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Jag har intresserat mig för hur det går till att marknadsföra en ny produkt som är unik på

marknaden och vad som behövs för att göra detta. Eftersom jag läser på entreprenör och
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Att vara ett innovations och entreprenöriellt företag är inte lätt med tanke på att det oftast

förknippas med omogenhet och osäkerhet. En annan väsentlig del med att arbeta i ett

innovations och entreprenöriellt företag är att hela tiden har koll på konkurrenterna så att de

inte kopierar idéer från varandra. Detta är mycket viktigt i en bransch där elektronik är

huvuddel av produkterna. Eftersom många företag arbetar med gamla typer av system blir

många skeptiska till när nya produkter lanseras på marknaden. I Damalini AB:s fall gäller det

att övertyga kunderna att deras nya produkt, Multi-Viber, har de unika egenskaper som

utlovas i marknadsföringen.

Min uppsats är gjord på en förfrågan av Christer Asplind, marknadschef på Damalini AB. Min

inriktning på arbetet är att teoretiskt beskriva Damalini AB som ett innovations och

entreprenöriellt företag samt att följa utvecklingen av en ny produkt som heter Multi-Viber.

Detta gjordes med hjälp av relevanta teorier som jag funnit i facklitteratur från HTU:s bibliotek

i Uddevalla och från andra informationskällor. Dessa teorier har jag jämfört med mina svar

från intervjufrågorna och sedan sammanställts till en slutsats.

Min samlade bedömning av att vara ett innovations och entreprenöriellt företag är stark

förknippat med förnyelse och att hela tiden vara under ständig utveckling av både

produkter/tjänster eller företaget som helhet. Denna utveckling kan vara att hitta nya

produkter som lanseras på en marknad som vid lansering anses vara unik i något avseende.

Det kan också vara att hitta nya distributionskanaler eller att utveckla en ny

lanseringsstrategi, vilket också kan vara entreprenöriellt tänkande.

Abstract
I have been thinking of how a new unique product will be marked and how it will be done. I

am studing entrepreneaurship and companydevelopment program at HTU in Uddevalla and I

have been thinking about this.

To be an innovation and entrepreneurial company is not an easy task due to that it maney

times will be linked to immaturitv and uncertainty. Another importent part to work in an

innovation and entrepreneurial company is all the time to have a good owerview on the

competiters to avoid copying ideas from eachother.

This is very importent in a market where electronics is the main part of the products. Many

companies are working with old types of systems and therefor will be sceptical to new
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products that will be launched on the market. Damalini AB has to convince the costumers

that their new product, Multi-Viber, has the unique specification promised in their marketing.

My degree project has been carried out om request from Christer Asplind, marketing

manager, Damalini AB. My target was to investigate and describe Damalini AB as inovations

and entrepreneurial company, at the same time follow the development of a new prodct

called Multi-Viber.

The degree project has been made by theories whitch I have found in books from HTU:s

liberty in Uddevalla and from other information scourses. These theories has been compared

with my answer from questionings and then been put together as a conclusion.

My conclusion to be an an innovation and entrepreneurial company are strongley linked with

creation and all the time to be under on going develompent of both product/service or the

hole company. This development can be to find new products that will be launched on a

market that was unique on on the time for launching in any respect. It can also be to find new

distrubitions channels or to develop a new launching strategy, witch also can be

entrepreneurial thinking.
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I detta kapitel kommer jag att beskriva inledningen till uppsatsen. Här har jag också beskrivit
mitt problemområde och en definition av vad entreprenöriellt företagande är detta för att
underlätta läsningen. I slutet återfinns det en beskrivning av mitt val av företag, till slut
beskrivs mitt syfte med denna uppsats.

1.1 Bakgrund
Jag, Håkan Asplind studerar på högskolan i Uddevalla HTU (högskolan

Trollhättan/Uddevalla) på ekonomiprogrammet med inriktning entreprenörskap och

företagsutveckling, 120 p. Under denna tid som student på HTU har frågorna kring orden

entreprenörskap, entreprenör och entreprenöriella företag blivit mer och mer betydelsefulla

för mig, eftersom det är ord som dyker upp i alla kurser. Med hjälp av dessa tre ord kommer

jag att färdigställa en uppsats som jag hoppas är till nytta framför allt för andra

entreprenörstudenter på HTU i Uddevalla.

1.2 Problemområde
Min far arbetar på Damalini AB ett typiskt entreprenöriellt företag. Jag har besökt företaget

ett antal gånger och vid varje besök har jag fått ta del av nya idéer och sett nya produkter

födas. Efter varje besök har jag frågat mig hur ett företag som Damalini AB kan ha så många

nya idéer och produkter igång samtidigt.

Jag har läst en del kurslitteratur där orden entreprenör, entreprenörskap och entreprenöriella

företag är återkommande, dessa ord passar enligt min åsikt mycket väl in på företaget

Damalini AB och deras nya produkter Multi–Viber.

Den största svårigheten som ett entreprenöriellt företag som Damalini AB har, vilket gäller

alla företag som vill expandera, är att de hela tiden måste ligga före konkurrenterna och

industrins behov för att vara ”up to date” med produkter och idéer som man tror kommer att

behövas i framtiden. Med andra ord skapar Damalini AB ett behov hos industrin. Eller som

Mitch McCrimmon (1995, sid 79) uttrycker sig: ”de mest kreativa entreprenörsföretagen

skapar sig helt nya marknader via sina aningar om i vilken riktning de föreliggande

marknaderna kommer att röra sig”.

I och med att Damalini AB är först med att ha en displaybox (dator) med samtliga

programvaror för olika mätapplikationer ställer detta krav på att företaget måste bevaka sina

konkurrenter så att dessa inte kopierar mätprogrammen eller utvecklar bättre system. För att

inte andra företag ska ”ta” Damalinis idéer så har de patent på ett antal av sina idéer

(Christer Asplind, Sales Manager, Damalini AB, 2003-10-17). I det sista stycket ovan finns

det likheter med vad Mitch McCrimmon säger (1995, sid 7) vilket är; längst fram i detta

spektrum ligger de företag som förändras mest och snabbast. De leder utvecklingen på så
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sätt att den värld de utformar efter en tid kommer att kräva nya tjänster från företag i de

branscher som befinner sig i långsammare förändring.

Eftersom industrin kräver maximalt utnyttjande av sina maskiner har Damalini AB för en tid

sedan utvecklat och lanserat ett nytt system som inte kräver att maskinen stoppas för att bli

mätt och underhållen (justerad). Detta system är ett vibrationsystem som kan utföra en

mätning när maskinen är igång (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini AB, 2003-10-17).

För tillfället finns det ett antal liknande företag med liknande konkurrerande system till Multi-

Viber, vilka är cirka tre till fyra gånger dyrare än Multi-Viber. Den gamla generationens

system (som slutade att tillverkas i slutet av 80-talet) har mycket sämre prestanda, vilket

innefattar vikt, mätningsprecision och batteridrift, jämfört med dagens system, vilket i sin tur

gjort att de inte kunnat utföra lika många mätningar.

Många av Damalinis kunder har kvar de äldre vibrationssystemen. När Damalini AB

lanserade Multi-Viber blev många kunder skeptiska. Problem som uppstod för företaget

under lanseringen var när kunderna såg att det nya vibrationssystemet var mycket mindre,

billigare och kunde utföra balansering av maskiner som var igång, vilket de gamla inte

kunde. Anledningen till varför Damalini AB har så lågt pris gentemot andra system är att de

har nyutvecklad teknologi i systemet, det vill säga att deras mikroteknologi är mycket mindre,

ett exempel på detta är Flash-minne (minneskapacitet) (Markku Vehmas, Teknikchef ,VMI

2003-11-27).

På grund av det låga priset blev många kunder osäkra och Damalini stötte på det viktigaste

problemet! Att övertyga kunderna att det verkligen hade bättre prestanda än de gamla

systemen och att det var mycket mer användarvänligt.

Problem som har uppstått efter lanseringen av Multi-Viber är bland annat att kunna fortsätta

övertyga kunderna att systemet är så lätthanterligt att vem som helst med underhållsteknik

såsom ingenjörer med basinformation (grundlig ingenjörsutbildning) ska kunna använda

systemet.

Ett annat problem är att Multi-Viber har varit mycket kostsam för Damalini AB. Dels för att

försäljarna på Damalini AB måste åka runt till kunderna runt om i världen för att göra

demonstrationer av systemet, samt att övertyga kunden att Multi-Viber är bättre än de gamla

systemen.
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1.3 Definition av entreprenöriella företag   
Texten nedan ger en beskrivning av vad entreprenöriella företag är för nåt enligt mig och

vissa författare. Detta gör jag för att ge en klar bild av definitionen och för att underlätta

läsningen senare i arbetet. Jag tar med denna text eftersom det är det väsentliga i själva

arbetet.

Johannison och Lindmark, (1996) skriver i sin bok att ett vanligt entreprenöriellt företag ofta

är familjeföretag där ägaren oftast har en betydande roll i företaget. Vidare skriver de att det

är vanligt att ett entreprenöriellt företag brukar ha familjemedlemmar med vilket gör att

företagen ofta brukar tas över av barn till grundaren. Fördelen att det är familjemedlemmar i

företagen är att det uppstår en bra kontakt och att man känner alla väl vilket kan leda till

framgång. Nackdelen med att vara ett familjeföretag är att man måste behandla alla lika och

inte särbehandla sina familjemedlemmar. Vidare menar de att ett entreprenöriellt företag

oftast är litet med inte så många anställda. Damalini AB är ett typiskt entreprenöriellt företag

med sin platta linjeorganisation, struktur och korta beslutsvägar. Även på lägre nivå

kännetecknas detta arbetssätt. Detta gör företaget mycket flexibelt att på ett snabbt sätt få

fram nya produkter till industrin. En typisk produkt av detta är Damalinis produkt Multi–Viber

där industrin (Volvo/Saab) under ett flertal år gjort förfrågningar till bland annat Damalini AB

om en sådan existerar eller kan utvecklas. Vid intervjuer av utvalda personer inom Damalini

AB har jag fått en mycket klar bild av de jobbar på detta sätt.

