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- SAMMANFATTNING - 
 
 
 
Uppsatsens titel: ”Connect on the Spot”- En fallstudie av WLAN-enablern 

Aptilo Networks 
 
Ämne: Magisteruppsats inom ämnesområdet Strategic Management, 

Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet 
 
Författare: Gustaf Neander, Fredrik Norberg, Max Sunesson 
 
Handledare: Professor Allan T Malm, doktorand Fredrik Häglund, 

doktorand Magnus Wide 
 

Nyckelord: WLAN, fallstudie, signalering, strategiska allianser, nätverk, 
timing 

 
Syfte: Syftet med denna fallstudie av Aptilo Networks är att 

identifiera kritiska faktorer för företagets framtida tillväxt i 
branschen för trådlösa nätverk, här benämnd WLAN-
branschen. 

 
Metod: Metoden i denna uppsats är den kvalitativa fallstudien. 

Primärdatan består av intervjuer med representanter från 
fallföretaget. Vidare har ett antal kompletterande intervjuer 
genomförts med representanter för olika ägare, 
samarbetspartners, kunder och oberoende analytiker. 
Sekundärdata består av information från affärstidskrifter, 
facktidskrifter, pressmeddelanden, nyhetsbrev, 
informationsmaterial från fallföretaget och dess 
samarbetspartners samt rapporter från diverse analytiker. 

 
Slutsatser: I vår studie av Aptilo Networks har vi identifierat fyra 

faktorer som kritiska för företagets tillväxt. 
Branschkännedom och timing, finansiella förutsättningar, 
samarbetsavtal och en attraktiv produkt/lösning. Vår analys 
av faktorerna påvisar dock att företaget på flera områden ej 
avsevärt skiljer sig från sina konkurrenter. Därmed ses en 
förbättringspotential i alla fyra faktorer. Vi framhäver Aptilos 
produkt som företagets största resurs och konkurrensmedel. 
Med kontinuerlig produktutveckling, exklusiva 
samarbetsavtal samt ytterligare kapitaltillskott anser vi att 
Aptilo har goda förutsättningar att på allvar nå tillväxt i 
branschen. Då företagets är direkt beroende av licensintäkter 
krävs dock att WLAN-tekniken på bred front anammas av 
slutanvändarna.   
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1 
 

- INLEDNING - 
 
 
 
I detta kapitel motiveras valet av uppsatsämne, följt av en problemdiskussion 
vilken mynnar ut i syftet med studien. Efter detta identifieras målgruppen och 
avslutningsvis presenteras uppsatsens fortsatta disposition. 
 
 
 
 
 
“Every wireless Internet convert has a Wi-Fi moment -- the instant when the person realizes that 
computing as it has previously existed is over. Think of it like Napster. In 2000, the rogue file-
sharing service woke up tens of millions of music lovers to the fact that they had an alternative to 
paying $18 for a CD. Today, ultra fast wireless Internet connections are proving to millions that 
even with their pricey laptops, they were never really mobile -- until now.” 

 
- Business Week, Special Report: “The Magic of Wi-Fi”, 2003-04-28 

 
 
Klockan är halv tio på morgonen. Fredrik är på väg till ett möte i London och har 
precis kommit med tåget över Öresundsbron till Köpenhamns flygplats, Kastrup. 
Efter att ha checkat in visar sig flyget vara försenat. När den första frustrationen 
lagt sig kommer Fredrik på att detta vore ett ypperligt tillfälle att bland annat gå 
igenom dagens E-mailskörd, särskilt eftersom det ej kommer att finnas tid till 
detta när han väl anlänt till London. Företaget har precis försett honom med en ny 
laptop innehållandes ett datachip som gör datorn WLAN-kompatibel. Fredrik 
klickar på Internet Explorer-ikonen på skrivbordet, men när han skriver in 
adressen i URL-fönstret får han upp ett meddelande som säger att den ordinarie 
startsidan ej finns tillgänglig, bara för att i nästa ögonblick bli dirigerad vidare till 
Kastrups inloggningssida för trådlös Internetaccess. Fredrik noterar att det finns 
en liten logotype uppe i hörnet tillhörandes ett företag vid namn Aptilo Networks, 
men ägnar inte detta någon större uppmärksamhet.  
 
Istället dras Fredrik uppmärksamhet till de olika valmöjligheter han nu ställs inför. 
TV-monitorn vid gaten meddelar att planet är cirka 45 minuter försenat, varför 
han klickar på ikonen som föreslår en halvtimmes uppkoppling mot den hotspot 
hans laptop automatiskt identifierat. Fredrik behöver inte själv välja vilken 
hotspot han arbetar mot, utan chipet i datorn identifierar automatiskt den som ger 
högst överföringshastighet. Eftersom Fredrik tycker att det verkar praktiskt att 
betala via sitt vanliga VISA-kort, väljer han detta alternativ. Efter att också ha 
angett sitt mobilnummer, mjukstartar han med att kolla upp de senaste 
börskurserna på Avanzas hemsida, vilket till hans förtjusning går förbluffande 
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snabbt, trots att sajten innehåller mycket grafik. Efter ett litet tag piper det till i 
kavajfickan och det visar sig vara ett SMS som förkunnar att han just har köpt en 
halvtimmes trådlös Internetaccess på Kastrups flygplats för 5 Euro, vilket kommer 
att debiteras hans vanliga bankkonto. Fredrik lägger tillbaks mobiltelefonen i 
innerfickan, och börjar gå igenom sina mail. När han klickar ner Internet 
Explorer-ikonen har folket börjat röra på sig eftersom planet till London nu är 
redo att bordas. 
 
 

1.1 Bakgrund 

 
Företaget som möjliggör Fredriks trådlösa surfande på Kastrup är denna uppsats 
fallföretag, Aptilo Networks, och för att ge läsaren inblick i vad som föranlett 
denna möjlighet krävs att vi vrider tillbaks klockan några år. 
 
Tidpunkten är hösten år 2000, platsen Asia Telecom-mässan i Hong Kong. På en 
mässa i Las Vegas i maj samma år, har det lundabaserade företaget Axis 
Communications presenterat sin första trådlösa accesspunkt, baserad på 
Bluetoothteknologi för kontors- respektive publika miljöer. Produkten, som bär 
namnet Bluetooth Access Point, lanseras i två olika varianter och ger 
dataöverföringshastighet upp till 3 Mbps med en räckvidd från trettio upp till 
hundra meter.1 
 
På mässan i Hong Kong är uppmärksamheten kring Axis nya produkt stor. 
Bluetooth är tekniken på allas läppar och laptoptillverkare, såväl som tillverkare 
av handdatorer och mobiltelefoner ser nya möjligheter att utrusta sina produkter 
med Bluetooth. Under mässan intervjuas Axis dåvarande chef för affärsutveckling 
och tillika marknadsansvarig för Axis Mobile Internet Division i Sydostasien, Jan 
Sjönell, av CNN. Inspirerade av uppmärksamheten myntas begreppet bee hives 
(bikupor) inom företaget som en metafor för hur man ser på 
tillämpningspotentialen för sin nya accesspunkt. Överallt, på kontoret, i hemmet, 
på stan eller på flygplatsen skall användare, via sina trådlösa apparater, kunna 
koppla upp sig mot en accesspunkt och därmed surfa på Internet, läsa sin mail 
eller ladda ner filer var som helst, när som helst.2 
 
Visionen är inte tagen ur tomma intet. Det moderna samhället ställer allt högre 
krav på såväl kommunikation som mobilitet. De senaste 20 åren har 
mobiltelefonin blivit en del av vår vardag. Från dagens era av mobiltelefoni och 
Internet, är vi nu på väg in i en ny era där nya krav ställs på kommunikation i 
form av såväl mobilt Internet som mobilt datoranvändande. Trådlöst 
datoranvändande förutspås av många att bli en lika stor succé som mobiltelefonen 
blev för telekommunikationen. 
 
 

                                                 
1 Ricknäs, M., ”Axis väljer Bluetooth för trådlöst nät”, 2003-05-11, 

http://computersweden.idg.se/text/000511-CS9. 
2 Personlig intervju, Jan Sjönell, grundare och marknadschef, Aptilo Networks, 2003-04-28. 
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Som ett led att tillgodose de nya behoven av mobil datoranvändning har ett antal 
nya teknologier vuxit fram som kombinerar de två tidigare teknikområdena mobil 
kommunikation och datoranvändande. Mobiltelefonindustrin och teleoperatörerna 
har utvecklat heltäckande system för trådlös kommunikation, både i form av de 
befintliga GSM- och GPRS-näten, samt framtidens 3G-system. Bluetooth, som 
initialt utvecklades av den svenska system- och mobiltelefontillverkaren Ericsson, 
är även den en teknologi sprungen ur mobilindustrin.  
 
En annan teknologi är trådlösa lokala nätverk, Wireless Local Area Networks 
(WLAN), vilken ursprungligen härrör från USA och datorindustrin. Denna 
teknologi användes från början i huvudsak i interna företagsnätverk och av 
teknikintresserade personer i privata nätverk.3 
 
I mars 2001, ungefär ett år efter lanseringen av Bluetooth Access Point, fortsätter 
världens börser att sjunka med telekom- och IT-bolag i fronten för nedgången. 
Inom Axis råder nu diskussion rörande vilka verksamhetsområden man skall 
investera i för att hamna på rätt köl igen. Företaget börjar se själva 
accesspunkterna som kärnprodukter, medan managerandet av dessa, det vill säga 
bee hive–idén, mer och mer betraktas som en sekundäraktivitet. På Axis Mobile 
Internet Division, en av de största avdelningarna inom företaget med cirka 60 
anställda, diskuteras intensivt hur man skall kunna gå vidare med sin 
produktutveckling. Övertron på Bluetooth har präglat hela branschen, man hade 
trott att teknologin skulle anammas mycket snabbare och effektivare än vad som 
blev fallet. Axis fattar dock beslutet att fortsätta den tekniska utvecklingen av 
accesspunkterna, men beslutar sig för att avyttra eller lägga ner projekten som 
berör själva managerandet av dessa.4  
 
Ett antal personer inom Axis ser nu möjligheten att kunna förvalta den känsla de 
initialt upplevde på mässan i Hong Kong. Sju chefer inom avdelningen Mobile 
Internet Division, däribland Jan Sjönell, alla med långvarig bakgrund i telekom- 
och IT-företag, lämnar Axis och bildar ett nytt företag med Axis och sig själva 
som huvudägare. I juli 2001 grundas Aptilo Networks, nedan refererat till som 
endast Aptilo, vars affärsidé bygger på att man på ett så effektivt och enkelt sätt 
som möjligt skall kunna tillhandahålla trådlös Internetaccess på publika platser, 
till företag och allmänheten5. Namnet Aptilo är konstruerat ur två latinska ord och 
betyder ”connect on the spot”. Den ursprungliga metaforen om bikuporna har 
inom företag och teknikkretsar vidareutvecklats och fått en annan benämning; 
hotspots. Tekniken som nu är på allas läppar är WLAN. 
 
 

                                                 
3 Green, H. et al, “Special Report: Wi-Fi Means Business”, Business Week, 2003-04-28. 
4 Personlig intervju, Jan Sjönell, grundare och marknadschef, Aptilo Networks, 2003-04-28. 
5 www.aptilo.com, 2003-04-16. 
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1.2 Problemdiskussion 

 
”Företagen har haft det ett tag, men nu står hemmen och den publika sfären på tur att erövras. 
Det trådlösa bredbandet är därmed på väg att bli för data vad mobiltelefonin blev för telefonin” 
 

- Affärsvärlden, 2003-04-246 
 
Publik, trådlös Internetanvändning är en ung marknad i stark utveckling. För att 
ge en inblick i vilka aktörer som kan tänkas leda utvecklingen och spridningen av 
trådlös Internetanvändning behöver man, marknadsmässigt såväl som historiskt, 
göra en distinktion vad avser vilken teknologisk utveckling som varit den 
dominerande på den amerikanska respektive den europeiska marknaden.7 Den 
förstnämnda har i stor utsträckning dominerats av den amerikanska datorindustrin. 
Här har de stora hård- och mjukvaruföretagen med HP, Intel och Microsoft som 
dominerande aktörer, i huvudsak varit engagerade i utvecklingen av 
datorrelaterade produkter såsom PDAs (Personal Digital Assistant) och laptops.  
 
På den europeiska marknaden har däremot mobiltelefontillverkarna och de stora 
teleoperatörerna, exempelvis Ericsson, Nokia och Vodafone, varit de ledande 
aktörerna med nya produkter och tjänster såsom GPRS och 3G, som stöder deras 
produktutveckling. Dagens tjänster för mobiltelefoni präglas i stor utsträckning av 
att kostnaden för en specifik produkt eller tjänst kopplas direkt till i vilken 
utsträckning kunden använder sig av denna, till exempel genom 
abonnemangsavgifter och minuttaxor. Datorrelaterade tjänster präglas däremot i 
större utsträckning av att kunden utifrån fasta kostnader kan utnyttja en tjänst, till 
exempel bredbandsuppkoppling, i obegränsad utsträckning.  
 
När den breda etableringen av trådlös Internetanvändning nu står för dörren kan 
man därmed konstatera att två världar, med olika kärnverksamheter som hittills 
varit relativt åtskilda, möts. Företag verksamma inom både telekom- och 
datorindustrin anpassar och utvecklar idag sitt produkt- och tjänsteutbud för att 
successivt etablera WLAN-tekniken och användandet av trådlösa nätverk, både 
för privat och publik användning. Datorföretag, som de ovan nämnda, investerar i 
WLAN-teknikens etablering, inte bara för att de redan har en stark position på 
marknaden för datorrelaterade produkter, och därmed ett försprång på den 
framväxande WLAN-marknaden, utan även eftersom de haft stora svårigheter att 
ta sig in på den europadominerade mobiltelefonmarknaden. Detta medför att 
datorföretagen ser WLAN som en möjlighet att skaffa sig en stark position på 
marknaden för mobil kommunikation, inte minst på den amerikanska, där 
mobiltelefonpenetrationen är lägre än i Europa. De europeiska 
mobiltelefontillverkarna och teleoperatörerna har ett mer pragmatiskt 
förhållningssätt till WLAN-tekniken. Med sin redan starka position på marknaden 
för trådlös kommunikation syftar teleoperatörerna till att utnyttja tekniken för att 
skapa nya tjänster med koppling till deras redan existerande mobila tjänster. 
 

