänsyn till utan tillämpar istället en stängd 

affärsmodell. All hårdvara och operativsystem är låsta till företaget och inget säljs 

eller licenseras ut till andra aktörer. Resonemanget om att en stängd affärsmodell är 

alltför begränsad och riskfylld överensstämmer inte med Apples utveckling som 

istället visat det motsatta. Detta framgår inte minst av diagrammen som presenterar 

iPhonens framgångsrika utfall mellan år 2007 och 2011. Hänsyn ska tas till att Apples 

vinst också omfattar andra produkter i bolagets portfölj. Detta visar på en bredare 

produktportfölj jämfört med SonyEricssons vilket ställs i relation till risk i kommande 

i avsnitt 5.2. Dessutom skriver Henckel (2012, 40) att Apples stängda affärsmodell är 

den som håller kvar kunder i ett järngrepp genom iTunes och 

applikationsuppdateringar som är låsta till Apple, något som SonyEricsson inte kunde 

åstadkomma. 

SonyEricssons affärsmodell var inte lika stängd som Apples vad gäller 

operativsystemet Symbian som hade fler delägare. Troliga anledningar var att 

SonyEricsson ville dra nytta av Symbians ekonomiska fördelar där operativsystemet 

licenserades ut till andra företag. Dessutom är Android en open source plattform som 

SonyEricssons konkurrenter redan använde vilket förmodligen sågs som ett hot. Efter 

två år av låg försäljning vände bolaget sig tillslut till Android troligen i brist på andra 
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alternativ. I samband med det förvandlades SonyEricssons förlust till vinst under 

2010 vilket sannolikt inte ska tolkas som en slump.  

Innovationsgraden har varit olika hos bolagen. SonyEricsson var före Apple med 

smartphone telefoner, men Apple såg sin chans på en utvecklande marknad där 

mobiltelefonerna alltmer blev minidatorer. Apple är i grunden en dataproducent och 

kunde på så sätt dra fördel av sin datateknologi, något som SonyEricsson saknade. 

SonyEricsson reagerade sent på att anpassa sig till de förändringar som Apples iPhone 

medförde. Det är troligt att de inte såg iPhonen som en betydande innovation. Det 

stärks bland annat av Henckel (2012, 40) som skriver att många branschanalytiker var 

skeptiska till iPhonens framtid.  

Slutligen gjorde Apple störst vinst bland alla mobilproducenter under 2007 och 2011 

vilket framgår i figur 18. Detta är anmärkningsvärt då Apple enbart konkurrerade med 

iPhonen, samtidigt som andra aktörer som SonyEricsson även hade renodlade 

mobiltelefoner i sina produktportföljer med inarbetade marknadsandelar.  

Kommande figur ger en sammanfattande tolkning av Apples och SonyEricssons 

entreprenöriella orientering vad gäller innovation med hjälp av 

produktionmöjlighetskurvan:  
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Figur 21. Mätning av Apples och SonyEricssons innovationsgrad 

Källa: Modifierad figur. Landström. 2005. s. 49 

 

5.2.	  Entreprenörskap	  genom	  risk	  
Med empirin och det teoretiska underlaget som utgångspunkt kan det sägas att både 

SonyEricsson och Apple är entreprenörer genom att exponera sig för risk. Framtiden 

är oförutsägbar och skapar därmed osäkerhet för i princip alla aktörer på fria 

marknader. Således måste företag hantera denna osäkerhet genom olika projekt med 

varierande grader av risk. Risk som annorlunda uttryckt kan tolkas som kalkylerbara 

sannolikheter, behöver dock inte garantera ett visst utfall. På så sätt är båda bolagen 

risktagare, det vill säga att aktörer utsätter sig för faror som kan påverka möjligheten 

till att uppnå ett visst mål. Inte heller kan vinster kalkyleras fram på förhand, utan 

snarare sannolika prognoser som går i linje med Cantillon (1755/ 1959, 51) som 

menar att ekonomiska utfall är osäkra.  
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Det som skiljer bolagen åt vad gäller risk är graden av riskaversion. En tolkning är att 

Apple var mer mottaglig för risk genom att vara först ut med en radikal innovation där 

applikationer och touch screen teknologi aldrig tidigare provats i smartphone 

sammanhang. Empirin utvisar dessutom att många branschanalytiker var skeptiska till 

Apples iPhone (Henckel 2012, 40). Tas dessutom hänsyn till bolagets slutna 

affärsmodell visas även tendens till en hög grad av riskexponering. En sluten 

affärsmodell anses bristfällig på dagens alltmer nätverksorienterade marknader där 

öppenhet mellan företag förespråkas. Samtidigt som SonyEricssons investeringar i 

forskning och utveckling successivt minskat mellan 2007 och 2011, har Apples årliga 

investeringar ökat vilket även här visar på en låg grad av riskaversion. De skilda 

investeringsbeloppen för respektive bolag bekräftas av figurerna 13 och 17.    