Att vara ett entreprenöriellt företag beror mindre på vad som läggs ner på forskning och

utveckling än på hur företagen i grunden fungerar. Entreprenöriella företag är slående olika

andra företag. Det när det gäller utveckling av nya produkter inom ett entreprenöriellt företag.

Bjerke menar att utvecklingen av nya produkter har passerat två evolutionära stadier och är

på väg till ett tredje stadium på grund av den ökade förändringstakten. Han anser också att

den största skillnaden mellan ett entreprenöriellt företag och ett icke entreprenöriellt företag

är att det icke entreprenöriella företaget är så självupptagna med styrkan hos sina egna

resursbaser, och är dåliga eller ovilliga att uppfatta betydelsefylla svängningar i sin bransch.

Ett entreprenöriellt företag å andra sidan stimulerar externa påtryckningar upptäckten av

idéer.

Dagens företag står idag under större tryck än någonsin att anpassa sig till marknader som

är i ständig förändring där entreprenörsmässigt beteende lämpar sig bäst (McCrimmon,

1995). Detta görs genom att företagen är innovativa, lär sig fungera i främmande miljöer och

inom nya begränsningar. Detta som ett resultat av världsomspännande trender. Detta är
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något som, Björn Bjerke, (1989) tycker är viktigt. Detta innebär att dagens storföretag måste

lära sig att fungera mer som små företag och inte som stora tröga byråkratier. De stora

byråkratierna lämpar sig inte så bra i dagens ständiga utveckling av produkter/tjänster

eftersom deras förändringsförmåga är väldigt trög. Det är något som Bjerke skriver i sin bok,

Att skapa nya affärer från 1989. Han skriver att i större företag deltar många människor i den

entreprenöriella handlingen. Eftersom den mesta av effektiviteten i större organisationer

kommer från specialisering finner man att det förekommer vad vi skulle kalla ”kollektiva

entreprenörer”. Detta är små grupperingar i företaget som består av individer som arbetar

tillsammans för att utveckla en ny vision, (Bjerke 1998, s.473).

Ytterligare en faktor som har blivit viktig för företagen är att om man ska följa med den

ständiga utvecklingen måste företagen ha en plattare organisationsstruktur gentemot stora

byråkratiska organisationer. Om man har en platt organisationsstruktur minskar man stegen

mellan de anställda och cheferna och på så sätt kan en idé fortare komma till produktion om

den är trovärdig. Även om företagen har en platt organisationsstruktur är det fortfarande

chefen som har den bestämmande makten i företaget. Vilket i sin tur också gör att man blir

effektivare (McCrimmon, 1995).

Vad som i grunden avgör om ett företag är entreprenöriellt eller inte, är dess villighet att ta

risker att marknadsföra oprövade produkter, att de kännetecknas av en förmåga att i förväg

veta vad de ska göra. De inser att de måste upptäcka sin inriktning genom ett sådant

marknadsagerande som ger upphov till mycket feed-back, att långsiktigt eliminera överdriven

byråkrati och samtidigt sträva efter att ge hela företaget mer entreprensöranda och kortsiktigt

genom att skapa entreprenöriella enheter som fungerar oberoende av resterande

avdelningar i företaget (Mitch McCrimmon, 1995).

Den kortsiktiga strategin är att bilda entreprenöriellt präglade enheter vilket också är den

bästa långsiktiga strategin för självförnyelse. Att få hela företaget mer entreprenöriellt tar lång

tid och tjänar i bästa fall bara till att komplettera initiativet genom att generera förnyelse

genom entreprenörsinriktade nya enheter. För att företagen ska bli mer entreprenöriellt

inriktade har man kommit fram till, enligt Mitch McCrimmon (1995, sid 60), att det är bra att

först bilda entreprenöirellt inriktade enheter, och uppmuntra en bredare förändringsinstans

tvärs över hela företaget. Detta innebär att företagen måste lägga ner mycket energi på att

fungera mer som ett småföretag en som en stor trög byråkrati.
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1.4 Val av företag
Jag har valt att studera Damalini AB, som ligger i Mölndal. Företaget utvecklar, tillverkar och

marknadsför laserbaserade mätsystem för industrin. Lasermarknaden är väldigt föränderlig.

För att kunna konkurrera på marknaden gäller det att ligga steget före och hitta nya lösningar

till problem och mätmetoder. Det som fångat mitt intresse är den ständigt förändringen som

företaget arbetar i.

Min far är anställd på företaget, vilket har gett mig viss uppfattning om företaget och nu när

chansen kom upp ville jag skriva om Damalini AB för att se om min bild förändras eller inte.

Damalini AB är enligt mig ett entreprenöriellt företag eftersom de för en tid sedan lanserade

en unik produkt vars namn är Multi–Viber. Denna produkt är prestanda och prismässigt unik

på marknaden för att kunna mäta vibrationer på maskiner inom industrin som är i drift.

1.5 Syfte och frågeställningar
Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om Damalini AB, samt dess produktutveckling,

organisationsstruktur och till vilken struktur Damalini AB tillhör. Som en del i detta kommer

jag att studera hur produkten Multi-Viber har utvecklats och marknadsförs.

Följande frågor kommer att besvaras för att uppfylla syftet:

� Hur skiljer sig organisationstrukturen i ett entreprenöriellt företag mot andra icke

entreprenöriella företag?

� Hur utvecklas och marknadsförs nya produkter från Damalini AB?

1.6 Avgränsningar
Jag kommer inte att studera Damalinis övriga produkter och inte heller dess ekonomi. Utöver

detta kommer jag inte att analysera andra företags produkter, förutom de tre största

konkurrenterna till Multi-Viber. VMI, tillverkningsenhet åt Damalini AB, kommer inte att

beskrivas i någon form som företag förutom de frågor som berör Multi-Viber. Jag anser att

om jag studerar alla konkurrerande vibrationssystem blir arbetet för stort med tanke på tiden

vi har på oss. Eftersom arbetet handlar om hur Damalini AB lanserar en ny produkt är det

inte relevant att studera deras övriga produktsortiment
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2. Metod
I detta andra kapitel kommer jag att föra diskussioner om olika vetenskapliga synsätt. Jag
kommer också att belysa olika sätt att samla in information. Samt de metoder jag har valt för
att sammanställa uppsatsen.

Det betydelsefullaste man egentligen kan ägna sig åt är vetenskapsteori, detta på grund av

att vetenskapsteori är grunden till alla ställningstaganden som människan gör under sina liv.

Det finns två huvudinriktningar som utvecklats inom vetenskapsteorin, dessa är positivism

och hermeneutik, (Thurén 1996).

2.1 Positivism kontra hermeneutik
Positivismen är ett synsätt som hävdar att det endast finns två olika metoder för vetenskaplig

datainsamling. Det ena sättet är det som vi kan observera med våra sinnen och det andra är

det sättet vi kan räkna ut med vår logik, till exempel att en person kan befinna sig på en plats

är empirisk fakta. Men med logisk sanning vet man att den inte kan befinna sig på två platser

samtidigt. Allt som inte går att pröva empiriskt hör inte hemma hos den positivistiska

vetenskapen (Thurén 1991).

Hermeneutiken kan översättas till tolkningslära eller som (Andersson 1979) skriver tolkning

av bibliska texter men som på senare tid har ändrats till allmän tolkning, och är ett synsätt

som menar att man formulerar en teori som förmedlar en förståelse för hur människor

tillhörande en viss grupp uppfattar verkligheten. Tanken är att alla människor tolkar sin

situation och fyller den med mening. Detta sker inte genom enbart observationer, utan

genom tolkning av observerbart beteende, både verbalt och ickeverbalt (Hartman 2001).

2.2 Kvantitativ- och/eller kvalitativ metod
Kvantitativ forskning exemplifieras vanligtvis av surveyundersökningar. Kännetecknet för en

surveymetod är att man samlar in data från ett stort antal individer. Målet med all

surveyforskning är att beskriva eller förklara egenskaper eller åsikter hos en population

genom användning av representativa urval. Surveyundersökningar har klassificerats i fyra

olika kategorier, de är faktamässiga, attitydmässiga, socialpsykologiska och förklarande

(Bryman 1997)

Vid kvantitativa metoder används siffror, kvantifieringar, statistik och matematiska

uträkningar för att komma fram till ett eller flera logiska resultat. Det är med andra ord

sådana metoder som är i strukturell ordning. Hit hör tester, enkäter och frågeformulär med
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mera (Backman 1998). Kvantitativa studier använder sig främst av större urval och till

exempel enkätundersökningar.

Man kan också använda sig av den kvalitativa metoden vilket innebär att man inte använder

sig av siffror eller tal i samma bemärkelse, här används intervjuer eller observationer på

plats. Denna metods slutsatser resulterar i generella slutsatser som är skrivna. Den kan

också beskrivas så att den inte är så formaliserad som den kvantitativa metoden (Backman

1998).

Här är relationen till det eftersökta objektet nära och det upplägg man har är lite mer

ostrukturerad än vad den kvantitativa metoden är. I denna metod är relationen till teorier och

begrepp ej bekräftade utan de växer fram efterhand. Kvalitativa studier används ofta med ett

litet urval där man gör djupintervjuer med mer löst formulerade frågor istället för frågor med

fasta svar (Bryman 1997).

2.3 Val av metod
Jag kommer i huvudsak att använda mig av den kvalitativa metoden eftersom jag i mitt

arbete ska få fram information om Damalini AB som ett entreprenöriellt företag. I och med

detta kommer inte alla frågor vara relaterade till siffror och statistik utan mer till en

beskrivning och tolkning av företaget. Som jag skrivit nedan är Damalini AB ett företag som

är i en bransch där siffror och statistik är dominerande så därför måste jag också använda

mig av den kvantitativa metoden. Jag kommer inte att använda mig av bandinspelning, då

jag tycker intervjun blir för opersonlig och tråkig. När man gör en intervju anser (Glaser,

1998) att en bandspelare drar ner hastigheten på intervjun, man får för mycket data att

arbeta med och att den största delen av informationen är irrelevant och därför inte till någon

nytta. Han tycker det är viktigare att utveckla en känsla för vilken data som är betydelsefull.