                                                 
6 Jörgensen, J, ”Datorjättarna som hotar 3G-branschen”, Affärsvärlden, 2003-04-24, nr 17, s 29. 
7 Reinhardt, A., “Special Report: Why Wi-Fi Won’t Rival Cellular Any Time Soon”, Business 

Week, 2003-04-28. 
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Hos de datorrelaterade företagen präglas utvecklingen av produktanpassning till 
den nya tekniken. Denna varierar mellan allt från försäljning av så kallade 
accesspunkter, till laptops med processorer som redan vid försäljning är 
konfigurerade för WLAN-användning. Inom telekomsektorn ser man utbyggandet 
av WLAN-nät på publika platser som ett möjligt komplement till de mobila 
tjänster man redan erbjuder sina kunder via GSM- och 3G näten. Datorrelaterade 
produkter inom telekomsektorn har fram till idag varit ganska begränsade och 
användandet har dominerats av relativt enkla tjänster som till exempel SMS och 
E-mail. Således ser även mobilsektorn stora möjligheter att, via WLAN-tekniken, 
inkorporera mer avancerade datorrelaterade tjänster i sitt nuvarande sortiment. 
 
Utöver de företag, som har en direkt anknytning till telekom- och datorindustrin, 
har en mängd företag, med affärskoncept mer direkt kopplade till 
användarvänligheten av publikt WLAN, vuxit fram under senare år. Vårt 
fallföretag, Aptilo Networks, utvecklar produkter för trådlösa Bluetooth och 
WLAN-nätverk, och tillhandahåller sin lösning till kunder, exempelvis 
teleoperatörer, restauranger, kaffekedjor och flygplatser, som önskar utöka sitt 
serviceutbud med WLAN-tjänster. Bland Aptilos innovationer märks främst 
lösningar för att kunna erbjuda olika betalningsmöjligheter vid publik WLAN-
användning. Aptilos affärskoncept illustrerar väl hur den bredare etableringen av 
WLAN-tekniken, både företagsinternt och publikt, öppnar upp en marknad för 
nya aktörer med innovativa lösningar och roller. 
 
Trots att tanken på att använda WLAN för publikt bruk, i form av så kallade 
hotspots är tilltalande, är nyttjandet för närvarande, våren 2003, relativt begränsat. 
Orsakerna till detta är flera. Först och främst finns begränsningar i antalet hotspots 
att koppla upp sig mot, det vill säga i tillgängligheten för tjänsten. Dessutom är 
aktörerna, som bygger och driver hotspots på den svenska marknaden, av 
varierande slag, allt från nystartade enheter inom traditionella telekom- och 
datorföretag till nya, renodlade WLAN-företag som Aptilo Networks och Service 
Factory. Denna spridning uppfattar många potentiella användare som förvirrande 
och det skapar en osäkerhet gällande vilken leverantör och vilken lösning som 
lämpar sig bäst för just deras behov.  
 
Hur framgångsrik en leverantör av WLAN-tjänster blir, kan därför tänkas bero på 
dels hur enkel företagets tjänst är att utnyttja för potentiella användare8, dels i hur 
stor skala tjänsten kan spridas9. Andra aspekter som direkt berör användandet av 
WLAN-tekniken är bland annat säkerheten, kompatibiliteten gentemot andra 
trådlösa tekniker, såsom GSM och 3G, samt hur man kan möjliggöra effektiva 
betalningsalternativ vid uppkopplingen mot publika hotspots. Väsentligt för hur 
attraktiv en WLAN-lösning blir för den som väljer att erbjuda en sådan till 
slutanvändarna, kan därför tänkas vara den användarvänlighet, tillgänglighet, och 
flexibilitet man lyckas erbjuda. 
 
Genom att kartlägga affärsmodellen hos ett företag som Aptilo möjliggörs 
identifiering av de faktorer som, för företag med Aptilos förutsättningar, kan 
tänkas bli avgörande för tillväxt och lönsamhet i en bransch som karaktäriseras av 
en mängd företag som i många avseenden skiljer sig åt. Att studera Aptilos 
                                                 
8 Intervju med Klas Linnerborg, VD, Root Systemintegration, 2003-05-12. 
9 Intervju med Helene Westholm, Venture Manager, Nordstjernan Ventures, 2003-05-12. 
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utveckling, samt sättet företaget väljer att arbeta på, anser vi vara värdefullt, då 
detta dessutom skapar möjligheter att kunna urskönja tendenser för i vilken 
riktning branschen är på väg. 
 
Den övergripande frågeställningen för vår fallstudie är: Vilka faktorer är av störst 
betydelse för ett företag som Aptilo Networks i dess strävan att nå tillväxt, och 
besitter företaget någon unik faktor som kan komma att utgöra en avgörande 
konkurrensfördel? 
 
 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna fallstudie av Aptilo Networks är att identifiera kritiska faktorer 
för företagets framtida tillväxt i branschen för trådlösa nätverk, här benämnd 
WLAN-branschen. 
 
 

1.3.1 Fallföretag 
 
Att genomföra en fallstudie innebär i sig ett antal naturliga avgränsningar. Dessa 
innebär i huvudsak att fokus för arbetet ligger på att studera ett specifikt företag 
och dess närmiljö, snarare än att genomföra en extensiv branschanalys. Generella 
framgångsfaktorer och affärsmodeller för företag i WLAN-branschen har varit 
föremål för analys ända sedan utvecklingen tog fart i USA för några år sedan. 
Dessa har även behandlats utförligt i tidigare uppsatser på Ekonomihögskolan vid 
Lunds Universitet10.  
 
Denna fallstudie har för avsikt att kartlägga affärsmodellen utifrån företagets 
perspektiv, det vill säga med Aptilo som nav gentemot samarbetspartners och 
övriga aktörer. Detta innebär en unik möjlighet att skärskåda och tolka de 
nyckelfaktorer som kan tänkas bli avgörande för Aptilos tillväxt i den snabbt 
växande WLAN-branschen. 
 
 

1.4 Definitioner 

 
I uppsatsen används en del begrepp som eventuellt är okända för läsaren varför en 
lista med definitioner på dessa begrepp sammanställts, vilken presenteras i 
Appendix 1. 
 
 

                                                 
10 www.lri.lu.se/strman/index.htm  
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1.5 Målgrupp 

 
Först och främst riktar sig denna uppsats till studenter, forskare och företag med 
intresse för affärsutveckling inom IT-, data- och telekomindustrin. Specifikt kan 
denna uppsats vara av intresse för företag och personer som arbetar med 
strategiutveckling inom teknikorienterade affärsområden. Den kan även vara av 
intresse för företag som utnyttjar eller har tänkt sig utnyttja trådlösa tekniker i 
framtiden. 
 
Läsaren förutsätts ha grundläggande bransch- och teknikkännedom. För de som 
anser sig sakna denna eller som behöver uppdatera sina kunskaper ges en översikt 
av utvecklingen inom trådlösa teknologier i allmänhet, och WLAN i synnerhet, se 
Kapitel 4. 
 
 

1.6 Disposition 

 
I kapitel 2, Metod, presenteras val av bransch, fallföretag och metod. Vidare 
redogörs för teorianvändningen och en diskussion rörande analysmetoden förs. 
Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. I inledningen av kapitel 3, Teori, 
åskådliggörs grafiskt de valda teoriområdena, vilken tonvikt som lagts på 
respektive område, samt vad dessa skall mynna ut i. Därefter presenteras 
respektive teoriområde mer ingående och kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av teorin. Det fjärde kapitlet, WLAN-branschen, är inkluderat för 
att ge stöd åt läsaren i dennes förståelse av den kontext Aptilo verkar i. Här 
redogörs bland annat för WLAN-tekniken, säkerhet, olika aktörer och 
affärsmodeller i branschen samt analytikers syn på denna. Kapitlet avslutas med 
en jämförande diskussion om WLAN kontra 3G. I Kapitel 5, Aptilo Networks, 
presenteras vårt fallföretag och dess närmiljö i form av ägare, partners, kunder, 
konkurrenter etcetera. Detta kapitel har även för avsikt att förklara Aptilos 
intäktsstrategi och expansionsplaner samt att visa hur flödet av intäktsströmmar 
mellan Aptilo och dess närmiljö ser ut. Kapitel 3, Teori, knyts sedan samman med 
kapitel 5, Aptilo Networks, vilket resulterar i kapitel 6, Analys. I detta kapitel 
analyseras de faktorer som identifierats som kritiska för Aptilos framtida tillväxt i 
branschen. Slutligen kopplas analysen ihop med den empiri som presenterats i 
kapitel 4, WLAN-branschen, i syfte att kunna dra så relevanta slutsatser som 
möjligt i kapitel 7, Avslutande diskussion. Uppsatsens fortsatta disposition 
åskådliggörs grafiskt i figur 1.1 nedan.  
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2  
 

- METOD - 
 
 
 
I detta kapitel diskuteras valet av bransch, fallföretag och metod. Intervjumetoder 
och insamlandet av olika typer av data behandlas därefter och kapitlet avlutas 
med en kort sammanfattning av teorianvändning, analysmetod samt en 
metoddiskussion. 
 
 
 
 
 

2.1 Val av bransch och företag  

 
Branschgränser är idag betydligt mer flytande än förr och traditionella 
branschgränser suddas ut då många företag tidigare verksamma i åtskilda 
branscher, idag har verksamhetsområden som överlappar varandra. Detta fenomen 
gäller IT-relaterade områden i synnerhet.11 
 
Detta medför att det i denna studie blir problematiskt definiera en specifik 
bransch. Det finns många vitt skilda aktörer med intresse i WLAN-branschen, och 
de aktörer som lyfts fram nedan görs så i egenskap av den roll de har i 
värdeskapandet för slutanvändaren av trådlösa nätverk, WLAN, och inte de roller 
de eventuellt har i angränsande branscher. 
 
WLAN-teknikens spridning från privata till publika hotspots ställer helt nya krav 
på sättet man tillhandahåller trådlös access till Internet. Tekniken i sig är inte ny, 
däremot kräver kommersialiseringen av denna för publik användning nya 
affärsmodeller, vilket gör branschen intressant att studera utifrån ett 
strategiperspektiv. 
 
Aptilo Networks är ett svenskt, Stockholmsbaserat företag som erbjuder 
innovativa lösningar för publikt WLAN. Företaget har attraherat mycket 
uppmärksamhet på senare tid, bland annat blev det år 2002 utsett till Newcomer of 
the Year av facktidningen Mobil, med jurymotiveringen ”A solution that makes it 
possible to quickly and simply use the mobile Internet. Exactly what is needed to 

                                                 
11 Sampler, J. (1998) ”Redefining Industry Structure for the Information Age”, Strategic 

Management Journal, vol. 19, pp. 343-355. 
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increase usage of more advanced mobile services”12. Vidare har företaget lyckats 
knyta stora aktörer till sig, både som partners och kunder, vilket gör företaget än 
mer intressant att studera. 
 
 

2.2 Val av metod 

 
Metoden i denna uppsats är den kvalitativa fallstudien. Denna metod tillåter 
forskaren att studera ett ämnesområde på djupet utan de begränsningar och 
standardiseringar som förekommer i den kvantitativa metoden. Fallstudien anses 
lämpa sig väl bland annat för att exemplifiera och illustrera teorier, samt tjäna som 
hjälpmedel för utveckling av teorier.13 Enligt Yin14 bör man ställa sig tre frågor 
när man bestämmer sig för vilken typ av metod som skall användas i studien. 
Dessa är: 
 
• Vilken typ av forskningsfråga ställs? 
• I vilken utsträckning har forskaren kontroll över händelserna? 
• Ligger fokus på nutida eller historiska händelser? 
 
När en ”hur” eller ”varför” – fråga ställs, man som forskare har liten eller ingen 
kontroll över händelserna, samt fokuserar på nutida händelser, är fallstudien enligt 
Yin den lämpligaste metoden att använda sig av. Dessa kriterier stämmer väl 
överens med förutsättningarna i detta fall varför vi anser valet av tillvägagångssätt 
välgrundat. 
 
Det finns två övergripande metodiska angreppssätt, det deduktiva respektive det 
induktiva. Det induktiva angreppssättet, som även kallas upptäcktens väg, innebär 
att man skapar teori utifrån empiri. Det deduktiva angreppssättet innebär istället 
att man utgår ifrån en teori, vilken studien sedan avser bevisa.15 I denna uppsats 
har vi huvudsakligen arbetat enligt en kombination av de två metoderna, nämligen 
det abduktiva16 angreppssättet, vilken vi anser lämpligast vid studerandet av ett 
komplext fenomen som ett företags interaktion med sin närmiljö, då den bland 
annat tillåter oss att växla mellan teori och empiri. 
 
 

2.2.1 Teorianvändning 
 
Med utgångspunkt i Industrial Organization har vi valt att använda värdekedjan 
och Value Constellation som grund för den teoretiska ansatsen, med avsikt att 

                                                 
12 www.aptilo.com 
13 Wiederheim-Paul F. & Eriksson, L. (1997) Att utreda, forska och rapportera, Liber Ekonomi. 
14 Yin, R. (1985) Case Study Research, Sage Publications. 
15 Holme, I. & Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

Studentlitteratur. 
16 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod, Studentlitteratur. 
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förklara hur företaget interagerar med övriga aktörer för att tillgodose kundernas, 
och i förlängningen, slutanvändarnas behov.  
 
För att kartlägga Aptilos affärsmodell krävs även en referensram rörande 
grundstrukturen om hur en sådan kan se ut, samt vilka frågor den skall besvara för 
att vara framgångsrik.  
 
Det teoriområde vi valt att benämna timing berör first mover advantages 
respektive disadvantages, vilka ligger till grund för att kunna förklara tidsfaktorns 
betydelse för lansering av en produkt/tjänst på en marknad, samt utgöra ett 
underlag för analysen av Aptilos tidsmässiga förutsättningar att nå framgång. 
 
Avsnittet signalering är inkluderat i teorikapitlet i syfte att belysa hur Aptilo 
använder sig av selektiv kommunicering av information för att knyta kontakter 
med kunder, ägare och partners. 
 
Teorierna rörande strategiska allianser och nätverk bidrar till förståelse för 
motiven bakom Aptilos avtal med olika aktörer, och detta teoriområde avslutas 
med en presentation av teori kring transitory alliances, en ny samarbetsform som 
ofta förekommer i high-tech-branscher. 
 