SonyEricsson har tenderat till att reagera långsamt på iPhonens marknadsinträde. 

Enligt Parker (2009) bekräftar SonyEricssons verkställande direktör att bolaget inte 

anpassade sig efter den modifierade teknologin. Dessutom hade bolaget valt att vänta 

med att lansera sin första Android telefon för att istället granska plattformens källkod. 

Modifieringar av Androids öppna källkod kunde patenteras av licensinnehavare vilket 

innebar risk för patentintrång. Detta ville SonyEricsson undvika till varje pris vilket 

visar på hög grad av riskaversion. Inställningen kostade sannolikt bolaget uteblivna 

intäkter samt möjligheter till bättre förutsättningar för att arbeta upp sina tappade 

marknadsandelar. Att SonyEricsson inte introducerade ett eget operativsystem istället 

för att granska Androids källkod är en gåta med tanke på bolagens gedigna 

kompetenser, speciellt om hänsyn tas till moderbolagen. Detta diskuteras vidare i 

avsnitt 5.3.  

En annan aspekt som är viktig att belysa, är att Apple hade en mer diversifierad 

produktportfölj än SonyEricsson. Samtidigt som SonyEricsson enbart erbjöd 

renodlade mobiltelefoner och smartphones, bestod Apples portfölj av datorer, 

musikspelare, smartphones och även surfplattor som lanserades under 2010. Således 

kunde Apple minska bolagsrisken genom att sprida ut sina ägg i fler korgar (Knight, 

(1921/1964, 46-47). Apples satsningar på forskning och utveckling kunde på så sätt 

generera fram patent som kunde användas i fler produkter och inte enbart vara 

avsedda för iPhonen.  
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Att låsa produktportföljen till egen mjukvara såsom i-Tunes och Apples applikationer 

var också ett sätt att minska kundernas incitament till att välja andra produkter än 

Apples genom bolagets stängda affärsmodell. Enligt Snickars (2011) är Apple ett 

häftigt och nischorienterat företag med fokus på design, användarvänlighet och 

exklusivitet. Egenskaperna gjorde bolaget unikt vilket gav Apple rätt förutsättningar 

till att bli en storspelare. Även Johansson (2011, 23) skriver att Apples vision är att 

leverera kvalitativa upplevelser, snarare än att mätas i prestandarelaterade attribut. 

Snickars (2011) menar dock att risken med Apples slutna modell som hittills 

genererat framgångar kan leda till ignorans vad gäller kundpreferenser. Han redogör 

också för att konsumenter i brist på exceptionella innovationer riskerar att välja andra 

öppnare alternativ som Android, en mjukvara som kan användas på många fler 

mobilenheter. 

En jämförelse kan dras till Sony som varit en global first mover vad gäller 

innovationer och hemelektronik med en sluten affärsmodell, men som idag blivit 

omkört av konkurrenter vad gäller innovationskraft (Rosenberg 2009). På så sätt 

bekräftas kritiken mot stängda affärsmodeller vilket innebär att Apple tagit en stor 

risk med detta val. Samtidigt har risken medfört en fantastisk finansiell utveckling 

vilket kan ses som ett bevis på att ett större risktagande ökar möjligheterna till positiv 

avkastning. Det bevisar dock inte att det finns ett generellt positivt samband mellan 

risk och avkastning. Sambandet utgörs istället av att ett mer riskfyllt val kan ge högre 

potentiell avkastning då marknaden är oförutsägbar. På så sätt kan entreprenörer 

under vissa tidsperioder nå högre avkastning till lägre risk i förhållande till andra 

tillfällen där risken är högre och den potentiella avkastningen lägre. Därför kan 

kurvan i figur 3 ha olika positiv lutning och behöver inte alltid vara linjär. Inte minst 

framgår det av SonyEricssons vinst under 2010 som bolaget åstadkom trots att 

investeringarna i forskning och utveckling var mindre än under förluståren 2008 och 

2009.  