Något som är viktigt vid en undersökning enligt (Hartman, 2001) är att man måste noga

dokumentera vad man ser eller vad personer säger. Detta är något som jag håller med om

och därför använder jag mig inte av bandinspelning.

Om man tittar på mina frågeställningar som jag ska besvara i mitt arbete så är det frågor som

i huvudsak inte är relaterade till siffror och statistik. Jag ska i mitt arbete beskriva varför

Damalini AB är ett innovations och entreprenöriellt företag, därför kommer jag att göra

intervjuer med utvald personal från Damalini AB. För att få information om Multi-Viber

kommer jag också att göra en intervju med Jan Andersson som är produktutvecklar på VMI i

Norrköping, vilka är underleverantörer till Damalini AB
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Dock kommer den kvantitativa metoden också att tillämpas till viss del eftersom Damalini AB

är ett företag som är aktivt i en bransch där statistik och siffror är dominerande. Damalini AB

för statistik på alla aktiviteter som händer inom företaget, det vill säga budget, försäljning och

inköp, därför kommer den kvantitativa metoden att användas (Thurén 1991). Detta på grund

av att ett fåtal av mina intervjufrågor kommer att vara ställda på ett sådant sätt så att svaren

kommer bara att kunna besvaras med siffror.

2.4 Informationssökning
Jag tog kontakt med min uppdragsgivare på Damalini AB (Christer Asplind, Sales Manager).

Därigenom har jag fått prospekt på Multi-Viber, information om företaget Damalini AB och

information om vilka andra företag som finns i branschen. Jag har kollat upp konkurrenterna

och samla fakta om dem via Internet. Dessa fakta har jag sedan analyserat och

sammanställt. Mina egna funderingar samt branschlitteratur har skaffat mig ”kött på benen”.

Den information som jag samlat på mig har jag analyserat och sedan valt ut den information

som enligt mitt problem och syfte är den mest relevanta för att kunna sammanställa arbetet.

Informationen, vilket sedan har legat till grund för det arbete som jag utfört.

2.5 Sammanställning av information
Vid en sammanställning av den information som jag får av mina intervjuer kommer jag kunna

bilda mig en allmän uppfattning om Damalini AB och hur det går till vid lansering av en ny

produkt.

Mina frågor kommer att vara av mycket omfattande form, svaren kommer inte att kunna

besvaras med ett ja eller nej utan det kommer att krävas ett mer utförligt svar. Detta på grund

av att jag ska få en så stor inblick och kunskap om företaget som möjligt. Jag kommer mest

att ställa frågor till de anställda som är inom produktion och utveckling på Damalini AB.

Utöver den personalen kommer jag också vända mig till säljarna för att få siffror och statistik

om hur det har gått för Multi-Viber på marknaden efter lansering.

2.6 Litteratursökning
Jag började mitt arbete med att söka litteratur på HTU:s databas Sofia. Där sökte jag böcker

inom de berörda områdena. Mina sökningar resulterade i ett antal olika böcker som blev till

en grund för min uppsats. De första böckerna som jag läste behandlade områden inom

entreprenörskap, organisationsstrukturer och om olika vetenskapsteorier. Självklart har jag

utnyttjat Internet där jag sökt på ordet vibrationssystem för att få fram information om

Damalini AB och produkten Multi-viber. Vidare har jag studerat ett par konkurrenters
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hemsidor för att få fram information om deras produkter. Utöver den information som jag

ordnat från skolan har jag också studerat broschyrer och prospekt från VMI i Norrköping och

från Damalini AB som jag fick hemskickat till mig. Jag har också fått förslag på böcker från

andra personer såsom andra studenter och lärare på skolan som senare har kommit till

användning i min uppsats.
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3. Teori
I detta tredje kapitel avhandlar jag viktiga teorier som jag tycker är relevanta för min uppsats.

Dessa teorier är framtagna av kända författare inom företagsekonomi. Vidare diskuterar jag

begreppet organisation för att skapa en bild för läsaren om hur ett entreprenöriellt företag

kan vara uppbyggt. Jag förklarar också ordet entreprenör och en del begrepp runt omkring

detta. Slutligen beskriver jag produktutveckling -och produktlanseringsteorier.

3.1 Vad är en entreprenör?
För att kunna föra en diskussion om vad en entreprenör är, vilka egenskaper den har och hur

den agerar har jag tagit del av Bjerkes bok, att skapa nya affärer från 1989 och McCrimmon

(1995). I böckerna står det att var och en som vågar ta ett beslut kan lära sig att bli

entreprenör eller agera entreprenöriellt. Entreprenörskap är därför på många sätt ett antal

olika beteenden snarare än ett antal egenskaper. Ett beteende som är viktigt för en

entreprenör är att ha stark fantasi och visionskraft. Med dessa krafter kan entreprenören

prestera många konkreta idéer.

En annan egenskap som en entreprenör har är att den tar risker och kan förlora mycket.

Bjerke beskriver ordet risk som sannolikheten att utsätta sig för förluster. Entreprenören

agerar som vanliga människor när de gör affärer men skillnaden mellan en entreprenör och

en icke entreprenöriell person är att entreprenören tar affären på allvar på ett tidigare stadie,

det är då entreprenören tar större risker för att han inte vet om affären är vattentät eller inte.

En entreprenör planerar framtiden kortsiktigt, planeringen sträcker sig högst ett par veckor

framåt. En entreprenör skulle enligt Bjerke, (1989) sällan följa en tidsplan som är utarbetad

av andra. De sätter sina egna standards.

Något som McCrimmon 1995 och Bjerke 1989 har gemensamt är att de båda skriver att en

entreprenör är en slags fanatiker, med det menar de att ett eller flera bakslag inte hindrar

entreprenören för att fortsätta med sin idé, han är fast besluten att lyckats med den. Båda

anser att ett misslyckande medför en erfarenheter som entreprenören använder i framtiden

för att inte misslyckas igen. Med det menar de att en entreprenör har bra inlärningsförmåga.

För att slutföra Bjerkes definition av vad en entreprenör är kan man sammanfatta det med att

en entreprenör är en som är både tänkare, planerare, görare och tillämpare. Dessa fyra

egenskaper behöver en entreprenör för att kunna realisera sina idéer eftersom ingen annan

kan det, samt att entreprenören inte vill att någon annan ska göra det.
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Under dessa två år i skolan har jag stött på en mänga olika definitioner om vad ordet

entreprenör betyder och är. Jag tror att alla människor i min omgivning och ute på företagen

har olika funderingar över ordet entreprenör. Nedan följer olika kännetäcken för vad en

entreprenör är enligt Mitch McCrimmon (1995, sid 29);

En entreprenör har:

� Innovationsbenägenhet: de försöker ständigt utveckla nya produkter eller tjänster.

Det har ett behov att hela tiden komma på nya produkter som kan leda till nya

patent för företaget eller vidareutveckla befintliga produkter som redan finns på

marknaden.

� Risktagande: de är villiga att ta risker på ännu inte etablerande marknader.

Många entreprenörer har ett mycket högre risktänkande vilket gör att de vågar ta

risker på nya marknader

� Ledarpersonlighet: de eftersträvar att vara först på att introducera förvånande

nyheter. Detta tänkande gör att de har många idéer i huvudet, men det är bara ett

fåtal som blir till färdig produkt.

� Improvisationsförmåga: de är villiga att handla utan i förväg utarbetade planer,

och att vid behov improvisera. Denna förmåga gör att de agerar snabbt i olika

ärenden, vilket i sin tur kan ge konkurrensfördelar.

� Flexibilitet: de kan ändra riktning i takt med att omständigheterna eller

förutsättningarna förändras.

� Inlärningsförmåga: de är beredda att tolerera misstag och att lära sig av dem. En

entreprenör lär sig av sina misstag. En konkurs är något som inte betraktas som

något negativt för en entreprenör. Det brukar leda till en ”bättre” entreprenör.

För att få en annan bild av vad en entreprenör är, följer följande text vilket är hämtat

nationalencyklopedins hemsida (http://www.ne.se)

Entreprenör, en person som i konkret handling skapar ny affärsverksamhet. Detta

kan ske t.ex. genom lansering av en teknisk innovation eller genom att man

organiserar marknaden på ett nydanande sätt. Exempelvis har entreprenören
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Ingvar Kamprad genom IKEA förnyat möbeldistributionen och möbelindustrin. De

flesta entreprenörer är egenföretagare eller familjeföretagare. Allt fler verkar

emellertid som förnyare inom storföretag och kallas då intraprenörer. Detta

förutsätter en "entreprenörsanda" inom organisationen, en positiv syn på

experimenterande och risktagande. En person som på en ort bidragit till att skapa

en "entreprenörsanda" benämns samhällsentreprenör. Spontant utvecklad lokal

entreprenörsanda kallas ofta "Gnosjöanda" efter den småländska förebilden.

Skillnaden mellan ovanstående definitioner är att en entreprenör kan indelas i olika

egenskaper som är betydelsefulla för att definiera ”personen/entreprenören”. Den andra

definitionen ovan enligt nationalencyklopedin vill belysa att en framgångsrik och viktig

entreprenör har förmågan att ändra en hel bransch.

För att avsluta mitt resonemang om olika definitioner om vad en entreprenör är, avslutar jag

med följande text. Denna text är vad jag anser att en entreprenör är.