 

2.3 Datainsamling och operativ metod 

 
Arbetet med denna uppsats är huvudsakligen av explorativ karaktär. Detta innebär 
att forskaren stöter på nya frågeställningar och skapar större förståelse för studien 
under arbetets gång, vilket ställer krav på en flexibel metod för datainsamling.17 I 
takt med uppsatsskrivandet har vår kunskap för ämnet ständigt ökat. Detta har 
resulterat i att nya frågor uppstått som i sin tur krävt ytterligare insamling av data. 
Det bör även poängteras att WLAN-branschens tekniska karaktär periodvis 
inneburit svårigheter i förståelsen av olika aktörers funktioner i WLAN-
branschen, vilket även gäller en del av de tekniska lösningar som utvecklats av 
företag i ovannämnda bransch. 
 
 

2.3.1 Primärdata 
 
Primärdatan i denna uppsats består av personliga intervjuer med representanter för 
fallföretaget. Dessa har sedan kompletterats med uppföljning via E-mail och 
telefon. Vidare har ett antal E-mail- samt telefonintervjuer genomförts med såväl 
representanter för samarbetspartners, ägare och kunder till fallföretaget som 
oberoende analytiker.  
 
 

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

metod, Studentlitteratur. 
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2.3.2 Val av intervjuobjekt 
 
Vad beträffar val av intervjuobjekt på Aptilo har vi varit relativt flexibla då 
Aptilos lilla organisation innebär att alla inom företaget, framförallt inom 
ledningsgruppen, kan förutsättas vara väl bevandrade i de strategiska frågorna, 
vilka är av intresse för denna uppsats. Således fanns det många lämpliga 
kandidater för personliga intervjuer och vi har intervjuat Jan Sjönell, 
marknadschef, på Aptilos huvudkontor i Stockholm. Förutom att Jan är delägare 
och en av Aptilos grundare är han även något av företagets ansikte utåt då han är 
ansvarig för försäljningen på Aptilo. Vidare har intervjuer genomförts med 
medarbetare på Aptilo samt de representanter för Aptilos ägare, kunder och 
samarbetspartners vi ansett kunna bidra mest till studien. I syfte att få en 
oberoende bild av branschen har vi även intervjuat analytiker, representerande  
analysföretag och nyhetstidningar: 
 
Medarbetare på Aptilo: 
• Jan Sjönell, grundare och marknadschef, Aptilo Networks (personlig, E-mail-, 

samt telefonintervju) 
• Paul Mikkelsen, grundare och marknadsföringsansvarig, Aptilo Networks 

(telefonintervju) 
 
Ägare: 
• Helene Westholm, Venture Manager, Nordstjernan Ventures (E-mailintervju) 
• Philip Siberg, Investment Manager, Skanditek Industriförvaltning (telefon- 

och E-mailintervju) 
 
Kunder: 
• Henrik Björner Soe, IT-manager, Köpenhamns flygplats Kastrup (telefon- och 

E-mailintervju) 
• Klas Linnerborg, VD, Root Systemintegration (telefon- och E-mailintervju) 
 
Partners: 
• Christer Holm, Business Development Manager, HP Global Mobility Solution 

Center (telefon- och E-mailintervju) 
 
Analytiker: 
• Urban Ekelund, telekomanalytiker, Redeye (telefonintervju) 
• Mats Lewan, IT-analytiker, Ny Teknik (telefonintervju) 

2.3.3 Intervjumetod 
 
Som ovan nämnts har vi använt oss av personliga intervjuer, telefonintervjuer 
samt E-mailintervjuer. Fördelar med den personliga intervjun är bland annat att 
intervjuaren kan underlätta förståelsen av vissa frågor, reda ut missförstånd samt 
ge möjlighet till fördjupande svar. Dessutom kan intervjuaren genom sina 
kommentarer till intervjusituationen underlätta tolkningen av det insamlade 
materialet.18 

                                                 
18 Halvorsen, K. (1992) Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur. 
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Dane19 talar om tre olika kategorier av metoder för en personlig intervju med 
avseende på graden av strukturering; den strukturerade, den semistrukturerade 
samt den ostrukturerade metoden. Vi har i våra telefon- och personliga intervjuer 
använt oss av den semistrukturerade metoden, vilken innebär att intervjuaren har 
ett antal förutbestämda frågor men att utrymme även ges till spontana följdfrågor. 
Denna metod är som mest lämplig när intervjuobjektet är utvalt för sin kunskap 
inom forskningsområdet och när forskaren vill få ut subjektiv information från 
intervjuobjektet. 
 
Innan de personliga intervjuerna ägde rum skickades övergripande 
intervjuunderlag ut till intervjuobjekten. Dessa intervjuunderlag innehöll dock ej 
några specifika frågor, utan snarare en presentation av vår studie och de områden 
som skulle behandlas, då vi strävade efter en intervjumiljö snarlik ett informellt 
samtal. Detta förbättrar möjligheterna dels till uttömmande svar, dels till ställande 
av följdfrågor där sådana är relevanta. Intervjuobjekten informerades även om 
deras roll och bidrag till uppsatsen och citat med mera skickades till respektive 
intervjuobjekt för godkännande innan publicering. Dokumentationen bestod i att 
samtalet spelades in med hjälp av Minidisc och sedan överfördes i pappersform 
för att underlätta bearbetning av materialet. 
 
Även telefonintervjuerna har varit av ovanstående karaktär frånsett den fysiska 
närvaron. Vad beträffar E-mailintervjuerna har ett frågeformulär skickats över 
med öppna frågor för att möjliggöra så uttömmande svar som möjligt. I de fall 
uppföljning varit nödvändig har denna skett antingen via telefon eller E-mail, 
oavsett den ursprungliga intervjuformen. 
 
 

2.3.4 Sekundärdata 
 
Sekundärdata består i denna uppsats av information från affärstidskrifter, 
facktidskrifter, nyhetsbrev, pressmeddelanden, informationsmaterial från 
fallföretaget och dess samarbetspartners, samt rapporter från diverse analytiker. 
Väl medvetna om de potentiella bristerna i en sekundärkälla har vi hela tiden haft 
dess ambition och eventuellt bakomliggande intresse i åtanke vid bedömandet av 
dess reliabilitet. 
 
 

2.3.5 Analysmetod 
 
Som den observante läsaren säkerligen kommer att notera så skiljer sig strukturen 
i analysen något från den teoretiska referensram som presenteras i figur 3.1 i 
teorikapitlet. Istället för att utgå från denna pyramidformade modell, som visar 
vilka teoriområden som används i analysen, samt vilken tonvikt som läggs på 
respektive område, har vi strukturerat upp vårt analysavsnitt utifrån den insamlade 
empirin om Aptilo Networks. Utifrån denna empiri har en rad faktorer kunnat 
identifieras som väsentliga för Aptilos möjlighet till tillväxt, och med 

                                                 
19 Dane, F. (1990) Research Methods, Brooks/Cole. 
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utgångspunkt från dessa faktorer har analysen fått sin struktur. Den huvudsakliga 
anledningen till detta upplägg är att faktorerna, var för sig, har kopplingar till de 
teoriområden som inkluderats i vår teoretiska referensram som teori i fokus. Vi 
anser därför att analysen, på detta sätt, blir mer lättbegriplig för läsaren.  
 
 

2.4 Metoddiskussion 

 
Vid genomförandet av en fallstudie är det väsentligt att vidta åtgärder för att 
säkerställa en så nyanserad bild av verkligheten som möjligt. Då källorna granskas 
är det brukligt att titta på validiteten och reliabiliteten. Hög validitet innebär att 
källan mäter det som är avsett att mätas samt huruvida informationen är giltig.20 
Validiteten är generellt sett ett mindre problem i kvalitativa undersökningar än i 
kvantitativa då den statistiska representativiteten ej är i fokus på samma sätt.21 
Validiteten, eller giltigheten, är inbyggd i den kvalitativa metoden, eftersom 
begreppen plockas ihop just utifrån den datamassa som samlats in från själva 
företeelsen.22 
 
I kvalitativa undersökningar är dock reliabiliteten något mer problematisk. En hög 
grad av reliabilitet innebär att informationen man erhållit är tillförlitlig23. Då 
intervjuer skett med personer verksamma inom WLAN-branschen ligger det i 
intervjuobjektens intresse att framställa WLAN i så god dager som möjligt, varför 
reliabiliteten riskerar att påverkas negativt. Mer specifikt föreligger det även en 
risk för att representanterna för fallföretaget givit en missvisande bild av företaget 
för att tjäna egna syften. För att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt har vi 
därför sökt använda oss av flertalet olika källor, till exempel telekomanalytiker, 
hårdvaruleverantörer, kunder etcetera. För att maximera reliabiliteten har vid 
intervjuerna minst två intervjuare varit närvarande och bearbetningen av det med 
Minidisc inspelade materialet har skett med hjälp av samtliga uppsatsförfattare. 
Det bör även påpekas att vi varit väl medvetna om att en intervjuareffekt kunnat 
infinna sig, det vill säga att respondenterna svarar på ett visst sätt för att göra ett 
gott intryck eller för att inte verka okunniga24. Vi har därför kritiskt granskat 
intervjumaterialet. 
 

                                                 
20 Wiederheim-Paul F. & Eriksson, L. (1997) Att utreda, forska och rapportera, Liber Ekonomi. 
21 Holme, I. & Solvang, B. (1997) Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

Studentlitteratur. 
22 Eneroth, B. (1984) Hur mäter man ”vackert”?, Natur och Kultur. 
23 Wiederheim-Paul F. & Eriksson, L. (1997) Att utreda, forska och rapportera, Liber Ekonomi. 
24 Halvorsen, K. (1992) Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur. 
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3  
 

- TEORI - 
 
 
 
Detta kapitel inleds med en presentation av den teoretiska referensram som utgör 
stöd i arbetet med analysen och slutsatserna. Denna illustreras dessutom i grafisk 
modell. Därefter presenteras teorierna kortfattat och avsnittet avslutas med en 
summering av teorin. 
 
 
 
 
 

3.1 Teoretisk referensram 

 
De teorier som presenteras i detta kapitel ligger till grund för en kartläggning av 
Aptilos affärsmodell, utifrån vilken drivande faktorer för Aptilos tillväxt sedan 
identifieras. 
 
För att få en tydlig bild över hur värdeskapandet ser ut inom branschen görs en 
genomgång av teorin rörande den traditionella värdekedjan som sedan utvecklats 
för att förklara nya branscher och det komplexa system av värdeskapande som 
existerar inom WLAN-branschen. Denna genomgång benämns bakgrundsteori, då 
syftet endast är att ge läsaren en förståelse för hur branschen fungerar från 
leverantör av hårdvara till slutanvändarens konsumtion av trådlös kommunikation.  
 
Fokus kommer snarare att ligga på de teoriområden med hjälp av vilka 
identifiering av drivande faktorer för Aptilos tillväxt möjliggörs och dessa 
benämns teori i fokus.  
 
För att kunna kartlägga Aptilos affärsmodell behandlas teorier som berör hur 
affärsmodeller kan utformas och vilka egenskaper ett företag som Aptilo behöver 
uppfylla för att nå tillväxt. 
 
Teorier som rör timing och begreppet first mover behandlas, där såväl möjligheter 
som problem med att vara först på en marknad lyfts fram i syfte att kunna 
analysera Aptilos förutsättningar att nå varaktiga konkurrensfördelar.  
 
Signalering ligger till grund för att förklara hur Aptilo skapar förväntningar på det 
nätverk inom vilket företaget verkar, för att på detta sätt kunna attrahera attraktiva 
samarbetspartners, ägare och kunder.  
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Det sista teoriområdet som behandlas under teori i fokus berör strategiska 
allianser och nätverk. För att kunna analysera det samarbete Aptilo bedriver med 
namnkunniga partners som bland annat HP och Intel nämns först generella teorier 
rörande strategiska allianser och nätverk, vilka klassificerar graden av samarbeten 
och motiven bakom dessa. Detta avslutas sedan med en genomgång av teori kring 
transitory alliances, en typ av samarbete som oftast uppstår i high-tech-branscher 
och därför med fördel kan användas som underlag för analys av Aptilos 
samarbete.  
 

Värdekedjan
Value

Constellation

Affärsmodell

Timing Signalering

Strategiska allianser
& Nätverk

Drivande
faktorer för

tillväxt

Teori i fokus

Bakgrundsteori

 
 
 

 

3.2 Bakgrundsteori 

3.2.1 Värdekedjan och Value Constellation 
 
Porters värdekedja förklarar ett företag utifrån en serie av integrerade aktiviteter. 

En del aktiviteter benämns som primära och andra som sekundära. De primära 
aktiviteterna är direkt kopplade till produktionen eller skapandet av företagets 
produkt/tjänst, till exempel marknadsföring och logistik. De sekundära 

Figur 3.1: Teoretisk referensram 
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aktiviteterna, utgör stöd till de primära aktiviteterna, exempelvis företagets 
infrastruktur och FoU. 25 
 
Normann och Ramirez26 hävdar att värdekedjan i sig inte inkluderar samtliga 
aktörer involverade i skapandet av en produkt eller tjänst. Fokus skiftar från de 
aktiviteter som utförs av ett specifikt företag – värdekedjeperspektivet - till de 
aktiviteter som behöver utföras för att kunna tillhandahålla erbjudanden som är till 
värde för kunden. Organiseringen av dessa aktiviteter bildar en Value 
Constellation, som kan innehålla ett stort antal aktörer som alla bidrar till att 
skapa värde. Författarna hävdar vidare att företagen inte bara skall fokusera på 
deras direkta kunder utan även beakta kundernas kunder. Genom att bredda 
perspektivet från värdekedjan till Value Constellation underlättas förståelsen för 
var och hur värdet för slutkonsumenten i själva verket skapas.  
 
Normann27 menar i en senare studie att den traditionella synen på värdekedjan är 
förlegad. Dematerialiserade resurser såsom information och kapital är starkt 
rörliga och kan i princip befinna sig var som helst, när som helst. 
Värdeskapandets starkt ökade förmåga att ändra utseende resulterar i att 
traditionella, kedjeliknande mönster kan lösas upp och förintas av oväntade 
aktörer. Dagens marknadsspel handlar därför mer om vem som på det mest 
kreativa sättet kan utforma ramöverskridande systemlösningar, än vem som kan 
positionera sig i en kedja. Normann hävdar vidare att alla företag borde försöka se 
samtliga bidrag till kundens värdeskapande verksamhet, och dessa har han valt att 
illustrera som en värdestjärna, se figur 3.2 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3.2: Från värdekedja till värdestjärna. 