Analyseras sambandet ytterligare kan risktagande istället vara negativt där exempelvis 

investeringar inte ger någon utdelning alls. Det framgår inte minst i diagram 16 och 

17 där SonyEricsson gjort investeringar i forskning och utveckling under 2008 och 

2009 med förluster som resultat. Därför kan det konstateras att risk istället medför 

ökad variation av möjliga utfall som entreprenörer kan dra nytta av. Utfallen behöver 

inte nödvändigtvis bestå av framgångar, utan även av misslyckanden. Det beror på att 
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marknaden inte är perfekt vilket gör att entreprenörer inte kan förutsäga alla möjliga 

faror. En tanke är att ju längre fram entreprenörer planerar, desto troligare är att 

osäkerheten ökar samtidigt som graden av förutsägbarhet minskar. Reflektionen 

baseras på att sociala, statliga och teknologiska förändringar inte sker över en dag, 

utan växer fram under en längre tid. Gartner och Shane (1995, 284, 298-299) anser att 

sådana förändringar i omgivningen har en stark inverkan på entreprenöriell 

utveckling. Därför är det sannolikt att entreprenörens risk ökar ju längre 

tidsperspektiv som beaktas, samtidigt som risken är lägre på kort sikt.   

SonyEricsson drabbades vidare av två oväntade omvärldsfaktorer som skadade 

bolagets produktion samtidigt som företagets ekonomi redan var i dåligt skick. I 

SonyEricssons fall var omvärldsfaktorerna inte orsakade av konkurrensmässiga 

aspekter vilket kan ställa frågan om faktorerna är väsentliga att beakta ur ett 

entreprenöriellt perspektiv. Naturkatastroferna fick dock betydande konsekvenser för 

bolagets ekonomiska utveckling vilket gör att händelserna är nödvändiga att belysa.  

Att SonyEricsson omedvetet placerat sina fabriker i utsatta geografiska zoner är inte 

sannolikt. Istället är en tanke att bolaget såg fördelar med att ha arbetskraft i specifika 

länder till ett lägre pris eller till följd av specifik kompetens. Fördelarna med de 

utvalda zonerna vägde helt enkelt tyngre i förhållande till potentiella kostnader 

orsakade av framtida naturkatastrofer. En annan reflektion är att även om företag 

bevakar sin omvärld vilket inom företagsekonomin kallas för business intelligence, 

finns vissa faktorer som hamnar utanför det bevakningsområde som företag i regel 

kan analysera. Naturkatastrofer som uppkommer är rimligtvis möjliga att beakta, men 

att förutse sådana faktorer och skapa ett skydd mot dessa är svårt om inte omöjligt. 

Det gör att sådana aspekter riskeras utelämnas i omvärldsbevakningen vilket också 

kan vara fallet med SonyEricsson. Faror som inte direkt är relaterade till 

marknadskrafter, är svåra att förutse. Samtidigt kan de ha en väsentlig effekt på 

bolagens ekonomiska utfall.    

5.3.	  Entreprenörskap	  genom	  proaktivitet	  
SonyEricsson kan konstateras vara den proaktiva aktören vad gäller att erbjuda 

mobiltelefoner och smartphones ställt i relation till Apple. Bolaget var flera år före 

Apples iPhone och hade musiktelefoner som successivt gick mot att bli datatelefoner. 

Det var också SonyEricsson som myntade begreppet smartphone (Stockholm 
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Smartphone 2010). 

Enligt Tellis och Golder (2002, 10-11) har first movern en fördel genom att ha stabila 

och garanterade marknadsandelar på lång sikt. Detta stämmer inte överens med 

SonyEricssons utveckling som istället upplöstes som bolag till följd av förluster och 

oförutsedda omvärldsfaktorer. En tolkning är att Apples förnyelse var så pass 

omvälvande vid iPhonens inträde att det förändrade marknadsvillkoren.  Apples 

applikationer hade aldrig tidigare exponerats mot kunder i telefonsammanhang, inte 

heller touch screen skärmar vilket gav upphov till ett nytt teknikskifte. Medhåll fås av 

Lieberman et.al. (1988, 48) som skriver att en second mover kan bli en first mover på 

en ny marknad som skapats genom skiften i teknik och kundpreferenser.  