3.1.1 Min definition av en entreprenör
Jag tror att en entreprenör någon gång under sin uppväxt har varit i kontakt med en

entreprenör eller har en familjemedlem som är egen företagare och på så sätt

utvecklat dessa ”entreprenöregenskaper” till en sann entreprenör. En sann

entreprenör tror jag har en egenskap som innebär att man har ett starkt behov av

att få utveckla och prestera. Entreprenörer har många egenskaper som till exempel

vidsynthet det menas med att han/hon inte är helt låst utan har ett brett synfält. Det

gör att han/hon snappar upp saker som kan leda till att han/hon gärna dyker in i

nya projekt.

Jag tror också att en entreprenör är mån om att hela tiden utveckla sig själv i

samma takt idén utvecklas för att på så sätt kunna hantera eventuella frågetecken

som kan uppstå under tiden den utvecklas.

Det är mycket viktigt för en entreprenör att hela tiden ha kontroll över sin

verksamhet, detta kan leda till personlig effektivitet, det vill säga att han/hon känner

ett personligt lugn i kroppen som i sin tur leder till en bra slutprodukt.
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En entreprenör har en lite udda livsstil, det grundar jag på att han/hon lever i och

med sitt arbete, vilket gör att det sällan kan koppla bort arbetet när de är lediga

eller kommer hem. De kan, men behöver inte vara karriärorienterade som går i

samma linje som deras arbetslivsstil.

En mycket bra egenskap som en entreprenör har vad gäller ledarskap är att den

hela tiden ser möjligheterna och sällan ser nackdelarna. Det är bra för på så sätt

motiveras han sig själv eller så motiveras hans anställda. En annan ska som

utskiljer en entreprenör är dess ledarstil som kanske inte alltid är lika "glamouröst"

som andra typer av ledare har. Detta beror nog på att den har så många trådar ute

vilket kanske kan leda till lite förvirring o glömska.

De viktigaste egenskaperna enligt mig en entreprenör ska ha för att bli en bra

entreprenör tror jag är att denne är riskbenägen, målinrikta och våga bryta

traditioner av olika slag.

I början av min text har jag skrivit att en entreprenör är en person har ett starkt behov att få

utveckla och prestera saker. Om man läser Nils Nilssons (2003) avhandling så håller han

delvis med. Han skriver att en entreprenör är en organisatör vilket jag tycker hör ihop med

min definition. Senare i min definition skrev jag att en entreprenör är en person som är villig

att ta risker och det är något som Nilsson (2003 sid. 62) också håller med om.

3.2 Organisation
Min uppsats handlar om ett företag i en bransch där det ständigt sker förändringar och

utveckling av produkter. Tidigare i uppsatsen har jag beskrivit hur ett entreprenöriellt företag

kan se ut i sin organisationsstruktur. Nedan beskriver jag hur ett icke entreprenöriellt företag

kan se ut i sin struktur detta för att ge läsaren en så stor och bred bild som möjligt och på så

sett visa skillnaderna. Därför har jag med teorier om olika organisationstyper enligt Mintzberg

(1983). Detta för att härleda Damalini AB till rätt organisationstyp.

Vad är en organisation? Ordet organisation kan ha flera betydelser. Vi kan tänka på

bestämda egenskaper hos ett företag och fråga oss: Hur många avdelningar finns det? Hur

fungerar ledarskapet? Hur efterföljs de oskrivna reglerna?

När man pratar om ett företag använder man sig vanligtvis av ordet organisation vilket har

betydelsen ”företaget som helhet”. Vidare undrar man om en organisation kan bestå av en

person? Eller måste det vara två eller flera personer för att kallas organisation? Detta

begrepp ska jag försöka reda ut nedan.
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3.2.1 Organisation som grupp
Man kan också utgå från att en organisation är en form av gruppbildning. Alla grupper har

regler av nåt slag som alla ska följa. Om inte, hade gruppen varit en samling tillfälliga och

lättupplösliga människor. Grupper bildas spontant där människor träffas. Alla grupper

varierar i storlek, varaktighet m, m. Dessa grupper bildas över allt, till exempel skolan,

familjelivet, fritidsaktiviteter och arbetslivet. Men dessa grupper kallar man inte för

organisationer. Vad är då skillnaden mellan en organisation och grupp? Nedan följer ett par

resonemang kring detta (Bakka och Fivelsdal 1988).

- Formaliseringen eller graden av formalisering är den viktigaste skillnaden

mellan grupper och organisationer. Man utgår från att en grupp är ”informell”

medan en organisation är präglad av formalisering, dvs skrivna regler och

instruktioner, organisationsplaner och viss juridisk bindande avtal (Bakka och

Fivelsdal 1988).

- Graden av komplexitet är ett centralt kännetecken som kan skilja en

organisation från en gruppering. Större organisationer blir ”komplexa” genom att

de inrymmer olika komponenter som är sammankopplade på många olika sätt

(Bakka och Fivelsdal 1988).

- Forskare har försökt att definiera organisationer genom att ange formella mål

som en väsentlig egenskap. Man utesluter inte att grupper kan ha mål men man

räknar med att dessa ska vara flexibla och diffusa (Bakka och Fivelsdal 1988).

Detta är ett sätt att beskriva en organisation. Här nedan följer en annan definition av ordet

organisation. För att kunna skapa en så vid bild av vad en organisation är har jag tagit med

en annan definition av vad en organisation är.

Organisation är en term inom organisationsteorin med två betydelser, dels

en konkret där en planmässig samverkan mellan individer och grupper med

gemensamma intressen åsyftas (förekommer ofta i sammansättningar, t.ex.

personalorganisation), dels en mer allmän där ett företags eller en

förvaltnings uppläggning av verksamheten avses (www.ne.se).
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Skillnaden mellan vad (Bakka och Fivelsdal 1988) och (www.ne.se) tycker är principiellt den

samma, detta på grund av att de både refererar till att en organisation arbetar med konkreta

mål.

3.3 Mintzbergs fem organisationstyper
Henry Mintzberg har utvecklat en mycket omfattande teori om hur olika organisationstyper

uppstår, hur de fungerar och vilka problem de utvecklar

Här nedan följer en kort beskrivning av olika organisationsformer. Dessa tar jag upp för att

läsaren ska få en uppfattning om hur olika organisationer kan vara uppbyggda i jämförelse

med en entreprenöriell organisation. Hur en entreprenöriell organisation är uppbyggd

beskrivs också i kapitlet.

Den enkla strukturen hittar man mest i mindre organisationer. Det brukar vara den som är

ägaren för organisationen som är den drivande kraften. Strukturen är organisk och de

anställda har oftast rotation på sina arbetsuppgifter. Denna organisationstyp används oftast i

företag där teknologin är enkel. Om det skulle uppstå problem så hänskjuts de till ledaren

som i sin tur fattar ett beslut. Fördelen med en enkel organisation är att antalet anställda är

få och på så sätt har ledaren god översikt på alla anställda och produktionen. (Bakka och

Fivelsdal 1988)

Maskinbyråkratin är en organisationstyp som präglas av specialisering och formalisering.

Den kännetecknas av stora planeringssystem och arbetsenheter (Bakka och Fivelsdal 1988,

sid 81). Denna form finns i företag som är väl anpassade på marknaden, har många

anställda och har relativt stabil teknologi.

Professionsbyråkratin präglas av att den har en horisontell specialisering och

decentrialisering. I extrema fall kan formen förekomma i mindre enheter. Det är en

organisationssort som är uppbyggd på kunskap av anställda. Ett universitet är ett exempel

på professionsbyråkratri (Bakka och Fivelsdal 1988).

Ad hockratin är en organisationssort som präglas av att den är extremt organisk. Denna sort

förekommer mest i nya företag som är orienterade mot entreprenör och innovations

lösningar (Bakka och Fivelsdal 1988).

En divisionaliserad form är oftast en vidareutveckling av maskinbyråkratrin eller en

sammanslagning av olika maskinbyråkratier Bakka och Fivelsdal (1988). Det utses en

högsta ledning för varje division, dessa får en hög grad av självbestämmande och



Damalini AB
- ett företag i ständig utveckling

16

självständighet. Cheferna på mellannivå får stor makt så länge de kan leva upp till målen.

Denna form kan utvecklas i heterogena marknader (Bakka och Fivelsdal 1988).

3.4 Sammanfattning av organisation
Det finns som sagt ett antal olika definitioner av vad en organisation är. Enligt mig är en

organisation något litet. Med litet menar jag ett företag med inte så många anställda (40

anställda). Om ett företag har många anställda tror jag att det bildas många olika slags

grupperingar. Dessa grupperingar kommer till efter vad man har för värderingar och

intressen i livet, bakgrund och kultur. Men om företaget har ett mindre antal anställda tror jag

att det blir mer gemenskap och kompisanda i företaget, detta eftersom man ser och stöter på

varandra oftare under arbetsdagen. Kompisandan byggs upp på så sätt att alla eller många

deltar under fikarasten eller på lunchen, vilket i sin tur gör att de samtalar med varandra.

Denna kompisanda tror jag också byggs upp mellan chefen/ledaren på företaget och de

anställda på samma sett som de anställda bygger upp relationer med varandra.

3.5 Produktutveckling
En produktutveckling handlar ofta om tekniska produkter. Vid en produktutveckling lägger

man fokus på prestanda, design, ergonomi, livslängd och framför allt på miljöpåverkan

(Lennart Gustafsson 1998).

För att ett företag ska börja med att utveckla en produkt måste det finnas starka drivkrafter

såsom innovatörer eller entreprenörer. De krafter som driver till utveckling i företag är

marknaden och/eller kundens önskemål och krav och konkurrenternas agerande. Men enligt

Lennart Gustafsson (1998, sid 8) är det bara två grundläggande drivkrafter i företag som styr

utvecklingen av en produkt, vilka är att öka intäkterna och minska kostnaderna.

När ett företag är under produkt/tjänstutveckling är det fyra huvudpunkter enligt Lennart

Gustafsson (1998, sid 18) som ligger till grund för en lyckad produkt/tjänstutveckling och

lansering.