                                                 
25 Porter, M. (1985) Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 

New York: Free Press. 
26 Normann, R. & Ramirez, R. (1993) “From Value Chain to Value Constellation: Designing 

Interactive Strategy”, Harvard Business Review, July-August, pp. 50-52. 
27 Normann, R. (2001) När kartan förändrar affärslandskapet, Liber ekonomi. 
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3.3 Teori i fokus 

3.3.1 Affärsmodell 
 
Enligt Amit & Zott28 illustrerar en affärsmodell innehållet, strukturen och 
ledningen av transaktioner, utformade för att skapa värde genom exploatering av 
affärsmöjligheter. Transaktionsinnehållet refererar till de varor eller information 
som utbyts och de resurser och förmågor som krävs för att möjliggöra utbytet. 
Transaktionsstrukturen syftar på parterna som deltar i utbytena och på vilket sätt 
dessa parter är sammanlänkade, samt i vilken ordning utbytena äger rum. Valet av 
transaktionsstruktur påverkar flexibiliteten, anpassningsförmågan, och i hur stor 
skala transaktionerna äger rum. Slutligen åsyftar ledningen av transaktionerna på 
vilket sätt flöden av information, resurser och varor kontrolleras av de berörda 
parterna. Ledningen refererar också till organisationsformen och incitamenten för 
deltagarna i transaktionerna. 
 
Magretta29 betonar att begreppen affärsmodell och strategi frekvent används på ett 
felaktigt sätt för att förklara samma sak. Det existerar nämligen en klar distinktion 
mellan en affärsmodell och en strategi. Affärsmodellen förklarar ej hur företaget 
skall agera gentemot konkurrenter, det syftet skall strategin istället fylla. Inom en 
bransch kan konkurrenter använda en likartad affärsmodell samtidigt som de 
tillämpar olika strategier. Genom skilda varumärken, prislägen och 
effektivitetsnivåer kan olika företag skapa skilda förutsättningar för 
värdeskapande med hjälp av en likadan affärsmodell. 
 
En bra affärsmodell skall besvara frågorna: Vilka är kunderna? Vad värderar de? 
Hur kan företaget skapa kundvärde till rimlig kostnad? En affärsmodell är 
framgångsrik om den på ett fördelaktigt sätt påvisar hur aktiviteter skall utföras. 
Den kan bidra med överlägset kundvärde och totalt förändra existerande praxis 
vad gäller utförandet av aktiviteter inom en bransch. Om en affärsmodell inte 
fungerar beror detta enligt Magretta30 på att implementeringen av modellen 
misslyckas med att ge företaget ett tillfredsställande ekonomiskt resultat, eller att 
det brister i själva idén med affärsmodellen. Detta kan vara en följd av en 
inkorrekt uppfattning om kundernas preferenser eller leverantörernas beteende. 
 
 

3.3.2 Timing 
 
Enligt Kerin & Varadarajan31 kan ett företag uppnå first mover advantage genom 
att antingen vara först med att producera och erbjuda en produkt, eller genom att 
använda en ny process, eller vara först på en ny marknad. Kerin & Varadarajan tar 
                                                 
28 Amit, R. & Zott, C. (2001) ”Value Creation in E-business”, Strategic Management Journal, vol. 

22, pp. 493-520. 
29 Magretta, J. (2002) ”Why Business Models Matter?”, Harvard Business Review, May, pp. 86-

92. 
30 Ibid. 
31 Kerin, R. & Varadarajan, P. (1992) ”First Mover Advantage: A Synthesis, Conceptual 

Framework, and Research Propositions”, Journal of Marketing, Vol. 56, Issue 4, pp.33-53. 



“Connect on the Spot” – En fallstudie av WLAN-enablern Aptilo Networks 

 25 

också upp effekter som gynnar efterföljande företag och som samtidigt försvagar 
effekten av first mover advantage. Dessa effekter är free-rider-problematiken, 
breddekonomi och lärdomar som kan dras från first mover-företagets misstag.  
 
Sandberg32 ställer sig kritisk till first mover advantage-konceptet och hävdar att 
det inte alltid är den bästa strategin att vara först ut på marknaden. Att vara first 
mover garanterar ingen framgång och enligt författaren är fallen få där ett first 
mover-företag uppnått varaktiga konkurrensfördelar. Att vara först ut brukar 
generellt sett leda till mycket publicitet vilket kan gynna varumärket, men det 
behöver nödvändigtvis inte betyda att företaget är lönsamt. Sandberg menar 
vidare att företaget ej skall stirra sig blint på att vara först ut, utan istället satsa på 
att bygga upp ett anseende och ett starkt varumärke. Kunder ser ut att sätta sin 
tillit till långsiktigt satsande företag och därför är det av yttersta vikt för ett okänt 
företag att samarbeta med välkända och respekterade aktörer inom samma 
bransch. Genom att göra så undviker företaget också ohälsosam konkurrens. 
Väsentligt är också att bygga upp en stor kundbas och genom långvariga kontrakt 
med de viktigaste kunderna kortsiktigt stänga ute konkurrenterna.  
 
 

3.3.3 Signalering 
 
Enligt Heil & Robertson33 kan termen signalering användas för att beskriva den 
selektiva kommuniceringen av information till konkurrenter utformad för att 
påverka dessas uppfattning och därmed provocera fram, alternativt undvika, vissa 
typer av reaktioner. Detta resonemang kan dock även appliceras på kunder, ägare 
och partners, det vill säga att företaget utnyttjar signalering för att attrahera dessa. 
Schilling34 menar att storleken på användarbasen, eller till och med den skenbara 
storleken, kan fungera som en signal till kunder om produktens eller tjänstens 
kvalitet när denna är svår för kunden att mäta. I många fall är det svårt för kunden 
att bedöma denna på förhand och de flesta tenderar därför att se användarbasen 
som en signal på att andra kunder redan utvärderat produkten/tjänsten och funnit 
denna tillfredsställande. 
 
Katz & Shapiro35 menar att kunder agerar utifrån de förväntningar de har på det 
nätverk som företaget, vars produkter man är intresserad av befinner sig i. Kunden 
är med andra ord intresserad av vilket nätverk som för närvarande är störst, det 
vill säga har störst användarbas. Detta agerande hos kunderna gör, som ovan 
nämnts, signalering till ett vasst verktyg för att skapa förväntningar på det egna 
nätverket och därmed knyta kunder och partners till sig. Shapiro & Varian36 anser 
att det mest direkta sättet för ett företag att dra fördel av kundernas förväntningar 

                                                 
32 Sandberg, K. (2001) ”Rethinking the First Mover Advantage”, Harvard Management Update, 

Vol. 6, Issue 5, pp. 1-5. 
33 Heil, O. & Robertson, T.S. (1991) ”Toward a Theory of Competitive Market Signaling: A 

Research Agenda” Strategic Management Journal, Vol. 12, pp. 403-418. 
34 Schilling, M. (1999) ”Winning the Standards Race: Building Installed Base and the Availability 

of Complementary Goods”, European Management Journal, Vol. 17, nr 3, pp. 265-274. 
35 Katz, M. & Shapiro, C. ”Systems Competition and Network Effects”, Journal of Economic 

Perspectives, Vol. 8, nr 2, pp. 93-115. 
36 Shapiro, C. & Varian, R. (1999) The Art of Standards Wars, California Management Review. 
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är att knyta bundsförvanter, i form av partners, till sig, samt signalera produktens 
nutida eller framtida popularitet. 
 
Herbig & Milewicz37 talar om bitar av information överförda från ett företag till 
andra inom en bransch och benämner dessa marketing signals. Företagsledare är 
ständigt observanta på dessa för att kunna utvärdera konkurrenter och andra 
företag med vilka de gör affärer. Signalerna är vitala för effektiv kommunikation 
mellan företagen, och därför är det essentiellt att signaleringsprocessen styrs så att 
endast signaler som gagnar det egna företaget sänds ut. Författarna betonar att 
frågan inte är om man skall signalera, utan snarare om man verkligen signalerar 
det man initialt avsåg. Utmaningen för företagsledningen är således att managera 
de signaler som sänds ut så att dessa verkar fördelaktigt för företaget. 
 
Ett alternativt sätt för företagsledningen att utnyttja signalering är, enligt Rindova 
& Fombrun38, att erhålla indirekt publicitet till exempel via externa ägare. Då det 
ligger i ägarnas intresse att företaget utvecklas positivt, har dessa incitament att 
aktivt föra ut det ägda företagets namn till potentiella partners och kunder. Detta 
fenomen benämns enligt Rindova & Fombrun strategisk projektering. För att 
uppnå en för företaget gynnsam ägarstruktur menar författarna vidare att det 
externa ägandets påverkan måste knytas samman med ledningens egna finansiella 
intressen i företaget, av författarna benämnt strategisk investering. 
 
 

3.3.4 Strategiska allianser och nätverk 
 
De generella motiven bakom allianser rör sig i stor utsträckning om val av 
partners i syfte att nå synergieffekter genom respektive företags strategier och 
kärnkompetenser, samt om hur tillit kan etableras mellan företaget och dessa 
partners.  
 
En allians mellan företag kan bidra positivt till att uppfylla respektive företags 
mål. Faulkner39 delar in motiven till allianser i interna respektive externa faktorer: 
 
Interna faktorer 
• Behov av specifika tillgångar som företaget ej besitter 
• Minimering av transaktionskostnader 
• Behov av snabbhet till marknaden 
• Spridning av finansiell risk 
 
Externa faktorer 
• Globalisering 
• Osäkerhet 

                                                 
37 Herbig, P. & Milewicz, J. (1996) ”Differences in Market Signaling Behavior Between 

Manufacturers and Service Firms”, Journal of Professional Services Marketing, vol. 14(2). 
38 Rindova, V. & Fombrun, C. (1999), ”Constructing Competitive Advantage: The Role of Firm - 

Constituent Interactions”, Strategic Management Journal, vol. 20, pp. 691-710. 
39 Faulkner, D. O. (1995) International Strategic Alliances: Cooperating to Compete, Maidenhead: 

McGraw-Hill. 
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• Behov av finansiella resurser för att klara av snabba teknologiska 
förändringar 

 
Distinktion mellan nätverk och allianser 
 
Begreppen strategiska nätverk och strategiska allianser används ofta för att 
förklara ett och samma fenomen. Det råder emellertid klara distinktioner om idén 
av ett nätverk, som beskrivs som ett nära, men ej uteslutande förhållande, medan 
en allians åsyftar skapandet av en gemensam organisation, i alla fall under en 
begränsad tid.40  
 
Enligt Johansson & Mattson41 är allianser ofta sammansatta av skäl som rör 
transaktionskostnader, något som ej gäller nätverk. Istället existerar nätverk 
främst på grund av resursberoende, då en medlem i nätverket står för en funktion 
som kompletterar de andra nätverksmedlemmarnas funktioner. Kostnader är 
givetvis en betydande faktor i val av nätverksmedlemmar, men främst betonas 
vikten av oberoende och medvetna val. 
 
Child & Faulkner42 klassificerar nätverk utifrån graden av integration. Marknad 
visar på den lägsta graden av beroende, där varje transaktion inte löper någon 
större sannolikhet att upprepas. Hierarki råder under motsatt förhållande, med 
skapandet av ett fullt integrerat företag. Den första nivån av samarbete betecknas 
som equal partner networks, och existerar i situationer präglade av nära samarbete 
mellan företag, som dock ej ingår några formella samarbetsavtal.  Nästa steg 
betecknas som unilaterala samarbetsavtal, där ett företag förser ett annat med 
tjänster på en intimare basis. Exempel på situationer som kan uppstå är när ett 
företag har en produkt samtidigt som ett annat företag har access till marknaden. 
Detta bereder väg för ett unilateralt samarbete där royalties och 
minimiförsäljningsnivåer kan ingå.  
 
Vid nästa nivå, det dominanta nätverket, omger sig en dominant aktör av ett brett 
och mångfacetterat nätverk av underkontraktörer. Samtliga involverade parter ser 
nätverket som en familj med hubföretaget som ett överhuvud. En närmare form av 
samarbete är det virtuella företaget, som är en löst sammansatt organisation där de 
olika delarna hålls samman genom avancerade IT-lösningar. Virtuella företag kan 
vara i förändringsstadiet på väg från eller till en hierarki. De kan sättas upp 
antingen som jämbördiga partners eller som dominanta nätverk. Den högsta nivån 
av hierarki är den strategiska alliansen. Denna beteckning används vanligtvis 
frikostigt för att benämna all sorts samarbete mellan företag. I den strategiska 
alliansen går företag samman i syfte att nå konkurrensfördelar som de individuellt 
sett inte hade kunnat uppnå.  

                                                 
40 Child, J. & Faulkner, D. (1998) Strategies of Cooperation: Managing Alliances, Networks and 

Joint ventures, Oxford: University Press. 
41 Johansson, J. & Mattson, L-G. (1991) Inter Organizational Relations in Industrial Systems: A 

network Approach Compared With the Transaction Cost Approach, London: Sage. 
42 Child, J. & Faulkner, D. (1998) ”Strategies of Cooperation: Managing Alliances, Networks and 

Joint ventures”, Oxford: University Press. 
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Transitory alliances 
 
Duysters & de Man43 hävdar att de sista tio årens ekonomiska och tekniska 
utveckling har vänt upp och ner på traditionellt tänkande vad gäller allianser. 
Kunskapsförvärv har växt ut till det främsta motivet bakom medlemskap i 
allianser. Tack vare att de är flexibla och snabba på att formera sig är transitory 
alliances bättre rustade att klara av kunskapsförvärv i turbulenta miljöer än vad 
traditionella allianser är. Då det är en värdefull komparativ fördel i high-tech-
branscher att snabbt kunna nå ut till marknaden är transitory alliances ofta 
formerade utan varken rigorösa förberedelser eller långsiktiga mål. Framförallt 
har det inom högteknologiska branscher drivits fram samarbeten mellan olika 
företag i syfte att reducera ledtiden för dessas innovativa produkter.  
 