Således fick Apple möjligheten till en förhandstitt på hur marknaden för smartphones 

såg ut vilket Lieberman et.al. (1988, 47) kallar för fripassage effekter. Apple kunde 

sannolikt studera brister och möjligheter i SonyEricssons marknadspositionering 

vilket resulterade i en radikalt förändrad produkt. Förnyelsegraden var så pass radikal 

som gjorde att iPhonen satte en ny branschstandard som alla mobilproducenter 

slutligen anammade, inklusive SonyEricsson. På så sätt kan det påstås att Apple gick 

från att vara en oetablerad mobilaktör till att bli en first mover.  

Ytterligare en reflektion är att även om entreprenörer är proaktiva och först ut med en 

ny innovation, så finns alltid en risk för misslyckanden. Apples iPhone lyckades 

matcha kundpreferenser vilket sannolikt var avgörande för innovationens framgångar. 

Inte minst framgår det av bolagets kundnöjdhet i figur 20. Att vara proaktiv ger 

således inte någon garanti för framgång, även om bolaget har ett teknologiskt 

försprång med en revolutionerande produkt. Om den proaktiva innovationen inte 

matchar kundpreferenser finns risk för att planerade intäkter uteblir. Därför är det 

avgörande att bolagets teknologiska försprång står i samklang med kundbehov på 

marknaden för att maximera fördelen med att vara proaktiv.  

Efter lanseringen av Apples iPhone växte bolagets patentportfölj kraftigt vad gäller 

patent för mobilfunktioner. Det växande patentkriget gjorde att SonyEricsson hade en 

avvaktande inställning istället för att exempelvis anamma Samsungs och Androids 

aggressiva imitation. Det visas inte minst genom Samsung och Apples kontinuerliga 

patenttvister (Lowensohn 2011).  
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Det är vidare ett faktum att både Sony och Ericsson som separata bolag har gedigna 

patentportföljer vad gäller mobil kommunikation i förhållande till Apple. Bolagens 

respektive portföljer användes även i samriskföretaget SonyEricsson (Charma 2012, 

70, Shekhar 2011). Med utgångspunkt i resonemanget är det svårt att ge en annan 

förklaring än att SonyEricsson hade låg handlingsvilja till anpassning eller proaktivt 

beteende, men även svaga incitament till att ta fram betydande innovationer trots stora 

resurser. Ett annat tänkbart resonemang är att SonyEricsson inte kunde läsa av 

kundpreferenser på samma sätt som Apple gjorde. Det framgår inte minst av figur 20 

där bolagets kundnöjdhet låg långt över SonyEricssons som även bekräftas av 

Datamonitor (2011, 7-9). Även om det finns argument att Apples iPhone inte kan ses 

som något radikalt nytt (Gassée 2012), kunde bolaget skapa en upplevelse som 

tillgodosåg en växande efterfrågan på ett unikt sätt. Att konkurrenter och konsumenter 

sedan adopterade iPhonen visar också på att innovationen hade hög nyhetsgrad. På så 

sätt kan denna innovation tolkas som radikal med en väsentlig förändringseffekt på 

marknaden vilket motsäger Gassée (2012).  

SonyEricsson blev till följd av sin långsamma anpassning en eftersläntrare och hade 

fått tillfälle till fripassage effekter på samma sätt som Apple hade innan 

marknadsinträdet. Således hade SonyEricsson chans till att hantera iPhonens 

teknologi i nya kontexter, men även genom att använda dess kundnytta och 

vidareutveckla teknologin för att på sikt kunna leverera något radikalt. Det verkade 

också som att bolaget var på rätt väg när mobilproducenten övergick till Android och 

gjorde en minimal vinst efter två år av förluster. Det räckte dock inte för bolagets 

överlevnad.  

För att sammanfatta bolagens grad av proaktivitet följer en figur som gestaltar Apple 

och SonyEricsson i en kontext bestående av kreativ förstörelse och tillväxt. Figuren 

visar att Apples proaktivitet skapade kreativ förstörelse som gjorde bolaget till 

industriledare som andra aktörer inklusive SonyEricsson valde att imitera. Figuren 

visar i enlighet med studiens empiriska material att SonyEricsson inte genomsyrades 

av proaktivitet eller nya innovationer som kunde konkurrera med Apple. 