� Identifiering av områden för produktförnyelse och avveckling av gamla produkter.

När man pratar om produktutveckling omfattar det inte enbart utveckling av nya

produkter/tjänster eller utveckling av befintliga produkter/tjänster. Det handlar också om

översyn och avveckling av existerande produkt/tjänstsortiment. Gamla produkter/tjänster
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måste avvecklas i rätt tid och på ett så systematiskt sätt som möjligt för att skapa ett

sortiment som är väl anpassat till marknadens krav och behov.

Varför gör man då en produktavveckling? Det gör man för att det kan ha uppstått problem av

en nyligen genomförd misslyckad lansering, en konsekvens av ett företagsuppköp eller en

förändring av teknologin m.m. Hur vet man om en produkt/tjänst ska avvecklas eller inte? Det

finns många faktorer som spelar in om man ska avveckla produkten eller ha den kvar i sitt

sortiment. För att veta om en produkt/tjänst ska läggas ner eller inte har Lennart Gustafsson

(1998, sid 27) gjort en lista över faktorer som kan vara ett tecken på att produkten/tjänsten

bör kollas över, vilka är följande. Har produktens försäljningsvolym varit sjunkande under än

längre period? Har produktens andel av företagets försäljning varit sjunkande? Har

marknadsandelar sjunkit under än längre period? Har bruttomarginalen för denna produkt

sjunkit under än längre period? Anses produktens täckningsgrad vara acceptabel?

Om man har produkter som kan identifieras med dessa problem är det dock inte nödvändigt

att lägga ner dem. I stället kan man göra vissa åtgärder så att produkten finns kvar i

produktion. Till exempel bör man effektivisera marknadsföringen, reducera kostnader eller

förändra produkten Gustafsson (1998).

� Sökning och prioritering av produktidéer.

Många företag behöver ett fungerande system för ídéhantering, detta måste ett företag ha för

att ha kvalitet på projektförslag som kommer upp. En erfarenhet ett företag bör ha är att de

måste skilja på idégenerering från idévärdering. Vilket menas med att om värderingen sker i

direkt anslutning till att idéer föds, hämmas entusiasmen hos idégivaren. Kreativa människor

har ett stort behov att känna sig uppskattade och behövda för att kunna öka sina

idéprestationer.

En annan viktig del för att stimulera idéskapandet hos företag är att enligt Lennart

Gustafsson (1998) skapa någon form av kommunikationssystem för att på så sätt kunna

dokumentera, sammanställa och återföra information som är av väsentlig del, vilket kan vara

konkurrenternas aktiviteter. När företag utvecklar produkter brukar det vara så att idén till

produkten har kommit genom att företaget har uppmärksammat ett visst behov från kunder

eller marknader. En produktidé behöver inte bara vara genom ett uppmärksammat behov av

kund/marknad utan konkurrenterna, innovationer och licensmäklare spelar också stor roll.

För att få idéer till en produkt är det vanligt att man använder sig av benchmarking, vilket jag

kommer att beskrivit nedan Gustafsson (1998).
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� Konceptutveckling.

Att hitta och värdera kundernas viktigaste önskemål om produkten är mycket svårt och

tidskrävande, därför gör man för det mesta en konceptutveckling. Ordet koncept betyder

förebild, det vill säga en ”förprodukt” som ger en tydligare uppfattning om produkten när

utformning och lansering görs. I en konceptutveckling omformas alla idéer, ord och bilder till

en slutlig värdering (förprodukt). Detta görs innan ett beslut fattas om vidareutveckling av

produkten eller inte Gustafsson (1998).

� Värdering och val av projekt.

De flesta satsningarna företag gör till nya produkter blir ingen produkt utan bara en idé

(Kotler 2001). I en idealprocess för produktidéer är det viktiga att företag i ett tidigt skede kan

urskilja de idéer som man tror kommer att bli färdiga produkter. Detta är det viktigaste

perioden i val av projekt eftersom när man väljer vilken metod och produkt man ska använda

är dessa beslut i en hög grad av risk och osäkerhet. Under denna fas använder man sig

mycket av modeller, kalkyler och kvantitativa analyser för att på så sätt kunna bedöma

kostnader och risker i förväg.

3.5.1 Benchmarking
En annan beprövad metod för lyckad produktutveckling är benchmarking. Denna metod är

mycket beprövad på marknader där elektronik och teknik är dominerande, (Christer Asplind,

Sales Manager, Damalini AB, 03-10-26).

En del av förändringsprocessen för ett företag är att vara i linje med konkurrenterna eller

före, detta brukar röra sig om produkter eller marknadsenheter. Ett sätt att vara i samma linje

med konkurrenterna eller före är att jämföra sina produkter med sina konkurrenter. Detta gör

man genom benchmarking.

Med benchmarking menar man att företagen köper upp produkter från sina konkurrenter och

analyserar dem. En benchmarkinganalys brukar bestå av att man demonterar produkten i

beståndsdelar, efter det undersöker man hur produkten är uppbyggd, vad den är av för

materiell och vad det är för elektronik i den. Efter analysen dras egna slutsatser om

produkten och företaget och på så sätt kan man dra slutsatser om egna produkters

utveckling (Gustafsson 1998).
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En lyckad produktutveckling är präglad av många olika aktiviteter i ett företag. Under en

produktutveckling fattas många beslut som kommer att bli nödvändiga för en lyckad

utveckling (Gustafsson 1998).

3.6 Produktlansering
Produktutveckling och marknadsföring av nya produkter har fått större betydelse för

företagen för att nå tillväxt. Det spelar ingen roll om företagets tillväxt grundas på intern

produktutveckling, nya samarbetspartner, nya konkurrenter, annan form av marknadsföring,

expansion av företaget eller ökad försäljning m.m (Lennart 1998).

Alla företag kommer till en punkt då den nya produkten, tjänsten måste lanseras på ett så

”rätt” sätt som möjligt. För att lanseringen ska bli så lyckad som möjligt innebär det flera

medvetna handlingar, som till exempel rätt produkt, rätt målgrupp, rätt geografisk marknad,

rätt tidpunkt och rätt lanseringsstrategi. Nedan visas en illustration (Gustafsson 1998) över

dessa nyckelfaktorer. Dessa faktorer är de viktigaste att tänka på för att det ska bli en så

lyckad lansering som möjligt.

1.FEM NYCKELFAKTORER VID LANSERING AV NYA PRODUKTER
Lennart Gustafsson, 1998

Den kostsammaste delen med att utveckla en produkt är när man ska lansera den på

marknaden. Under en lansering ingår också att marknadsföra produkten på rätt sätt. Innan

man börjar med att marknadsföra produkten bör man göra en omvärldsanalys (Kotler 2001).
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Den går ut på att få fram hur marknaden ser ut för produkten, vart konkurrenterna är

placerade, vilka leverantörer som finns och vilka distributionskanaler som finns tillgängliga.

Efter omvärldsanalysen är gjord finns det ytterliggare fem nyckelfaktorer som är viktiga att

besvara under lanseringen (Gustafsson 1998).

2.YTTERLIGGARE FEM NYCKELFAKTORER VID LANSERING AV NYA PRODUKTER
Lennart Gustafsson, 1998

En produktlansering brukar inte bara bestå av en produkt, utan det brukar också ha

kringservice runt huvudprodukten. Denna service kan vara i form av utbildning, installation,

montering, garantier, manualer m.m. Desto mer kringservice du har till produkten desto

större chans att produkten blir en stor konkurrensfördel för företaget.

Företag som köper Multi–Viber får en del kringservice till produkten. I denna service

medföljer manualer, garantier på mätprecision (EU godkänd), garanti på livslängd och

     Vad?
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utbildning m.m. Detta ger Damalini AB ett större mervärde för produkten (Jan Andersson, VD

VMI, Norrköping, 2003-12-08).

Målet med lansering av nya produkter varierar från företag till företag. Detta beror på i vilken

bransch företaget jobbar i. Förutom att bidra till ökad lönsamhet finns det andra anledningar

enligt Lennart Gustafsson (1998, sid 12) att genom en vidareutveckling av en produkt få

lägre pris, att en ny produkt kan bidra till ökad försäljning av andra produkter i företaget, att

förbättra prestanda och andra egenskaper, att genom en helt ny produkt expandera på nya

marknader och att komplettera existerande produkter med ytterliggare varianter.
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4. Beskrivning av Empiri – Damalini/Multi-Viber
I detta kapitel kommer jag att ge en bakgrundsbeskrivning av laser och därefter beskrivs

produkten Multi-Viber och om Damalini AB. Detta för att ge läsaren en fördjupad förståelse i

ämnet.

4.1 Bakgrund –Laser
Laser är ett ord som många har hört talas om. Laser är en förkortning av Light Amplification

of Stimulated Emission of Radiation. Laser började användas för industriellt och militärt bruk i

den industrialiserade världen redan på 50-talet då i huvudsak för forskning och

experimentellt bruk. Vid denna tid var lasern mycket stor och klumpig vilket gjorde den

olämplig i praktiskt arbete. Utvecklingen gick snabbt framåt under 60, 70 och 80-talet då

främst storlek och kostnader förändrades, det vill säga att den blev billigare att tillverka och

att storleken på lasern blev oerhört mindre.

 I slutet av 80-talet utvecklades en ny laserkälla den så kallade laserdioden, denna var

mycket mindre och stabilare som ljuskälla än den tidigare glas-lasern, laserdioden var

mångfalt mindre vilket gjorde den till en utmärkt bas för mätsystem. En glas-laser

(helium/neonlaser, rött ljus) kan jämföras med ett lysrör ur hantering och storlekssynpunkt.

Diodlasern är inte större än ett normalt lillfinger samt är tillverkad i metall. Diodlasern är

mycket mer hållbar ur hanteringssynpunkt samt lämpad för användning i industriell miljö.