På grund av att möjligheter snabbt försvinner i turbulenta branscher, krävs en 
reduktion i ledtid för att företag snabbt skall kunna penetrera marknaden och 
därmed även påskynda sin rörelse längs inlärningskurvan. Då tid är den mest 
framgångspåverkande faktorn i turbulenta miljöer har företag inte råd att binda 
upp sig i utdragna planerings- och förhandlingsprocesser. Istället för noggrann 
strategisk planering och rigorös urvalsprocess gällande partners tenderar företag 
att inträda i kortlivade allianser på en trial-and-error-basis. Den typiska 
tidshorisonten är därför generellt sett mätt i månader istället för i år.44  
 
Då det i de flesta fall ej existerar tid till att lära känna varandra, och tidigare 
erfarenhet ofta saknas, spelar ryktet en framskjutande roll i utvärdering av 
potentiella partners. När företag alltmer integreras i nätverk tar dessa genvägar i 
utvärderingen genom att använda nuvarande partners för information om 
potentiella nya partners. För att kunna säkerställa att man får den optimala 
sammansättningen av partners behövs det undersökas vad den nya partnern kan 
erbjuda det existerande nätverket. De framgångsrikaste företagen har därför en 
fungerande underrättelsefunktion som garanterar identifiering av innovativa 
företag för eventuella samarbeten.45 
 
 

3.4 Sammanfattning av teorin  

 
Bakgrundsteorierna som behandlar värdeskapandet inom WLAN-branschen 
bidrar till en grundläggande förståelse för vilken roll Aptilo har i konstellationen 
av värdeskapande för slutanvändaren. Branschens karaktär omöjliggör emellertid 
ett horisontellt utseende hos värdeskapandet som den traditionella värdekedjan 
illustrerar, varför förklaring ges till hur resonemanget kring värdeskapande kan 
vidareutvecklas genom Value Constellation. Vårt teoretiska fokus tar avstamp i de 
teorier, som behandlar hur en affärsmodell ser ut, samt vad som krävs av Aptilo 
för att affärsmodellen skall resultera i tillväxt för företaget. 
 
                                                 
43 Duysters, G. & de Man, A. (2003) ”Transitory Alliances: An Instrument for Surviving Turbulent 

Industries?” R&D Management, vol. 33, Issue 1. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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Sedan behandlas timing, där fördelar och möjligheter ställs mot nackdelar och 
problematik med att, som i Aptilos fall, vara tidigt ute på en marknad. En 
definition och förklaring av begreppet signalering presenterades sedan i syfte att 
kunna avgöra i vilken utsträckning Aptilo använder sig av detta för att attrahera 
nya kunder, ägare och partners. Avslutningsvis behandlades strategiska allianser 
och nätverk extensivt för att ge en beskrivning av skilda typer av samarbeten, 
samt motiven bakom dessa. Avsnittet om strategiska allianser och nätverk 
avslutades med teori om transitory alliances som ger en bild av hur specifika 
samarbeten ser ut i dynamiska branscher som WLAN-branschen. 
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4  
 

- WLAN-branschen - 
 
 
 
För att skapa en översiktlig förståelse för den kontext i vilken Aptilo verkar, ges 
en kort beskrivning av WLAN-branschens senaste utveckling vad beträffar bland 
annat teknik, kostnader och säkerhet. Därefter presenteras olika aktörer i 
branschen och analytikers syn på denna. Kapitlet avslutas med en jämförande 
diskussion mellan WLAN och 3G. 
 
 
 
 
 

4.1 Från interna till publika ändamål 

 
WLAN har sedan ungefär ett decennium tillbaka en expanderande, 
företagsmarknad, vilket innebär att tekniken redan är relativt beprövad. Detta prov 
på teknikens tillämpbarhet har gjort steget till publika hotspotnät betydligt kortare. 
En stadigt växande andel företag i Nordamerika, Asien och Europa använder 
redan tekniken som en integrerad del av sin IT-infrastruktur46. Analysföretaget 
Gartner tror att det år 2007 kommer att finnas cirka 120 000 basstationer för 
publika ändamål runtom i världen, i jämförelse med dagens cirka 20 00047, se 
figur 4.1. Intäkterna från användarna väntas stiga till nio miljarder USD jämfört 
med dagens dryga miljard trots att man antar att en hel del av dessa basstationer 
kommer att vara gratis att utnyttja48. För att ytterligare belysa hur snabb 
utvecklingen är i denna bransch kan nämnas att den globala marknaden för 
WLAN-utrustning, enligt Allied Business Intelligence, uppskattas öka till ett 
värde av totalt 1,67 miljarder USD under 200349. Det bör dock poängteras att 
detta fortfarande är ytterst små summor jämfört med mobiltelefonibranschen, men 
tillväxten är icke desto mindre lavinartad. Onekligen håller WLAN-tekniken på 
att ta steget från att ha varit en teknik i huvudsak använd internt inom företag och 
hushåll till att bli en teknik som i allt större utsträckning kan användas för publika 
tjänster. 
 

                                                 
46 “Public WLAN-services - Low Profitability But Potential Strategic Value?”, 2003-01-24, 

www.northstream.se. 
47 Jörgensen, J, ”Datorjättarna som hotar 3G-branschen”, Affärsvärlden, 2003-04-24, nr 17, s 29. 
48 Jörgensen, J, ”Datorjättarna som hotar 3G-branschen”, Affärsvärlden, 2003-04-24, nr 17, s 31. 
49 O´Connell, P., “Special Report - Wi-Fi/Online Extra: Where Wi-Fi Goes from Here”,  

2003-04-28, www.businessweek.com/magazine/content/03_17/b3830615.htm. 
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4.2 Teknik och standards 

 
Då WLAN än idag är tämligen okänt för den stora massan anser vi en genomgång 
av tekniken nödvändig för att underlätta förståelsen för den bransch Aptilo verkar 
i. WLAN är ett trådlöst system för att koppla samman datorer och kan användas 
för att ge access till Internet. Tekniken bygger på att man har en central 
accesspunkt som sedan kommunicerar med radiomottagare som sitter i datorerna. 
En accesspunkt kan kommunicera med flera enskilda datorer och det primära 
syftet med WLAN var att ersätta ledningar för nätverk inom hem och kontor. I 
motsats till de flesta hem och kontorsnätverk som i huvudsak är avsedda för 
internt bruk bygger WLAN-hotspots på att man kan koppla upp datorn mot 
Internet via publika WLAN-nät. Från det publika WLAN-nätet är det i sin tur 
möjligt att koppla upp sig mot lokala nätverk, till exempel företagets interna 
nätverk. 
 
Det finns flera olika standards för WLAN men den största är den internationella 
standarden IEEE 802.11b, i USA även kallad Wi-Fi. På marknaden finns redan nu 
vidareutvecklingar av denna standard, främst 802.11a och 802.11g, som båda 
erbjuder snabbare överföringshastigheter än 802.11b. Exempel på produkter 
konfigurerade för 802.11g-standarden är Apples senaste PowerBook-datorer. Än 
så länge dominerar dock 802.11b antalet produkter som certifieras av WECA. För 
en mer ingående presentation av de olika standards som finns hänvisas läsaren till 
Appendix 1. 
 
Hem- och kontorsmarknaden för WLAN växer kraftigt vilket medför att allt fler 
människor kommer att ha hårdvaran nödvändig för att utnyttja WLAN-hotspots. 
WLAN är fortfarande en teknik under utveckling och utnyttjande av tekniken 
förutspås därför öka i framtiden. Telekomanalysföretaget Gartner Dataquest 
förutspår att andelen bärbara datorer som levereras med inbyggt WLAN-chip 
kommer att öka från dagens cirka 10 procent till 30 procent år 2004 och 70 

Figur 4.1: Prognos antal hotspots  
Källa: www.bwcs.com 
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procent år 200750. Ett annat analysföretag, Cahner In-Stat, förutspår dock att hela 
90 procent kommer att uppnås redan under 2005.51. Dessa prognoser understöds 
av den kraftiga ökningen av antalet WLAN-certifierade produkter, se figur 4.2. 
Läsaren bör dock ha i åtanke att de analysföretag som tagit fram ovannämnda 
prognoser, själva kan tänkas ha ett intresse av WLAN-teknikens utbredning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WLAN har överföringshastigheter på upp till 11 Mbps, vilket är lika mycket som 
en snabb bredbandsuppkoppling och flera gånger snabbare än 3G, som maximalt 
klarar cirka 2 Mbps52. Den effektiva kapaciteten går dock ner exponentiellt med 
användarantalet. Användarradien är endast upp till 100 meter, vilket är betydligt 
kortare än 3G som har cirka sju kilometers räckvidd53. Generellt är WLAN 
tillräckligt för att utnyttja alla bredbandstjänster medan 3G i normala fall endast 
klarar av datoröverföring för de enklaste tjänsterna. Dock gör den begränsade 
räckvidden det problematiskt att erbjuda full täckning med WLAN vilket är 
möjligt med 3G. Det bör dock påpekas att tekniken går snabbt framåt och att man 
lyckats sända signaler från Gran Canaria till Teneriffa54, vilket är en sträcka på sju 
mil, men denna teknik är fortfarande i R&D-stadiet. 
 
I motsats till mobiltelefonteknik såsom 3G utnyttjar WLAN fria frekvensområden. 
Det betyder att man ej behöver ha licens för att utnyttja WLAN, då 
frekvensområdet är öppet för alla. Eftersom det är ett begränsat frekvensområde 
som utnyttjas leder det dock till att maximalt tre olika WLAN-nätverk kan 

                                                 
50 Morrissey, B., ”802.11 Takes Centre Stage”, 2002-06-07, 

www.internetnews.com/xSP/article.php/1355221 
51 O´Connell, P., “Special Report - Wi-Fi/Online Extra: Where Wi-Fi Goes from Here”, 

www.businessweek.com/magazine/content/03_17/b3830615.htm, 2003-04-28.  
52 http://w4.siemens.de/networks/promotion/67/info/umts-network.html 
53 www.svenskaumts.se/files/EMF_policy.pdf 
54 Jörgensen, J. ”Datorjättarna som hotar 3G-branschen”, Affärsvärlden, 2003-04-24, nr 17, s 31. 
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användas på samma plats utan att de interfererar med varandra. Det betyder att det 
endast finns ett begränsat antal operatörer som kan verka effektivt på samma 
plats. Bandbredden är inte specifikt tillägnat en användare, utan varje person delar 
en total bandbredd av maximalt 11 Mbps. Uppgifter kring maximalt antal 
användare varierar också kraftigt och enligt Compaq kan 50 högfrekventa och 150 
lågfrekventa användare dela en accesspunkt55. Detta kan leda till problem om 
tjänsten blir ”för” framgångsrik.  
 
En annan synpunkt som ibland lyfts fram är att WLAN är alltför 
strömkonsumerande, vilket ställer till problem i laptops, men framförallt i mindre 
apparater såsom PDAs och mobiltelefoner. Detta avfärdas dock av Jan Sjönell 
som påpekar att effekten går att sänka för att minska batteriåtgången. Sitter 
användaren exempelvis två meter från utnyttjad accesspunkt behövs troligtvis inte 
100 meters räckvidd. Teknikutvecklingen är snabb och datachip som automatiskt 
reglerar effekten till minsta möjliga nivå är redan på ingång56. Torbjörn Johansson 
på IBM hävdar att man idag klarar batteritider som nästan räcker för en 
Atlantflygning och att nästa mål, som beräknas uppnås inom två-tre år, är att klara 
en hel arbetsdag, det vill säga åtta timmar57. 
 
 

4.3 Låga kostnader 

 
Kostnaderna för infrastrukturen som är nödvändig vid upprättandet av ett WLAN-
nät är låga, till stor del beroende på de i sammanhanget obetydliga 
hårdvarukostnaderna. Exempelvis kostar en accesspunkt 80 USD på Wal-Mart i 
USA och strax under 2 000 kronor på Clas Ohlson,58 och utrustningen kommer 
säkerligen att bli ännu billigare inom en snar framtid. Operationella kostnader 
såsom drift & underhåll, systemmjukvara, servrar och initiala 
installationskostnader utgör istället merparten av kostnaderna. Jämfört med andra 
publika kommunikationsnät är kostnaderna dock låga, innebärandes att 
inträdesbarriärerna sjunker, vilket i sin tur attraherar många nya aktörer.59  
 
 

4.4 Säkerhet 

 
Ett tekniskt problem med WLAN som ännu inte har lösts är säkerheten. Ett 
trådlöst nätverk är i grunden mindre skyddat för avlyssning av obehöriga än 
trådbundna nätverk. All överföring är krypterad men den tidigare rådande 
krypteringstekniken, WEP, var ej tillräcklig. Enligt Jesse Walker, analytiker på 

                                                 
55 www.compaq.com, 2003-05-19. 
56 Personlig intervju, Jan Sjönell, grundare och marknadschef, Aptilo Networks, 2003-04-28. 
57 Zirn, T., ”Intel vill göra alla bärbara trådlösa”, 2003-02-24, www.computersweden.idg.se 
58 Jörgensen, J. ”Datorjättarna som hotar 3G-branschen”, Affärsvärlden, 2003-04-24, nr 17, s 28. 
59“Public WLAN-services - Low Profitability But Potential Strategic Value?”, 2003-01-24, 

www.northstream.se. 



“Connect on the Spot” – En fallstudie av WLAN-enablern Aptilo Networks 

 34 

Internetnews.com, var den till och med ”…unsafe at any key length”60. Detta är 
nödvändigtvis inte ett stort problem för privatpersoner som använder WLAN för 
att surfa på Internet, läsa E-mail etcetera, men resulterar i att många företag 
avvaktar med att inkorporera WLAN i sin verksamhet.61  
 
En ny säkerhetsstandard har dock lanserats, WPA (Wi-Fi Protected Access), 
tillsammans med nio produkter som bygger på den. Ytterligare cirka 700 
produkter konfigurerade för denna säkerhetsstandard är dessutom redan godkända 
av WECA. Det är även så att vissa befintliga Wi-Fi-produkter kommer att kunna 
uppgraderas till den nya WPA-standarden. Denna standard som presenterades 
hösten 2002, är egentligen bara en temporär lösning av den nya 
säkerhetsstandarden för WLAN, IEEE 802.11i, som väntas bli färdig sommaren 
2004.62 
 
 

4.5 Branschens aktörer och affärsmodeller för WLAN 

 
”Hade detta varit för tre-fyra år sedan hade företag lockats till branschen som flugor till en 
sockerbit” 

 
- Jan Sjönell, marknadschef, Aptilo Networks 

 
 
WLAN-branschen har på senare tid vuxit sig allt större och komplexare varför en 
indelning av denna i olika segment underlättar förståelsen för vilka aktörer som 
finns i branschen och hur dessa skiljer sig från varandra. Dessa segment består av 
allt ifrån små, renodlade WLAN-företag till multinationella företagsjättar inom 
dator- och telekomindustrin. De aktörer som lyfts fram nedan görs så i egenskap 
av den roll de spelar i vad vi valt att benämna WLAN-branschen, se avsnitt 2.1, 
och inte de roller de eventuellt har i andra branscher. Traditionella ISPs (Internet 
Service Providers) har medvetet utelämnats i beskrivningen av branschens aktörer 
och fokus har istället lagts på WISPs, då dessa på ett mer direkt sätt har intressen i 
WLAN-branschen. 
 