SonyEricssons sena anpassning via imitation gjorde att bolaget tillslut inte kunde 

återhämta sig ekonomiskt.  
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Figur 22. Mätning av Apples och SonyEricssons proaktivitet	  

Källa: Modifierad figur. Lundblad. 2012. 

	  

5.4	  Sammanfattning	  av	  diskussion	  	  
Oavsett om entreprenörer handlar reaktivt eller proaktivt, är båda handlingsalternativ 

riskfyllda till följd av att marknader är osäkra. Utifrån denna studie kan proaktivitet 

medföra risk för misslyckanden till följd av outforskade områden, samtidigt som det 

skapar potentiella möjligheter för framgång. Risktagande innebär således inte 

garanterad ökad avkastning, utan kan istället leda till ett negativt utfall med minskad 

avkastning.  

Att vara reaktiv och avvaktande skapar risk i form av att företag kan stagnera och 

utsättas för kreativ förstörelse. För att förhindra detta måste anpassning ske i tid 

genom exempelvis imitation. Second movers kan få gratisskjuts genom fripassage 

effekter som ger insyn i first moverns teknologi.  
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Proaktivitet handlar vidare om att vara först ut med att införa radikala innovationer på 

marknaden vilka har väsentlig förnyelseeffekt som dessutom matchar 

kundpreferenser. Innovationens förnyelseeffekt kan jämföras med Schumpeters 

kreativa förstörelse där ny kunskap (Apple) bryter sig loss från gammal teknologi 

(SonyEricsson). Inkrementella innovationer (SonyEricsson) kan därför ses som 

förbättrande funktioner av en exempelvis radikal innovation som förlänger produktens 

livscykel. Inkrementell förändring utgör dock ingen garanti för framgång på lång sikt.   

Proaktiva handlingar ger aktörer försprång gentemot konkurrenter genom first move 

advantages som exempelvis patentskydd och tidig etablering på marknaden. Detta kan 

ge monopolfördelar (Apple) som skapar inträdesbarriärer vilka fungerar som ett 

skydd mot konkurrenter (SonyEricsson). Detta förhindrar imitatörer och sena 

etablerare att kunna anamma ny teknologi utan risk för patentöverträdelser. Således 

innebär first move advantages ingen garanterad säkerhet för framtida framgångar på 

lång sikt, utan ger istället en tillfällig fördel som bromsar upp konkurrenter.   

För att ligga i framkant handlar entreprenörskap om att kontinuerligt skapa nya 

innovationer där teknologi och investeringar i forskning och utveckling är avgörande.  

På så sätt handlar entreprenörskap om att hantera riskfyllda projekt med okända utfall 

som antingen kan resultera i positiv eller negativ utveckling. Vad som bestämmer hur 

pass riskavert ett företag är beror också på psykologiska aspekter som hamnar utanför 

den företagsekonomiska referensramen. De psykologiska aspekterna kan exempelvis 

beröra hur gemene man hanterar stress, tålamod, uthållighet och risk för 

misslyckanden som sannolikt har ett inflytande på vilka beslut bolagen väljer att ta. 

SonyEricsson och Apple kan båda ses som entreprenörer. I vilken grad bolagen kan 

mätas i termer av entreprenörskap beror på vilka teoretiska utgångspunkter som 

används, vilket tidsspann som beaktas och således i vilken kontext som 

entreprenörskapet analyseras i. Kontexter som exempelvis beaktar ett längre 

tidsintervall med fler analysenheter ger på så sätt alternativa jämförelsevariabler som 

sannolikt ger andra entreprenöriella perspektiv på Apple och SonyEricsson. Därmed 

är utrymmet för tolkningar brett som bekräftar entreprenörskapets mångfacetterade 

omfattning där innovation, risk och proaktivitet kan fungera som analysverktyg.    
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6.	  Slutsats	  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur entreprenöriell orientering kan 

mäta entreprenörskap inom branschen för mobiltelefoni. Förhållandet mellan 

entreprenörskap och ekonomiska utfall mäts med utgångspunkt i Millers resonemang 

om entreprenöriell orientering.  