I och med att industrin under senare delen av 1900-talet var tvungna att bli effektivare och

mer kostmedvetna för att klara konkurrenssituationen var man tvungna att hålla

maskinparker igång och underhålla dem mer noggrant än tidigare. En viktig del i denna

process var uppmätning och justering för att minska maskinernas slitage. För att förenkla

detta arbete används laserbaserade mätsystem som är mer exakta än tidigare mätmetoder. Eftersom

komponenterna blivit mindre och användarvänligheten ökat så har detta lett till att gemene

man kan använda den nya tekniken på ett enkelt och rationellt sätt. Som i sin tur gett kraftiga

tidsbesparingar (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini AB, 2003-10-17).
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4.2 Damalini AB och Multi–Viber
Damalini AB är ett innovativt och entreprenöriellt företag. Det hävdar jag för att företaget är i

en bransch där det är ständig utveckling av produkter. Damalini AB utvecklar produkter för

att kunna utföra mätningar som är av en högre pression. Det vill säga företaget utvecklar nya

produkter som är direkt relaterade till förfrågningar från industrin inom och utom Sverige.

Företaget lanserade för en tid sen en ny produkt på marknaden som heter Multi-Viber.

Denna produkt har gjort Damalini AB till ett världsledande företag inom vibrationssystem.

Den nya produkten har ett antal nya och förbättrade egenskaper jämfört med de äldre

vibrationssystemen. Den viktigaste egenskapen på Multi-Viber är att man kan utföra en

mätning på en maskin utan att behöva stänga av den. Detta är något som gör produkten

speciell och till en klar innovation på marknaden (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini

AB, 03-10-17).

En innovation kan definieras som ett resultat, som en idé, som har introducerats i

ekonomin, det vill säga har förts till marknaden. Den är ny och meningsfull. Det är

alltid svårt att avgöra om en innovation är att betrakta som någonting som endast

har accepterats som en nyhet, eller om det verkligen är en nyhet (Bjerke 1989).

Denna beskrivning av ordet innovation tycker jag stämmer in på Multi-Viber eftersom det är

ett resultat av en idé som resulterat i en slutlig produkt som har tillfört marknaden ett nytt

tänkande och även är att räkna som en revolutionerande nyhet av sitt slag. Jag tog med

definitionen av vad en innovation är för att jag tycker den är en bra och ger en klar bild av

vad en innovation är.

4.3 Företagsfakta
Damalini AB startades 1993 efter det att ägaren sålt sitt tidigare företag Fixturlaser AB till

SKF AB. Vid företagsstarten bestod Damalini AB av tre anställda, samtliga kom från

konkurrenterna Fixturlaser AB.

Vid starten fick företaget ej arbeta med laserbaserade mätsystem då SKF AB i samband

med köpet haft en tre års förbud mot konkurrerande produkter. Under denna tid arbetade

Damalini AB med produktutveckling av CCD-kameror och laserscanners samt andra

mätrelaterade produkter.

1996 startades den egentliga utvecklingen av den nuvarande generationens av

laserbaserade mätsystem och vibrationssystem. Under denna utvecklingstid utvecklades

Damalini AB två grenar av mätsystem, den ena grenar var mätsystem avsedda för mätning
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och uppriktning av stillastående maskiner. Den andra grenen var mätsystem avsedda för

mätning av maskiner i drift. Parallellt med detta utvecklade Damalini AB också olika

mjukvaror för att erhålla databaser i underhållssystem. Damalini AB utvecklades mycket

kraftigt både produkt och omsättningsmässigt och år 2000 fick Damalini AB utnämningen

"Årets underhållsleverantör" av SCEMM (Scandinavian Center for Maintenance

Management). Den påbörjande utvecklingen av Multi-Viber var en bidragande orsak till detta
pris. (www.damalini.se)

Marknadsföringen av de två grenarna har utvecklats mycket positivt de senaste två åren och

Damalini AB omsatte år 2002 cirka 38 miljoner kronor med en vinst på cirka 6,5 miljoner

kronor och en marknadsandel på ca 12-15 procent. För tillfället har Damalini AB 26 anställda

och söker ständigt efter nya ingenjörer och utvecklare för produkterna

(www.foretagsfakta.se)

Damalini AB är en komplett leverantör av mät- och uppriktningssystem samt vibration och

balanseringssystem.

4.3.1 Damalinis affärsidé

Damalini AB är en komplett leverantör av mät- och uppriktningssystem samt

vibration och balanserings system. Damalini AB har som mål att tillgodose

marknadens behov av såväl mätsystem som teknisk support och utbildning till

högsta kvalitet och till ett konkurrenskraftigt pris. Kunden ska på enklaste sätt ska

kunna mäta och hitta uppriktningsproblem i sin verksamhet. För att på så sätt

minimera sina kostnader för underhåll och energiförbrukning. Damalini AB vänder

sig i första hand till företag efter som det är där som vår utrustning behövs och är

så användbar. För att kunna klara av att vara världstäckande måste de använda sig

av välutbildade försäljare som arbetar med ett visst territorium. För att de ska vara

tillräckligt utbildade och besitta kunskap i området utbildar Damalini AB dem med

jämn mellan rum. De ska också vara det företag som kommer med nya lösningar

först. Detta gör de med hjälp av välutbildade forskare inom applikationsteknik

(www.damalini.se)

4.3.2 Agenter
Damalini AB vänder sig i första hand till företag där mätsystem behövs. Dessa företag kan

både vara stora och små aktörer på marknaden. För att kunna klara av att vara

världstäckande måste de använda sig av välutbildade försäljare som arbetar med ett visst
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territorium. För att de ska vara tillräckligt utbildade och besitta kunskap i området utbildar

Damalini AB dem med jämna mellanrum. De ska också vara det företag som kommer med

nya lösningar först. Detta gör de med hjälp av välutbildade forskare inom applikationsteknik,

elektronik, mekanik och datorteknik (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini AB, 2003-12-

02).

För att få produkterna mer tillgängliga på marknaden över stora delar av världen behövs

mellanhänder. Dessa mellanhänder utför en del funktioner på den lokala marknaden som

den befinner sig på, som t.ex. informationssamling, promotion, kontakt med kunder och

förhandling (franchising). Damalini AB använder sig av agenter som mellanhänder.

Agenterna tar emot beställningar från kunder men han beställer själv från Damalini AB i

storlekarna fem eller tio stycken system. Agenten debiteras av Damalini AB för dessa fem

eller tio stycken oberoende på om han sålt dem eller ej. Damalini AB skickar ut produkten till

agenten efter inkommen beställning med hjälp av UPS. Inom Sverige finns inga agenter där

används istället endast egna försäljare. I Sverige levereras produkten direkt till kund genom

posten (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini AB, 2003-12-08).

4.3.3 Försäljning
Damalini AB säljer till företag och inte privatpersoner (business to business). Dessa agenter

har kontakt med företagen i de områdena de ansvarar för (stora som små) och demonstrerar

och gör reklam för Damalini:s produkter. Damalini AB har inga egna dotterbolag Den

beräknade totala marknaden för Damalini AB är beräknad till ca en miljard kronor, varav

Damalini AB tillverkar varor för cirka 38 miljoner kronor. Därför ser Damalini AB inga gränser

för de volymer som skulle kunna tillverkas och marknadsföras. Även om företaget på vissa

marknader har 25 procentiga marknadsandelar så är dessa mycket låga i förhållande i vad

som skulle kunna tillverkas och marknadsföras. (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini

AB, 2003-12-02).

4.3.4 Damalinis konkurrenter
På markanden finns det idag fem konkurrerande företag (plus en del små tillverkare som inte

erbjuder någon produkt inom detta område). Dessa heter Damalini AB (Sverige), Prüftechnik

AG (Tyskland), Ludeca Inc. (USA), Fixturlaser AB (Sverige) och Seifert Inc. (USA). Seifert

Inc. har blivit uppköpta av Prüftechnik AG och dessa två företag producerar endast en

gemensam produkt inom detta produktområde. Huvudkonkurrenter är Prüftechnik AG (+

Seifert Inc.) och Fixturlaser AB. Mot dessa har Damalini AB en produktdifferentierings

position där de har en produkt som skiljer sig från dessa konkurrenter. Detta medför vissa
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fördelar gentemot dessa stora konkurrenter (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini AB,

2003-12-02).

 

4.3.5 Politiska/juridiska faktorer
För närvarande tycks det inte vara troligt med några lagförändringar på grund av att det

redan nu finns internationella bestämmelser för samtliga företag som agerar på laser

marknaden vilka fungerar bra. För tillfället delas lasrar in i säkerhetsklasserna 1, 2, 3a, 3b

och 4. Alla över 3 är direkt farliga för ögonen m.m. Produkter måste vara godkända av

landets (skyddsorganisationer). I Sverige (Borås) finns Statens provningsanstalt (SP). Varje

land har en liknade provningsanstalt. Dessa arbetar utifrån samma internationella

bestämmelser. Multi-Viber är precis som dess konkurrenter klassificerad i laserklass två (Jan

Andersson, VD VMI, Norrköping, 2003-12-08).

4.3.6 Forskning och utveckling
Lasermarkanden är väldigt föränderlig. Det kommer ut nya mätsystem med jämna

mellanrum. För att kunna konkurrera på marknaden gäller det alltså att ligga steget före och

hitta nya lösningar till problem. Det krävs mycket pengar och tid för forskningsarbete.

Damalini AB lägger en stor del av sin budget på forskning och utvecklig och ligger först på

marknaden var det gäller att komma men nya intressanta lösningar för mätning och

uppriktning med laser. Detta är en styrka hos Damalini AB som gjort att de idag är en

världsledande inom laser mätsystem (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini AB, 2003-

12-08).

4.3.7 Image
Alla de modeller som Damalini AB tillhandahåller har designats för att åstadkomma högsta

möjliga mätnoggrannhet och funktionsduglighet. Produkten är utvecklad så att designen är

attraktiv och att dess enkelhet är påtaglig.
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En annan aspekt är att produkten är liten och behändig, så att den kan finns i varje mans

”verktygslåda”. Damalini AB kan erbjuda ett konkurrenskraftigt pris i jämförelse med andra

mätprodukter och bättre kvalitet, egenskaper, pålitlighet och utseende. Man kan säga att den

ska finnas i varje mans verktygslåda är deras vision (Christer Asplind, Sales Manager,

Damalini AB, 2003-12-08).