Det första segmentet består av hårdvarutillverkare, som tillhandahåller den 
fysiska utrustningen, nödvändig för användning av WLAN. Företagen designar 
och tillverkar nätverksutrustning, accesspunkter och chip. Till exempel har Intel 
nyligen lanserat ett nytt processorkoncept, Centrino, där WLAN är en av de 
inbyggda komponenterna och Intel kommer bara under 2003 att spendera mer än 
tre miljarder kronor på att lansera konceptet.63 Bland övriga betydelsefulla aktörer 
på hårdvarusidan märks företag som HP, Lucent och IBM, som alla utvecklar och 
anpassar sina produktsortiment efter den nya trådlösa standarden.64 

                                                 
60 www.internetnews.com/xSP/article.php/1355221 
61 Green, H. et al “Special Report: Wi-Fi Means Business”, Business Week, 2003-04-28. 
62 Lövgren, M., ”WLAN blir säkrare”, 2003-05-02, www.computersweden.se 
63 Dahlin, N.,  ”Intel lägger pussel för trådlös surfning”, Ny Teknik, del 2, s 6, 2003-02-26. 
64 Olavsrud, T., ”Wi-Fi the Name of the Game at CTIA 2003”, 2003-03-14, 

www.internetnews.com/wireless/article.php/2109691 
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Det andra segmentet utgörs av så kallade WISPs (Wireless Internet Service 
Providers). WISPs tillhandahåller uppkopplingsmöjlighet via hotspots på enskilda 
publika platser såsom caféer, restauranger och hotell. Tyska teleoperatören T-
Mobile är världens största WISP och finns representerat på fler än 2 000 platser 
runt om i världen. Bland företagets kunder märks bland annat Starbucks, 
McDonalds och flertalet hotell och flygplatser. 65 
 
Ett svenskt exempel i detta segment är Telia HomeRun. Företagets strategi går ut 
på att installera accesspunkter mot vilka slutanvändaren kan surfa mobilt. 
Interaktionen mellan WISP och platsägare varierar från fall till fall. I Telia 
HomeRuns fall äger och kontrollerar företaget all WLAN-utrustning på sina 
platser och har inte för avsikt att dela med sig av sina intäkter till platsägaren, då 
Telia HomeRuns förhoppning är att dessa skall uppfatta WLAN som ytterliggare 
ett komplement till sitt nuvarande tjänsteutbud i sitt syfte att locka fler kunder66.  
 
Ett annat företag i detta segment är Singaporianska teleoperatören Starhub, som 
grundades i juni år 2000. Företaget har installerat hotspots på olika platser i 
Singapore, till exempel Changi Airport och Suntec Convention Centre, och för att 
kunna använda Starhubs surfzoner måste användaren ha ett Starhub-abonnemang. 
Företaget har samarbetsavtal med en mängd olika företag, däribland Cisco som 
hårdvaruleverantör.  
 
Det tredje segmentet består av venues. Inom detta segment agerar platsägaren 
WISP, trots att det ligger utanför dennes ordinarie kärnverksamhet. Syftet är 
istället att kunna erbjuda sina kunder trådlöst Internet som ett komplement till sitt 
ordinarie serviceutbud. Venues kan ha skilda intressen i tekniken och många ser 
möjligheter till direkta intäkter från WLAN, men det som förenar dem är viljan att 
ha kontrollen över WLAN-tjänsten. Venues är emellertid beroende av extern 
hjälp, av enablers, med tillhandahållande av infrastruktur och teknisk kompetens. 
Ett exempel på en venue är Köpenhamns flygplats, Kastrup. 
 
Det fjärde segmentet, enablers, utgörs av aktörer som förser venues med tekniska 
lösningar, nödvändiga för att kunna tillgodose slutanvändarna med trådlöst 
Internet. Exempel på de tjänster som enablers tillhandahåller är 
användaridentifiering, betalningsalternativ, säkerhetslösningar etcetera. Vårt 
fallföretag, Aptilo, tillhör detta segment, tillsammans med de aktörer som nämns i 
avsnitt 5.10. 
 
Det femte segmentet består av roaming providers som möjliggör för 
slutanvändaren att utnyttja hotspots som ej tillhör användarens Home WISP, men 
ändå kunna betala via sin ordinarie räkning från denna. De WISPs som utnyttjas 
måste dock ha ingått roamingavtal med varandra. Roaming i detta avseende 
beskriver indirekt relationen mellan en besökt WISP, Home WISPen, och en 

                                                 
65 www.t-mobile.com, 2003-07-31 
66 Herslow, L., et al. (2002) ”Exploring the WISP Industry- Analysing Strategies for Wireless 

Internet Service Providers”, The Infocom Research Program, Institute of Economic Research, 
Lund University. 
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slutanvändare som är kund hos den sistnämnda. Exempel på aktörer i detta 
segment är iPASS och GRIC. 
 
Utöver företag som finns representerade inom ovanstående segment finns även 
affärsmodeller som innebär samarbeten över segmentgränser. Ett exempel är det 
amerikanska företaget Cometa Networks, ett Joint Venture som bildades i 
december 2002 mellan AT&T, IBM, Intel och investmentbolagen Apax och 3i. 
Detta samarbete mellan olika aktörer, hemmahörande i skilda segment syftar till 
att, genom företagen att kombinerar sina teknologier och serviceförmågor, uppnå 
sitt mål att vara världens ledande återförsäljare av trådlös Internetaccess. Cometa 
planerar sätta upp WLAN på 20 000 publika platser runt om i USA och på så sätt 
täcka in de 50 mest tätbefolkade platserna i USA. Cometa skall sedan återförsälja 
access till sitt nätverk till WISPs, vilka sedan kan vända sig till slutkunden. 67. 
 
 

4.6 Analytikers syn på branschen 

 
Mats Lewan, IT-analytiker på Ny Teknik, Sveriges största tekniska nyhetstidning, 
hävdar att intäkterna i branschen i nuläget främst ligger hos tillverkare och 
leverantörer av WLAN-utrustning, det vill säga hårdvara. Både WISPs och venues 
kommer emellertid att ha svårigheter att nå lönsamhet ett bra tag framöver, på 
grund av den hitintills begränsade efterfrågan från slutanvändarna. Lewan anser 
det kritiskt för branschens tillväxt att etableringen av WLAN-tekniken tilltar och 
att denna blir standard i laptops och PDAs. Tillväxten och lönsamheten för publikt 
WLAN kommer emellertid inte förrän en större publik vänjer sig vid mobil data 
och kan värdera dess fördelar, något som kommer först när 3G börjar nå en 
massmarknad, enligt Lewan.68 
 
Vad beträffar konkurrenslandskapet rörande tillhandahållande av WLAN, betonar 
Lewan att det mer eller mindre rör sig om monopolsituation på varje geografisk 
marknad eftersom det kan vara svårt för en andra operatör att bygga surfzoner där 
den dominerande operatören redan gjort det, inte minst på grund av de tekniska 
begränsningar som råder, vilket nämns i avsnitt 4.2. Mats Lewan ställer sig 
tveksam till huruvida WLAN-enablers, såsom Aptilo Networks och Service 
Factory, har en unik roll i värdeskapandet. Problemet för dessa företag blir att 
slåss med stora aktörer såsom Ericsson som redan har en god kontakt med 
mobiloperatörer. Aptilo Networks har dock ett viss försprång bland WLAN-
enablers, framförallt i Asien. Utmaningen ligger, enligt Lewan, i att förvalta detta 
försprång och hinna växa sig tillräckligt stort för att kunna möta konkurrensen 
från de stora aktörerna när den väl kommer.69 
 
I likhet med Mats Lewan, uttrycker Urban Ekelund, telekomanalytiker på 
analysföretaget Redeye, frågetecken rörande affärsmodeller hos olika WISPs. Han 
menar vidare att lönsamheten främst ligger hos hårdvarutillverkarna. Ekelund 
framhåller även utbyggnad av bredband, stabilitet rörande tekniken samt 

                                                 
67 www.cometanetworks.com, 2003-07-31 
68 Telefonintervju, Mats Lewan, IT-analytiker, Ny Teknik, 2003-08-07 
69 Ibid 
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kompatibilitet mellan olika standards som kritiska faktorer för branschens tillväxt. 
Ekelund ser även säkerhetsaspekten som den huvudsakliga bromsande faktorn vad 
gäller WLAN-teknikens breda etablering.70 
 
 

4.7 WLAN kontra 3G 

 
Det var inte länge sedan teleoperatörerna bagatelliserade WLAN som en 
konkurrent till de datatjänster teleoperatörerna tänkt erbjuda via 3G-nätet. Nu är 
dock tongångarna annorlunda hos operatörerna som anammar trådlöst bredband i 
form av WLAN som ett möjligt komplement till det befintliga tjänsteutbudet.71 
 
3G skall i teorin erbjuda bandbredd på 2 Mbps men i praktiken ligger det snarare 
runt 100-200 Kbps, vilket är betydligt långsammare än de 512 Kbps som många 
industriorganisationer sätter som minimigräns för att man skall få kalla det 
bredbandsuppkoppling. WLAN ger betydligt större bandbredd, upp till 54 Mbps, 
se avsnitt 4.2.  
 
Vad beträffar infrastrukturkostnaderna finns det stora skillnader mellan de två 
teknikerna. Som ovan nämnts är WLAN en teknik som kräver små investeringar 
medan 3G är mycket kapitalkrävande. Endast hårdvaruutrustningen till den 
svenska 3G-utbyggnaden beräknas uppgå till 24 miljarder kronor72. Eftersom 
WLAN opererar på en öppen frekvens behövs heller inga dyra licenser som i 3G-
fallet, där operatörer betalt svindlade summor för licenser. Den öppna standarden 
gör också att WLAN-tekniken utvecklas i en rasande takt av både företag och 
privatpersoner. 
 
Ett problem med WLAN är att täckningen inte är lika bra som för 3G, till exempel 
kan man inte använda WLAN-tekniken när man åker bil. Många teleoperatörer 
talar om best connected, vilket innebär att användaren utnyttjar den uppkoppling 
som är bäst där denne råkar befinna sig. Innebörden av detta kan tänkas bli att 
man utnyttjar trådlöst bredband där detta finns, vilket medför att 3G, som finns 
tillgängligt överallt, riskerar att bli en sista-utvägen-teknik, som man faller tillbaks 
på om det inte finns trådlöst bredband.73 En kontrasterande syn på detta är att 
stora aktörer investerat för stora summor i 3G för att WLAN-tekniken skall tillåtas 
att bli den dominerande74.  
 
En sista viktig aspekt rörande de olika teknikerna är möjligheten att utveckla 
betalningstjänster. Eftersom såväl teknik som frekvenser för 3G kontrolleras fullt 
ut av de mobiloperatörer som betalt för licenserna är det möjligt att ta fram 
specifika tjänster samt hantera varje enskild kund och debitera denne för olika 
tjänster utifrån redan befintliga kundkonton och prenumerationer. Enligt Per 

                                                 
70 Telefonintervju, Urban Ekelund, telekomanalytiker, Redeye, 2003-08-11 
71 Reinhardt, A., ”Special Report: Why Wi-Fi Won’t Rival Cellular Anytime Soon ”, Business 

Week, 2003-04-28. 
72 Pressmeddelande, Chalmers Tekniska Högskola, 2003-02-20. 
73 Jörgensen, J, ”Datorjättarna som hotar 3G-branschen”, Affärsvärlden, nr 17, 2003-04-24, s 31. 
74 Green, H. et al “Special Report: Wi-Fi Means Business”, Business Week, 2003-04-28. 
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Stein, chef på Intel Wireless Competence Center, har 3G ett försprång gentemot 
WLAN, då den sistnämnda tekniken kräver lösningar som klarar av den 
komplicerade hanteringen av roaming och betalningsströmmar mellan många 
olika hotspotnät75. Detta är lösningar som sedan länge är inkorporerade i 
mobiloperatörernas produkt- och tjänsteutbud. 
 
Thomsson har gjort en sammanställning av forskning kring 3G och WLAN, både 
kvantitativ och kvalitativ sådan, vilken pekar på att 3G-operatörer troligtvis 
kommer att tjäna på att inkorporera WLAN-lösningar i sina 3G-nätverk. Flertalet 
kvalitativa analyser som genomförts menar att WLAN-teknologin skapar 
möjligheter för alternativa lösningar, där företag med alternativa WLAN-
lösningar kan konkurrera med 3G-operatörer.76 De huvudsakliga skillnaderna 
mellan de två olika teknikerna sammanfattas i figur 4.3 nedan. 
 
 

WLAN 3G 
+ - + - 

Hög bandbredd Kort räckvidd Lång räckvidd Låg bandbredd 
Billig infrastruktur Låg säkerhet Hög säkerhet Dyr infrastruktur 

Öppen standard Bristfällig täckning God täckning Licensavgifter 
  Driftsäkert  
  Lämpar sig för 

betaltjänster 
 

 
Figur 4.3: För- och nackdelar med WLAN respektive 3G 

 

                                                 
75 Zirn, T., ”Intel vill göra alla bärbara trådlösa”, 2003-02-24, www.computersweden.idg.se 
76 Thomsson, Kaj, Large Scale Deployment of Public Wireless LANs – A Feasibility Study, Master 

of Science Thesis at KTH, Stockholm, Feb. 28, 2003. 
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5  
 

- APTILO NETWORKS - 
 
 
 
I detta kapitel ges en beskrivning av fallföretaget, Aptilo Networks, och de aktörer 
som agerar i dess närmiljö, till exempel ägare, kunder och partners. Vidare 
beskrivs Aptilos intäktsstrategi och en modell visar hur flödet av intäktsströmmar 
mellan Aptilo och dess närmiljö ser ut. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 
företagets konkurrenter. 
 
 
 
 
 
“We believe in a world where users can access the best available connection at any specific time 
and where they will pay for services in a variety of different ways.” 

 
- www.aptilo.com, 2003-05-27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1: Kortfakta Aptilo Networks 
 
 

5.1 Vad gör Aptilo? 

 
Aptilo utvecklar produkter för trådlösa Bluetooth och WLAN-nätverk, och 
erbjuder lösningar till teleoperatörer och venues. Aptilos produkt erbjuder 
möjlighet att integrera accesspunkter på publika platser och ta betalt för trådlöst 
Internet via bland annat abonnemang, kreditkort, mobiltelefon- eller 

Grundarår:  2001, avknoppning från Axis Communications 
Huvudägare: 6 grundare samt Nordstjernan Ventures, 

Skanditek och Axis Communications 
Kontor:  Stockholm och Kuala Lumpur  
Verksamhet:  WLAN- och Bluetoothlösningar 
Antal anställda: Cirka 20 
Utbredning:  15 länder (USA huvudmarknad) 
Samarbetspartners: HP, Intel, Debitech, iPASS med flera 
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hotellräkning. Företaget är Stockholmsbaserat med ett regionalt kontor för Asien i 
Kuala Lumpur, Malaysia. 
 