 
För att bemöta syftet försöker studien besvara följande två frågeställningar: 

1. Hur kan entreprenörskap operationaliseras? 
2. Hur ser förhållandet ut mellan entreprenörskap och ekonomiska utfall? 

 
Ekonomiska utfall syftar på bolagens försäljning i antal enheter, omsättning, vinst, 

investeringar i forskning och utveckling, marknadsandelar samt kundnöjdhet. 

 

Denna studie kommer fram till följande slutsats: 

 

Innovation: Entreprenörskap kan undersökas utifrån innovationens nyhetsgrad som 

kan mätas utifrån hur pass radikal innovationen är. Radikala innovationer medför 

väsentlig förändringseffekt som sätter en ny branschstandard. Det innefattar 

introduktion av något nytt och okänt med imitation och adoption som följd vilket går i 

linje med Schumpeters kreativa förstörelse. Radikala innovationer som stämmer 

överens med kundpreferenser ger hög kundnöjdhet vilket bidrar till hög grad av 

entreprenörskap. Detta återspeglas i positiva ekonomiska utfall som också är ett sätt 

att mäta graden av entreprenörskap.   

 

Risk: Entreprenörskap kan mätas genom grad av riskaversion som präglar vilka 

beslut organisationer väljer att ta. Investeringar i forskning och utveckling ökar risken 

och därmed graden av entreprenörskap. Att vara först ut med att introducera en ny 

innovation medför ökade möjligheter för framgång men även ökad risk för 

misslyckanden. Det finns inget linjärt samband mellan ökad risk och ökad avkastning. 

Denna studie visar att risktagande kan både ge positivt och negativt ekonomiskt utfall.  

 

Proaktivitet: Att vara först ut med att introducera en ny innovation handlar om att 

vara proaktiv. Proaktivitet kan således mätas genom begreppet first mover som visar 

att aktören är ledande inom branschen som senare etablerare väljer att imitera. Det 

kan handla om att sätta en ny branschstandard eller att investera i riskfyllda projekt 
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vilket är kopplat till innovationskraft. Proaktivitet kan bidra till hög grad av 

entreprenörskap som i sin tur kan ge positiva ekonomiska utfall. Studien visar dock 

att vara proaktiv idag inte utgör någon garanti för positiv utveckling på lång sikt. Den 

kreativa förstörelsen gör att entreprenörer ständigt måste handla proaktivt för att ligga 

i framkant vad gäller innovationer.   

6.1	  Bidrag	  till	  ämnesområdet	  
Studiens kunskapsbidrag består av att visa på vilket alternativt sätt Millers 

entreprenöriella orientering kan tillämpas vid mätning av entreprenörskap. Utifrån 

studiens teoretiska underlag har tidigare forskning mätt entreprenörskap via 

attitydsmätningar och intervjuer internt inom organisationer. Denna studie väljer att 

mäta entreprenörskap ur ett externt perspektiv under ett längre tidsintervall. 

Studieobjektens finansiella ställning analyseras utifrån årsredovisningar och andra 

finansiella bolagsdokument, men även annat material som samlas in utanför 

organisationerna. På så sätt kan respektive företags entreprenörskap presenteras 

utifrån alternativa synsätt som i sin tur ger en bild av hur organisationer uppfattas av 

individer utanför företagen. Således vill studien lämna utrymme för tolkningar och en 

bredare syn på hur entreprenörskap kan mätas och därmed vara vägledande i fortsatt 

forskning. 

6.2.	  Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
Intressant ur ett entreprenöriellt perspektiv är att undersöka på vilka sätt företag och 

organisationer går tillväga för att förutspå kundpreferenser och vilka strategier 

bolagen tillämpar för att skapa nya kundbehov. Därför måste den kulturella 

omgivningen beaktas som sannolikt styr entreprenörer i viss mån till att anpassa ny 

teknologi och nya marknader efter samhällets behov. Dessutom är det troligt att 

företagens forskning och utveckling utgör en viktig faktor i denna process som 

troligen måste stå i samklang med kundbehov för framgångsrikt entreprenörskap. 

Världens första smartphone som lanserades under namnet Simon av IBM, 

misslyckades att matcha kundpreferenser till följd av att omvärlden inte var redo att 

adoptera den omvälvande teknologin vid just den tidpunkten. Därför består studiens 

forskningsförslag av att undersöka hur organisationer går tillväga för att bedöma och 

matcha nya innovationer med kundbehov för framgångsrika utfall.   
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