4.3.8 Miljöhänsyn
Produkterna är miljövänliga. De är tillverkade i miljövänligt material som går att återvinna till

exempelvis koppararmerad plast (ABS plast). Fördelen med denna plast är att den ej tar

emot annan strålning som kan inverka på mätningen. När systemet är obrukbart är plasten

och kopparen återvinningsbart. Mätsystemen är gjord för att underhålla dagens industrier,

den minskar vibrationerna på maskinen. Med hjälp av mätsystemen får industrierna en ökad

verkningsgrad vilket medför bland annat energi besparingar. Alla dessa besparingar inom

industrin gör att användandet av mätsystemen medför både ekonomisk som miljömässiga

vinster. Systemet är enligt EU:s regler CE-märkt (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini

AB, 2003-12-08).

5. Resultat med tolkning
I resultatkapitlet diskuterar jag mina teorier i relation till teori, syfte och problem.

5.1 DAMALINI som entreprenöriellt företag
Damalini AB är ett entreprenöriellt företag med en platt linjeorganisation och en kort

beslutsväg. Företaget har på så sätt blivit mer effektivt eftersom det är få ”steg” mellan

ledaren/VD till de anställda vilket gör att idéer eller synpunkter om något snabbt når

ledaren/VD. Som i sin tur kan ta definitiva beslut.

Företaget utvecklar ständigt nya produkter och mjukvaror samt vidareutvecklar redan

befintliga produkter. De produkter som de redan har är de villiga att marknadsföra på nya

marknader vilket i många fall kan medföra stora ekonomiska risker. På etablerade

marknader är de villiga att introducera nya tänkanden så som mjukvaror och hårdvaror som i
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många fall aldrig blir till serie producerade produkter. De introducerar produkter utan att

egentligen ha utarbetade planer och även delar till produkter som är av improvisationsart.

Damalinis förmåga att agera utan planer och produkter utav prototypart har givit företaget

konkurrensfördelar. För kunden är det också viktigt att känna flexibiliteten från företaget och

att man snabbt kan ändra produkter utan krångliga förfaranden. Denna förmåga att känna

hur vindarna blåser hos kunden är mycket viktigt för företaget Christer Asplind, Sales

Manager, Damalini AB, 2003-12-17).

Damalinis positiva synsätt av den totala marknaden gör att företaget hela tiden utvecklar nya

produkter, tillbehör och tjänster. Detta entreprenöriella synsätt ger företagets agenter ett

liknande synsätt som smittar av sig på dess kunder.

En annan egenskap som Damalini AB har är att finna nya distributionskanaler som skiljer sig

från det traditionella återförsäljare till slutkund. Detta ger normalt mindre kvantiteter än om

man marknadsför varorna via en grossist som i sin tur marknadsför via sina återförsäljare

och därefter till slutkund.
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5.2 Damalini AB - Den enkla strukturen
Damalini har en utpräglad linjeorganisation, där ett antal nyckelpersoner ansvarar för olika

grenar i företaget. Företaget består av 26 anställda och arbetar på en lokalyta om cirka 800

kvm. Varje person rapporterar direkt till ledaren/VD för sitt verksamhetsområde. I Damalini

AB rör sig ledaren/VD mellan de olika avdelningarna, vilket gör att han har en god överblick

av vad som händer och sker. Detta ger mycket korta beslutsvägar och- tider. Skulle ett större

problem uppstå sammankallar ledaren/VD de aktuella nyckelpersonerna och diskuterar/löser

den aktuella frågeställningen. Uppstår ett mindre problem brukar detta lösas på lägre nivåer i

organisationen då ledaren/VD ej blir informerad om det aktuella problemet. Eftersom

företaget är litet och ledaren/VD rör sig i företaget så sker många beslut på plats när

ledaren/VD passerar den aktuella arbetsplatsen.

Fördelen med den platta linjeorganisationen i Damalinis fall är att om ett problem skulle

uppstå kräver detta en omgående lösning då produkterna är högteknologiska och

kostnadskrävande. Ledaren/VD och aktuell personal kan snabbt sammankallas till ett möte

där snabba beslut fattas.

Den enkla platta linjeorganisationen som genomsyrar Damalini AB underlättar också

utveckling av nya produkter då ledaren/VD fungerar som projektkoordinator. En annan fördel

med en platt linjeorganisation är att alla känner sig betydelsefulla och delaktiga i företaget,

då man hela tiden har en överblick över hur företaget fungerar och sköts.

Ledare/Chef
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3.DAMALINI AB:S ORGANISATIONSSTRUKTUR
(http://www.damalini.se)

Som jag redan beskrivit innan så har Damalini AB en utpräglad platt organisationsstruktur

detta vissas i en modell ovan. Den platta strukturen beror också på att de inte är så många

anställda. Som man kan se är det försäljningsområdena som är den betydande delen av

företaget. Som jag skrivit innan är Damalini AB representerade i hela världen (52 länder).

Här nedan kommer jag att beskriva vilken del av världen som hör till respektive

försäljningsområde.

Försäljningsområde 1 har Asien och bortre Asien.

Försäljningsområde 2 har Främre Asien och Afrika.

Försäljningsområde 3 har Sverige och Skandinavien.

Försäljningsområde 4 har Nordeuropa, USA och Sydamerika.

Försäljningsområde 5 har Tysktalande länder, Ryssland och Balkanländerna.
(http://www.damalini.se)

Jag har tidigare presenterat Mintzbergs fem olika organisationstyper (Bakka och Fivelsdal

1988) och valt ut en typ som passar in på Damalini AB. Jag har kommit fram till att Damalini

AB har en utpräglad platt linjeorganisation där ledaren/VD har en stor makt och inflytande på

de beslut som tas.

 Sekretariat

Ekonomi Produktion Utveckling Försäljning
område

1

Försäljning
sområde

2

Försäljning
sområde

3

Försäljning
sområde

4

Försäljni
ng

område
5
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5.3 Hur utvecklar Damalini en ny produkt/Multi-Viber
När jag fördjupade mig i hur Damalini AB utvecklar produkter fann jag en helt ny typ av

produktutveckling som jag inte kan jämföra med någon typ av facklitteratur och teorier som

jag funnit. Deras produktutvecklingsstrategi kommer från dåvarande chefen för SKF special

tools i Sverige (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini AB. 2003-11-15).

När Damalini AB startar en produktutveckling av Multi–Viber började man med att göra en

broschyr med bilder och teknisk specifikation om hur den nya produkten ska se ut. Tiden för

utveckling av Multi-Vibers broschyr tog cirka nio månader.

Underlaget för detta diskuterar man fram i en projektgrupp bestående av ledaren/VD,

konstruktion, produktion, SP/PR och marknadsförare. Denna grupp gör ett koncept på hur

den nya produkten ska se ut och därefter gör SP/PR utkastet till den nya

broschyren/produkten. Broschyren skrivs ut i ett antal exemplar för varje medlem i

projektgruppen. Varje medlem i gruppen studerar broschyren en tid (tre till sex veckor). Där

efter kommenterar varje person brister och fördelar till den tänkta produkten.

När broschyr/produkt är godkänd av projektgruppen tar utvecklingsavdelningen hand om

konceptet och gör en första ritning/bild på hur produkten kommer att se ut. Med ett avancerat

CAD program (Computer Aided Design) framställs en 3D-bild på produkten i därefter

tillverkas en prototyp i en speciell modell material (typ av plast). Denna modell görs så nära

den tänkta produkten som möjligt, det vill säga man använder rätt färg (simulerar material),

tillverkar också ett tangentbort och display. Denna enhet kallas för displaybox och är den

viktigaste delen i Multi–Vibern. Displayboxen har programvaror för funktionen av systemet.

Under en period ”stöts och blöts” prototypen. Varje medlem av projektgruppen får möjlighet

att tycka och tänka om produkten och där efter startar det egentliga utvecklingsarbetet för

den slutgiltiga produkten.

När det egentliga utvecklingsarbetet har startades så fann jag att man gick över till det mer

traditionella sättet att utveckla/konstruera produkten, det vill säga man tillverkade ett antal

(tre) stycken fungerande prototyper som motsvarade den tekniska specifikation och

utseende som gruppen utvecklat fram. Prototyperna testas och justeras, därefter startar

serieproduktion.

5.4 Hur marknadsför Damalini en ny produkt/Multi-Viber
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Min personliga analys av hur Damalini AB lanserar/marknadsför en ny produkt/Multi–Viber är

att man följer det traditionella sättet så som (Kotler 2001, Lennart Gustafsson 1998)

diskuterar.

När serieproduktionen startar börjar planeringen för hur produkten ska

marknadsföras/lanseras. I Damalini AB:s fall med Multi–Viber väljer man ut ett antal

marknader (Sverige, Tyskland och USA) vilka är de viktigaste marknaderna för denna

produkttyp. Multi–Vibern förlanserades i en del facktidskrifter i de tre aktuella länderna med

pressreleaser och produktinformation. När efterfrågan efter produkten ökar medverkar man

på teknikmässor och gör besök hos större nyckelkunder för att visa produkterna. I samband

med detta utbildas agenterna och deras underdistributörer i systemets funktion och

handhavande. Vidare informeras agenterna om var man kan finna lämpliga kunder.