Aptilo har totalt 20 anställda och är utifrån olika aktivitetsområden indelat i fem 
avdelningar. Att fastställa exakt hur många som är sysselsatta inom respektive 
område är vanskligt, då en viss överlappning sker mellan dessa områden. Detta är 
en naturlig följd av företagets ringa storlek och platta organisationsstruktur. Det 
största aktivitetsområdet är Aptilos R&D-enhet, följt av marknads- och 
försäljningsavdelningarna. Som stöd för ovannämnda aktiviteter har Aptilo även 
teknisk support, kundsupport samt en ekonomiavdelning. Aptilos ledning består 
av sex personer, se Appendix 2. 
 
 

5.2 Bakgrund 

 
Aptilos rötter går, som ovan nämnts, tillbaks till 1984 då Axis Communications 
grundades i Lund. Axis är idag ett företag specialiserat på nätverk, som utvecklar 
LAN-utrustning, webkameror och nätverksstöd/resurser. I slutet av nittiotalet 
präglades börsen av telekom- och IT-hysteri och vid denna tidpunkt började Axis, 
som nu var stora på LAN-utrustning, snegla mot mobilbranschen. Mycket av 
mobilbranschens fokus låg vid denna tidpunkt på Bluetooth, en teknologi som 
ansågs kunna revolutionera trådlös kommunikation, och det var tänkt att man via 
denna teknik skulle anslutas trådlöst till datanätverk. Personer med bakgrund från 
telekombranschen anställdes i rask takt och inom loppet av bara några månader 
blev avdelningen för mobilt Internet den största enheten inom Axis med över 60 
medarbetare.77  
 
Den kraftiga börsnedgången och pressen på telekomindustrin ledde till att 
utvecklingen och spridningen av Bluetooth-teknologin stagnerade. Som svar på 
den svaga branschutvecklingen renodlade Axis verksamheten. Utrustning för 
accesspunkter ansågs av ledningen tillhöra företagets kärnverksamhet, medan drift 
och underhåll av nätverk sågs som en sekundäraktivitet och företaget letade efter 
möjligheter att avyttra denna verksamhet. I juli 2001 bildades således Aptilo 
Networks av sju ledande personer från Axis Mobile Internet Division.78  
 
 

5.3 Aptilos lösning 

 
”Aptilo har som jag ser det den bästa produkten för inloggning och betalsystem för trådlösa 
publika platser.” 
  

- Klas Linnerborg, VD Root Systemintegration 
 

                                                 
77 Personlig intervju, Jan Sjönell, grundare och marknadschef, Aptilo Networks, 2003-04-28. 
78 Ibid. 
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Aptilos WLAN-lösning, och den teknik och de produkter som möjliggör denna, 
kan sägas ha sitt ursprung i att effektivt kunna implementera och managera 
utnyttjandet av nätuppkoppling. Aptilo tillhandahåller därtill tjänster som skapar 
skräddarsydda alternativ för olika venues och WISPs för att på ett så attraktivt och 
effektivt sätt som möjligt kunna erbjuda slutanvändaren möjligheten att koppla 
upp sig trådlöst.  
 
Företagets lösning kan delas in i två olika delar, se figur 5.2 nedan. Aptilo Hotspot 
Solution är Aptilos produkt, det vill säga den mjukvara som ligger till grund för 
skräddarsydda alternativ för en venue/WISP. Denna mjukvara möjliggör dels 
olika betalningsalternativ, vilka administreras centralt via Aptilos Payment Server, 
dels skräddarsydda gränssnitt. Den andra delen av lösningen är den tjänst som är 
direkt kopplad till managerandet av driften, kallad Instant Hotspot Solution. 
Denna inkluderar uppgraderingar samt drift av systemet, något som sker centralt 
via Aptilos Mobile Access Server. Med tjänsten Instant Hotspot Solution vänder 
sig Aptilo i huvudsak till venues, då WISPs i de flesta fall själva väljer att stå för 
driften av systemet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Både Hotspot Solution och Instant Hotspot är oberoende av vilken initial 
infrastruktur som finns hos en venue. Om venuen redan har befintlig infrastruktur 
för WLAN kan lösningen ändå implementeras. Om denna saknas kan Aptilo via 
samarbete med hårdvaruleverantörer erbjuda venuen totallösningar. Den del av 
Aptilos produkt som installeras direkt hos venuen kallas för Access Point 
Controller. Denna står bland annat för anpassningen av gränssnittet hos venuen, 
att slutanvändaren registreras via den första inloggningen, samt att dennes laptop 
konfigureras korrekt, till exempel när det gäller val av betalningssätt. Aptilos 
utvecklingskostnader för denna produkt har nu nått tresiffriga miljonbelopp, även 
om huvuddelen av dessa kan härledas till Axistiden.79 
 

                                                 
79 Personlig intervju, Jan Sjönell, grundare och marknadschef, Aptilo Networks, 2003-04-28. 

Instant Hotspot Solution 
• Uppgraderingar 
• Drift av systemet 

Hotspot Solution 
• Olika betalningsalternativ 
• Skräddarsytt gränssnitt 

Tjänst 

Produkt 

Figur 5.2: Aptilos lösning 
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5.4 Ägarförhållanden 

 
Initialt bestod ägarna i Aptilo av de sju grundarna och Axis. Denna gemensamma 
ägarandel har emellertid minskat till förmån för riskkapitalbolagen Skanditek och 
Nordstjernan Ventures, som i april 2003 gick in som delägare i företaget. 
Tillsammans investerar de cirka 30 miljoner kronor i Aptilo. Detta kapital skall 
möjliggöra en fortsatt internationell expansion på bland annat USA-marknaden.80 
Styrelsen består idag av fem personer, varav tre är representanter för Aptilo. 
Skanditek och Nordstjernan Ventures har en styrelseplats var.81 
 
 

5.4.1 Skanditek  
 
Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i svenska företag. 
Affärsidén är att vara en aktiv och långsiktig ägare. Portföljbolagen är verksamma 
inom elektronik, informationsteknologi, bioteknik och tjänster. Strategin är att 
investera i företrädesvis onoterade svenska företag som bedöms ha en stor 
tillväxtpotential och där Skanditeks styrelse och ledning kan bidra med erfarenhet 
och kompetens. Placeringarna fokuseras huvudsakligen till företag med mer 
teknologisk eller IT-relaterad inriktning. Intressanta verksamheter är bolag som 
verkar i teknikskiften och bolag där högteknologiskt produktionskunnande och 
marknadssatsningar kan skapa en lönsam utveckling.82 
 
Investeringarna görs ofta i ett tidigt skede, då Skanditek kan tillföra erfarenhet av 
affärsutveckling inriktad på hög tillväxt och internationalisering. Det är vanligt att 
företagsledningen är delägare i det egna företaget, vilket bedöms positivt. 
Ägarandelen varierar mellan innehaven, men den skall vara tillräckligt stor för att 
ett aktivt ägarskap skall vara möjligt. Skanditek utesluter inte heller möjligheten 
att förvärva mer än 50 procent där det bedöms lämpligt. Vidare ses innehaven som 
långsiktiga och företaget har därför ingen uttalad exitstrategi. Det innebär att 
bolaget kommer att vara aktivt engagerat så länge detta bedöms lönsamt för 
aktieägarna.83 
 
Skanditek anser vidare att Aptilo har mycket intressanta kunder och att företaget 
visat prov på god kostnadsmedvetenhet. Att Aptilos produkter i princip var 
färdigutvecklade samtidigt som det fanns betalande kunder var en av faktorerna 
som ledde till att Skanditek gick in som storägare i företaget.84 
 
 

                                                 
80 www.nyteknik.se, 2003-04-30 
81 Telefonintervju, Paul Mikkelsen, grundare och marknadsföringsansvarig, Aptilo Networks, 

2003-05-14 
82 www.skanditek.se, 2003-05-21 
83 Ibid. 
84 E-mailintervju, Philip Siberg, Investment Manager, Skanditek, 2003-05-12 
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5.4.2 Nordstjernan Ventures 
 
”Vi söker aktivt och selektivt efter bolag med tydlig kundnytta, stort teknikförsprång, betydande 
tillväxtpotential och bra ledning. Aptilo Networks uppfyller alla dessa krav mer än väl och vi tror 
mycket starkt på bolaget och marknaden.”  

 
- Mats Kraitsik, VD, Nordstjernan Ventures85 

 
Nordstjernan Ventures är ett helägt dotterbolag till Nordstjernan AB. Nordstjernan 
Ventures startade i september 2001 som ett led i Nordstjernans strategi att hitta 
nya intressanta investeringar i tillväxtbolag. Företaget investerar långsiktigt med 
fokus på att bygga reella värden i portföljbolagen samtidigt som man erbjuder ett 
långsiktigt och uthålligt kapital och investerar bara om bedömningen görs att de 
själva eller med partner kan ta bolaget till break-even.86 
 
Nordstjernan Ventures fokuserar på aktiviteter som leder till fler kunder, ökade 
intäkter och nya marknader och betonar framförallt säljstrategiska frågor som 
segmentering, kanalstrategi och paketering. Vidare sätts tydliga krav på 
portföljbolag beträffande mål, struktur och ledarskap.87 
 
Nordstjernan Ventures anser, i likhet med Skanditek, att Aptilo visat god 
kostnadsmedvetenhet, vilket är viktigt att bibehålla även om det kommer in 
kapital i bolaget. Detta i kombination med att företaget tror att Aptilos 
affärsmodell är slagkraftig och att branschen på riktigt verkar ta fart nu, gör att 
Aptilos möjligheter att bli både stort och lönsamt anses goda. Aptilo går ännu ej 
med vinst men Nordstjernan Ventures tror att företaget kommer att kunna nå 
lönsamhet redan i år.88 
 
 

5.5 Marknader  

 
Idag finns Aptilos produkt för WLAN representerade på marknader i Europa, 
Asien, Australien och USA. Försäljning har ägt rum i totalt 15 länder, och inom 
företaget ser man USA som den potentiellt sett största marknaden där WLAN-
tekniken än så länge haft störst genomslag. Att gå in på denna marknad är dyrt 
och innebär mycket hård konkurrens, men samtidigt finns en hög efterfrågan, 
åtminstone inom en snäv tidshorisont. Att marknaden nått längre i USA märker 
Aptilo också genom att den största andelen företag man får spontankontakt med 
befinner sig på denna marknad. För att kunna etablera sig på den amerikanska 
marknaden har företaget för avsikt att utnyttja befintliga samarbeten, till exempel 
avtalet med HP, som i egenskap av inhemskt företag på den amerikanska 
marknaden lägger en god grund för etablering.89Aptilo har även nyligen startat ett 

                                                 
85 www.ventures.nordstjernan.se, 2003-05-21 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Intervju med Helene Westholm, Venture Manager, Nordstjernan Ventures, 2003-05-12. 
89 Personlig intervju, Jan Sjönell, grundare och marknadschef, Aptilo Networks, 2003-04-28. 
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samarbete med amerikanska Transat, se avsnitt 5.7, vilket ytterligare skall stärka 
närvaron på den asiatiska och europeiska marknaden. 
 
Genom successiv etablering på USA-marknaden ser företaget även möjligheter till 
vidare expansion på marknader med lägre penetration, och den asiatiska 
marknaden, med sin befolkningstäthet och höga andel potentiella användare, 
anses särskilt intressant. Aptilo har lyckats etablera en viss närvaro på den 
asiatiska marknaden genom att teckna avtal med Samsung Networks, en ISP för 
distribution av Aptilos produkter på den sydkoreanska WLAN-marknaden. 
Liknande avtal har slutits med EDI22, en Hongkongbaserad distributör av 
WLAN-infrastruktur till den kinesiska marknaden. 90  
 
Aptilo ser med stort intresse på den asiatiska marknaden, då flera av länderna, 
exempelvis Taiwan, uppvisat en näst intill explosionsartad utveckling vad avser 
penetration av nya teknologier, exempelvis mobiltelefoni. Asiatiska företag 
sneglar också konstant på vad som händer på den amerikanska marknaden varför 
Aptilo ser sin närvaro på denna som en potentiell språngbräda in på andra, 
lovande marknader.91 
 
 

5.6 Kunder och slutanvändare  

 
Aptilos kunder består av venues, främst hotell, flygplatser och kaffekedjor, 
företag som erbjuder WLAN-produkter, samt WISPs. Några preferenser vad 
beträffar typ av kunder har företaget inte och dess kundbas inkluderar bland annat 
Kastrup, Starbucks och Tele 2. Företaget jobbar aktivt med att etablera sitt namn, 
genom att besöka mässor, medverka som talare på olika events etcetera. Aptilo 
anser sig ha fått en framskjutande roll tack vare att företaget var tidigt ute på 
marknaden och i huvudsak fungerar det så att folk i branschen hör talas om Aptilo 
och sedan kontaktar företaget. Detta gäller i synnerhet för operatörer väl 
bevandrade i mobilbranschen.  
 
 

”Vi blev ett begrepp” 
 

- Jan Sjönell, marknadschef, Aptilo Networks 
 
Marknadsföringen gentemot venues sker mer genom en push-strategi, något som 
är nödvändigt då venues i många fall är okunniga om WLAN och dess potentiella 
bidrag till det befintliga tjänsteutbudet. Kastrup, som äger sin egen hårdvara, utgör 
ett bra referensobjekt i förvärvandet av nya kunder med liknande behov som 
Kastrup, vilka det finns många av. Jan Sjönell är ansvarig för marknadsföringen 
medan den direkta försäljningen sköts av en medarbetare.92 I intervjun med 
Christer Holm på HP GMSC påpekas dock att en av Aptilos nackdelar ligger i att 
ledningen inte är tillräckligt aggressiv när det gäller marknadsföring och 

                                                 
90 Personlig intervju, Jan Sjönell, grundare och marknadschef, Aptilo Networks, 2003-04-28. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
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försäljning, något som Christer Holm anser nödvändigt vid en expansion på nya 
marknader.93 
 
Aptilos kontakt med slutanvändaren av WLAN-tjänsten är i stort sett obefintlig. 
Detta är en medveten strategi och till skillnad från exempelvis Telia HomeRun 
kan Aptilos lösning, genom Access Point Controller, få WLAN att framstå som en 
tjänst tillhandahållen av respektive venue, se avsnitt 5.3.  
 