Syftet med marknadsföringen av den nya produkten är att få ut så många produkter som

möjligt på de aktuella marknaderna men som tidigare nämnts finns det en del svårigheter

ifråga så som att bryta ett gammalt invant sätt att se på denna typ av produkt (pris och

prestanda). Det finns ett traditionellt tänkande att när en ny produkt som är nyutvecklad med

ny teknologi och ett betydligt lägre pris än tidigare skulle vara sämre än tidigare system. I

och med att utvecklingen för avancerad elektronik har gått framåt så innebär det också att

priserna har sjunkit (mobiltelefoni). På grund av mindre och mer avancerade komponenter

(Multi-Viber) samt storlek kommer en naturlig reaktion från marknaden om det verkligen är

möjligt att utveckla system som är små men ändå kraftfulla (mobiltelefoni).
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6. Slutsatser
Min tolkning av att kallas entreprenöriellt företag gentemot byråkratiserande storföretag är att

ett entreprenöriellt företag oftast förknippas med ”omogenhet”. I samband med företagets

start är det viktigt att företagen snabbt stabiliserar sig på marknaden, för att inte förknippas

med osäkerhet och okunnighet. I Damalini AB:s fall måste företaget effektiviseras för att

uppnå följande två huvuduppgifter  1) de måste leverera sitt föreliggande utbud av varor eller

tjänster, och 2) att hela tiden förnya sig vilket är entreprenörsanda enligt (Mitch McCrimmon

1995). Jag har även kommit fram till att om man verkar i en bransch som är teknikinriktad

gäller det att företagen måste vara öppen för snabba förändringar och att vidtaga snabba

åtgärder.

Mina syften med min uppsats var att beskriva och hitta skillnaderna mellan ett innovations

och entreprenöriellt företag och ett icke innovations och entreprenöriellt företag. Samband

med detta kan också ge en beskrivning av hur de utvecklar och lanserar en ny produkt.

I efterhand har jag funnit att Damalini AB har ett bra arbetsteam som hela tiden är ”up to

date” med marknaden, produkter och tjänster. Tack vare den platta organisationsstrukturen

(Bakka och Fivelsdal 1988) i företaget når idéer/information snabbt till viktiga beslutfattare

och ledaren/VD som i sin tur tar slutgiltiga beslut om idéerna skall resultera i nya produkter

eller inte.
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En svaghet som jag funnit med Damalini AB som ett entreprenöriellt företag är att

ledaren/VD har för stort inflytande på processen (utveckling, marknadsföring). Detta är ett

arbetssätt som gör företaget känsligt om ledaren/VD inte skulle vara närvarande när viktiga

beslut skall tas.

Damalini AB:s unika sätt att utveckla nya produkter är något som jag aldrig har stött på

tidigare. Deras kombination av det unika sättet och benchmarking McCrimmon (1995) ger

företaget en styrka att snabbt få nya produkter på marknaden. När det gäller deras sätt att

övertyga kunderna att Multi-

Viber är så unik som utlovas anser jag att de har lyckats bra med det, detta tack vara

Damalini AB:s agenter som hela tiden får kontinuerlig utbildning på kommande produkter.

Min slutsats av produkten är att den är en typisk entreprenöriell produkt, vilket gör den unik i

många avseenden. Prismässigt och prestandamässigt är produkten unik och placerad i en

egen klass, enkelhet och antalet funktioner stärker produktens position på marknaden

jämfört med de tre starkaste konkurrerande systemen.

Som en sammanfattande slutsats av Damalini AB anser jag att deras framtida möjligheter för

att bli större och få mer marknadsandelar är i stort sätt obegränsade. Detta gäller även den

utvalda produkten Multi-Viber. Detta kom jag fram till för att jag anser att jag svarat på mina

frågor. Jag har fått en klar bild av skillnaderna mellan ett innovations och entreprenöriellt

företag och ett icke innovations entreprenöriellt företag. Min bild av hur ett innovations och

entreprenöriellt företag kan vara uppbyggt organisationsmässigt har ändrat sig under tidens

gång då jag skrivit min uppsats och nu har jag en helt annan bild.



Damalini AB
- ett företag i ständig utveckling

35

Källförteckning

Litteratur

Alvesson M & Sköldberg K (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ

metod. Lund: studentlitteratur

Andersson, Sten (1979), Positivism kontra Hermeneutik. Göteborg: Bokförlaget korpen

Bjerke, Björn (1989). Att skapa nya affärer. Lund: Studentlitteratur.

Backman Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: studentlitteratur

Bakka J, F & Fivelsdal, E (1988). Organisationsteori: Struktur Kultur Processer. Lund: Liber

Ekonomi/Almqvist & Wiksell Förlag AB.

Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund:

Studentlitteratur

Gustafsson Lennart (1998). Lyckad Lansering. Jönköping: tryckeri AB, Småland

Kotler Philip (2001), Principles of marketing. Third European Edition Intervju med

McCrimmon, Mitch (1995), Frigör entreprenörandan. Göteborg: ISL Förlag

Nilsson, Nils (2003), Avhandling från Göteborgs Universitet. Kalmar.

Thurén, Torsten (1991). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB



Damalini AB
- ett företag i ständig utveckling

36

Prospect
Från Damalini AB

Telefonintervjuver
Christer Asplind, Sales Manager, Damalini AB. 2003-11-17

Jan Andersson, VD, VMI. 2003-12-08

Markku Vehmas , Teknikchef , VMI. 2003-11-27

Internet
http://www.damalini.se

http://www.pruftechnik.de/deutsch/index.htm

http://www.mna.hkr.se/~eso/au2/AU2delk2/Eduardo.pdf

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false

&t_word=organisation

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=163135&i_word=entrepren%f6r

http://www.naiden.se/naiden2b/products/broschures/perc-eng.pdf



Damalini AB
- ett företag i ständig utveckling

37

BILAGA 1

Intervjufrågor (Christer Asplind, Sales Manager, Damalini AB).

1. När startades Damalini AB?

2. Hur är Damalini organiserat/uppbyggt?

3. Vilken är Damalinis affärsidé?

4. Hur utvecklar Damalini sina produkter?

5. Hur marknadsför Damalini sina produkter?

6. Vilka är Damalinis konkurrenter?

7. Vad är Benchmarking?

8. Hur har laser och vibrationsteknik utvecklats?

9. Vilket produkt är Damalinis senaste?

10.Hur skyddar sig Damalini sig mot konkurrenter?

Intervjufrågor (Jan Andersson, VD, VMI).

1. Vilken roll har VMI till Damalini?

2. Hur kom idén upp till Multi-Viber?

3. Hur lång tid tog det att utveckla Multi-Viber?

4. Vilken typ av teknik/elektronik används i Multi-Viber?

5. Vilket är syftet med utvecklingen av Multi-Viber?

6. Hur står sig Multi-Viber till de två största konkurrenterna?

7. Hur uppfattas Multi-Vibern av marknaden?
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Bilaga 2
Multi –Viber

Introduktion av produkten

Mellan 50-talet och fram till 70 talet användes det ett par olika metoder för att mäta olika

saker. Det gemensamma för de gamla metoderna är att de inte är speciellt pålitliga.

Ett exempel är rätskivan. Metod fungerade på det viset att man mätte med en lång ”linjal” (ca

5m) av stål. Den vägde förstås en hel del och var väldigt otymplig att arbeta med.

Stål förändras beroende på värme. Om man gjorde två mätningar av samma sak, en på

vintern och en på sommar skulle resultaten bli väldigt olika. Detta på grund av att stål är ett

levande material och på så sätt ändrar sig efter temperaturen.  Det var således ett mindre

pålitligt mätningssätt.

Ett annat exempel är en vanlig fiskelina. Den fungerade någorlunda bra vid horisontella

mätningar skulle man däremot göra vertikala så blev det inte pålitligt. Det beror på att två

människor omöjligt kan hålla en lina helt rakt och rät, vind påverkar också. Dessa

mättekniker är både resurs, tids- och personal krävande.

Idag använder man sig av laserutrustning (lasrar) vid mätningar.  En laser är en apparat som

utsänder laserstråle. En laserstråle kan sägas vara ett parallellt strålknippe av ljus med

samma våglängd och fas. Fördelen med laser mätningar är att de är exakta (100 dels

millimeters fel marginal). Lasertekniken förnyas och utvecklas hela tiden.” Inom dagens

industri är förebyggande underhåll med lasermätningar en självklarhet(Christer Asplind,

Sales Manager, Damalini AB, 2003-11-17).



Bilaga 3
Följande text visar styrkor och svagheter för Multi –Viber gentemot andra vibrationssystem. Efter produktbeskrivningarna finns en slutsats som

beskriver Multi –Viber´s fördelar och pris.

MER INFO KOMMER
Produktbeskrivning
(Fet stil anses vara bästa egenskap)

Damalini ABSKF AB         Nåiden         
Givare 2 st 1 st         1 st

Visningsenhet rms, peak-peak Samma              Samma

Peak, rpm och Hz Samma          Samma

Minneskapacitet 65/130 500/1500 500/1500

Balansering JA JA JA
Frekvensanalys JA JA JA

Utrullning JA JA Nej

Totalnivå JA Nej- Tillval Nej-Tillval

Lagerkondition JA JA Ja

Dimension(instr) 180x180x45 200x200x64 280x130x80

Vikt 0,8 kg 2,4 kg 2,2 kg

Skrivare JA Nej- Tillval Nej- Tillval

Datakommunikation JA JA JA

Pris ~54000 kr ~236000 kr ~260000 kr

* Där det står saknas har vi
tyvärr inte kunnat få
information om. Vi har varit i
kontakt med samtliga företag
men en del är väldigt
omedgörliga, de vill ha ett
företagsnamn och ansvarig
för det hela. De vill inte ge ut
information till vem som
helst. Detta ser vi mest som
att de har en
konkurrensmesigt sätt sämre
produkt en de medgörliga.



Som en slutsats av denna jämförelse kan man se att Multi-Viber är ett system med mycket

bra pris i förhållande till huvudkonkurrenterna.

Vad beträffar minneskapaciteten är Multi-Vibern begränsad, men den stora

minneskapaciteten som de andra systemen har utnyttjas aldrig i praktiskt handhavande.

En annan viktig faktor är vikten som är mycket större på de två konkurrerande systemen.