 

5.6.1 Köpenhamns flygplats, Kastrup 
 
Köpenhamns flygplats, Kastrup är en av Europas största flygplatser över 18 
miljoner passagerare per år. I motsats till de flesta andra flygplatser är Kastrup ett 
aktiebolag, noterat på Köpenhamns fondbörs94, och har således vinstintresse. 
 
Kontakter knöts med Aptilo sommaren 2001, då Aptilo erbjöd Bluetooth-
lösningar till Köpenhamns flygplats. Valet föll på Aptilo som enabler, eftersom 
företaget levererade en enkel lösning, som kunde anpassas till flygplatsens 
önskemål. Kastrup var ej intresserat av att sluta avtal med en renodlad WISP då 
man själv ville ha en del av intäkterna från tjänsten. 
 
Avtalet med Aptilo går ut på att Kastrup äger infrastrukturen och agerar ansikte 
utåt mot kunden. Aptilo står för service av systemet (betalning etcetera) mot att 
man får en del av intäkterna från Kastrups WLAN-tjänster. Enligt Kastrups IT-
Manager Henrik Björner Soe fungerar samarbetet med Aptilo mycket bra och 
båda parter ser långsiktigt på relationen och han påpekar vidare att nyttjandet av 
WLAN-tjänsten på Kastrup under de senaste tolv månaderna har ökat med mer än 
20 procent per månad.95 
 
 
“Excellent teamwork, a professional company, that reacts fast and without delay” 
 

- Henrik Björner Soe, IT-Manager, Kastrup 
 

 

5.6.2 Root Systemintegration 
 
Root Systemintegration är ett svenskt företag som säljer standardiserad hård- och 
mjukvara, installation, support, och mer avancerade IT-konsulttjänster till företag 
och offentlig förvaltning på den svenska marknaden96. Root kom i kontakt med 
Aptilo genom deras gemensamma samarbetspartner HP. I avtalet verkar Aptilo 
som underleverantör till Root, som sedan erbjuder hotspotlösningar till kunder 
som SHR, (Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare), vilket är en bransch- och 

                                                 
93 Intervju, Christer Holm, Business Development Manager, HP Global Mobility Solution Center,  

2003-04-18 
94 www.cph.dk, 2003-05-21. 
95 Intervju, Henrik Björner Soe, IT-Manager, Kastrup Flygplats, 2003-05-12. 
96 www.root.se, 2003-05-21. 
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arbetsgivarorganisation för hotell- och restaurangföretag. Valet föll på Aptilo, då 
Root ansåg att företaget erbjöd den bästa lösningen97.  
 
 
”Jag ser bara positivt på vårt samarbete med Aptilo” 
 

- Klas Linnerborg, VD, Root Systemintegration 
 
Intäktsströmmarna från WLAN-tjänsten delas mellan det berörda hotellet, Root 
och Aptilo. Root lanserade sin WLAN-tjänst i mars och har haft en ganska lång 
”införsäljningsfas”, men Klas Linnerborg hävdar att intresset är stort och med 
hjälp av andra intressenter som HP och Intel tror han att de kan knyta till sig fler 
platser det närmaste året. WLAN-tjänsten har ännu ej nått lönsamhet, men 
kommer företaget upp i målet med 300 platser detta år kommer verksamheten visa 
positiva siffror.98 
 
Aptilos produkt används även av den australiensiska WISPen Xone, som har 34 
surfzoner i Australien, varav merparten ligger i Sydney. Xone har även planer på 
att etablera sig utomlands.99 Xone uppger Aptilos produkt som det tyngst vägande 
skälet för samarbetet och företagets CEO, Paul Pettersen, menar att ”We are 
extremely satisfied with the technology solution provided”100. I England finns 
Aptilos produkt representerad på Starbucks-caféer. Nyligen har i London antalet 
Starbucks, utrustade med WLAN,  ökat från sex till hela 56 stycken. Bland 
Aptilos övriga kunder märks svenska Tele 2 som använder företagets produkt för 
bredbandstjänster både på den svenska och finska marknaden.  

 
 

5.7 Partners 

 
För att kunna erbjuda en kostnadseffektiv lösning, och därmed ett så attraktivt 
alternativ som möjligt för sina kunder, har Aptilo ingått i ett antal samarbetsavtal. 
Dessa omfattar samarbeten med en mängd företag verksamma inom olika 
branscher, allt från hårdvaruleverantörer som till exempel HP, Samsung och Intel 
till Global Roaming Providers som GRIC och iPASS. Nedan kategoriseras och 
exemplifieras vilken karaktär avtalen mellan Aptilo och olika samarbetspartners 
har, samt vilken funktion avtalen fyller för Aptilo och respektive 
samarbetspartner. 
 
 
Total Solution Partner: Exempel HP och Transat 
 
Samarbetet med HP och innebär en end-to-end lösning som täcker hårdvara, 
installation och underhåll av den hårdvara som WLAN kräver då det införs hos en 
ny venue. Samarbetsavtalen är icke-exklusiva för bägge parter vilket innebär att 

                                                 
97 Intervju, Klas Linnerborg, VD, Root Systemintegration, 2003-05-12. 
98 Ibid 
99 www.thexone.com.au, 2003-07-20. 
100 Pressmeddelande, www.aptilo.com, 2002-09-18. 
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varken Aptilo eller till exempel HP är bundna till varandras lösningar vid 
försäljning av egna produkter på marknaden. Dock innebär avtalet att man vid 
försäljning av egna produkter för fram det andra företagets produkter som så 
kallade preferred products. Avtalet med HP är globalt. 
 
I maj 2003 inledde Aptilo ett samarbete med amerikanska Transat för att kunna 
erbjuda kunder och slutanvändare en helhetslösning för publikt WLAN. För att 
åstadkomma detta kombineras Aptilos mjukvara, vilken möjliggör en mängd olika 
betalningsalternativ etcetera, med Transats SIM-kortsteknologi, som är ledande på 
marknaden vad gäller användaridentifiering för WLAN-utnyttjande via SIM-kort. 
Tanken är att detta samarbete inte bara skall underlätta betalning via det vanliga 
mobilabonnemanget, utan även nätverksaccess och sömlös roaming. Tekniken 
finns tillgänglig på den asiatiska och europeiska marknaden. 
 
 
Global Roaming Providers: Exempel iPASS och GRIC 
 
Aptilo har avtal med ett antal olika Global Roaming Providers, det vill säga 
företag som möjliggör utnyttjandet av olika WISPs då användaren befinner sig på 
en venue som ej täcks in av dennes Home WISP. Två av dessa är iPASS och 
GRIC. Dessa företag länkar samman WISPs med olika modempooler och 
möjliggör uppkoppling mot en främmande WISP/modempool, men med 
debitering mot ens Home WISP. Poängen för slutanvändaren är att denne inte får 
räkningar från en mängd olika operatörer, utan kostnaden för uppkoppling läggs 
på den räkning slutanvändaren betalar till sin Home WISP. 
 
 
Payment Service Providers: Exempel Debitech 
 
För att kunna erbjuda olika alternativ för betalning till slutanvändaren samarbetar 
Aptilo med ett antal företag som är specialiserade på att utveckla teknik för 
moderna och säkra betalningsapplikationer. Dessa olika tekniker integreras och 
anpassas till Aptilos produkter för att kunna erbjuda den variation av 
betalningsmöjligheter som är en viktig del av Aptilos produkt. 
 
 
Application Partners: Exempel Wavelink 
 
Aptilo samarbetar även med ett antal företag som sysslar med olika typer av 
applikationslösningar, i huvudsak tekniker för effektivt managerande av olika 
venues/hotspots. Till exempel har Aptilo nyligen ingått ett samarbetsavtal med det 
amerikanska företaget Wavelink. Detta avtal innebär att Aptilo, utöver sin egen 
lösning, kan erbjuda sina kunder en produkt utvecklad av Wavelink, kallad 
Wavelink Mobile Manager. Produkten gör det möjligt för kunden att snabbt och 
enkelt styra sitt nät av hotspots från en central enhet. 
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Market Enabling Partner: Intel 
 
Aptilo har även samarbetsavtal med Intel. Detta innebär att Aptilos WLAN-
produkt drivs på Intelprocessorer samt att Intel på mässor och dylikt använder sig 
av Aptilos produkt vid demonstration av hur WLAN-tekniken används. Detta 
kommer Intel bland annat att göra på olika mässor under 2003, då lanseringen av 
företagets nya WLAN-konfigurerade chip, Centrino, släpps på marknader runt om 
i världen. 
 
 

5.8 Intäktsstrategi 

 
En problematik som uppstår vid kommersialisering av en teknik som WLAN är 
val av betalningssätt för användaren samt vilken prissättningsstrategi som skall 
användas för att ta betalt. Aptilos produkt erbjuder en mängd olika betalningssätt 
för att göra tjänsten så attraktiv som möjligt för slutanvändaren. Användaren kan 
betala bland annat via: 
 
• VISA-kort via inloggningssajten, som användaren blir dirigerad till när denne  

försöker koppla upp sig mot Internet. 
• Abonnemang. Detta förutsätter dock att slutanvändaren är ansluten till GRIC, 

iPASS eller någon annan Global Roaming Provider. 
• Skrapkort inhandlade på respektive venue. Från kortet erhålls en kod som 

sedan skrivs in på inloggningssajten. Bygger på en liknande idé som 
kontantkort för mobiltelefoni. 

• Exempelvis hotellräkningen. Denna möjlighet ges eftersom Aptilos produkt 
gör det möjligt för olika venues att skräddarsy gränssnittet så att det framstår 
som kundens tjänst, snarare än Aptilos. 

 
Det är inte endast själva betalningssättet som är vitalt för slutanvändaren, utan 
även åtagandet i form av uppkopplingstid denne måste göra. Till skillnad från den 
lösning Aptilo erbjuder var användaren tidigare tvingad att vara abonnent i 
exempelvis Telias nät för att kunna använda hotspots ägda av Telia. Dessutom har 
man tidigare varit tvungen att köpa lång accesstid, i form av en hög fast avgift, 
vilket inte var attraktivt för användaren såvida denne inte tillbringar osedvanligt 
mycket tid på venues som i detta exempel låtit Telia HomeRun installera hotspots. 
 
 
”Hade Telia HomeRun köpt vår lösning från början är jag övertygad om att det hade gått mycket 
bättre för dem än vad det gör idag”  
 

- Jan Sjönell, marknadschef, Aptilo Networks 
 
Aptilo för noggrann statistik över slutkunderna och det visar sig att de flesta 
användare av hotspots vid venues såsom hotell och flygplatser är tillfälliga 
användare. Aptilos lösning erbjuder användaren möjlighet att koppla upp sig allt 
ifrån en enstaka timme till obegränsad access i en månad eller till och med en 
ännu längre tidsperiod. Vad beträffar intäktsströmmarna får alla företag i 
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nätverket en del av intäkterna. Aptilo får, precis som iPASS, GRIC etcetera, en 
viss procentsats av de intäkter som genereras från användarna. Procentsatserna för 
respektive aktörer i nätverket är dock konfidentiella, men Jan Sjönell beskriver det 
som en win-win situation101. Det är olika procentsatser från fall till fall. 
 
 
”Vi ser det som viktigt att venuen, det vill säga hotellet, har en acceptabel del av intäkterna, Aptilo 
sin del och vi vår del” 
 

- Klas Linnerborg, VD, Root Systemintegration 
 
 

5.9 Intäktsmodell 

 
Aptilos lösning kan tillgodose behoven hos två olika kundgrupper, dels kunder 
som endast utnyttjar Hotspot Solution, exempelvis Root, eller teleoperatörer i 
egenskap av WISPs, dels de kunder som utöver denna produkt även utnyttjar 
Instant Hotspot-tjänsten, till exempel Köpenhamns flygplats, Kastrup. 
Intäktsströmmarna från dessa två kundgrupper skiljer sig markant åt både vad 
gäller antal inblandade aktörer samt riktningarna på intäktsströmmarna.  I Roots 
fall köps Aptilos mjukvara mot licens och Root erbjuder i sin tur WLAN-
lösningar till de av SHR: s medlemmar som valt att köpa WLAN-tjänsten. Således 
erhåller Aptilo licensintäkter för sin mjukvara löpande direkt ifrån Root. 
 
I fallet Kastrup är omständigheterna emellertid annorlunda. Här förses Kastrup 
med en totallösning i form av hårdvara, mjukvara, installation samt managering 
av systemet. Hårdvara och installation står HP för, medan Aptilo står för 
mjukvaran och managerandet av systemet. Mot att Aptilo står för mjukvaran och 
driften av systemet får företaget sedan, till skillnad från HP, som endast säljer sin 
hårdvara, en procentsats av Kastrups WLAN-intäkter. 
 
Aptilo och HP kan inte ensamma tillgodose kundens (i det här fallet Kastrup) 
behov, utan de är i sin tur beroende av externa aktörer som med sina 
kompletterande teknologier bidrar till ett gemensamt värdeskapande för Kastrup. 
Dessa aktörer är Payment Service Providers (Debitech) och Global Roaming 
Providers (iPASS), se avsnitt 5.7. Dessa aktörer gör det möjligt för Kastrup att 
erbjuda betalning via kredit-/bankkort, samt möjliggör access för slutanvändare 
med abonnemang knutna till andra WISPs.  
 
Nedan presenteras en modell över de intäktsströmmar som uppstår vid skilda 
betalningssätt. Modellen illustrerar även hur samtliga företag med sina respektive 
funktioner bildar en värdeskapande verksamhet.  
 
 
 
 
 
                                                 
101 Personlig intervju, Jan Sjönell, grundare och marknadschef, Aptilo Networks, 2003-04-28. 
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Betalning via abonnemang 
 
1a) Slutanvändaren kopplar upp sig mot aktuell venue, i detta fall Kastrup 
flygplats, via abonnemanget med sin Home WISP. Genom att slutanvändaren 
ingått avtal med iPASS, debiteras utnyttjad uppkopplingstid på slutanvändarens 
ordinarie abonnemang. 
 
2a) De intäkter som registrerats hos Kastrup belastar slutanvändarens ordinarie 
abonnemang för att sedan återföras till Kastrup. I egenskap av Global Roaming 
Provider, administrerar iPASS betalningsströmmarna och får då en procentsats på 
dessa intäkter. 
 
3 Kastrup återför i sin tur en procentsats av sina löpande intäkter från WLAN-
tjänsten till Aptilo. 
 
Betalning via kredit-/bankkort 
 
1b) Slutanvändaren använder sitt kreditkort/bankkort för betalning av utnyttjande 
av Kastrups trådlösa Internet uppkoppling. En Payment Service Provider, såsom 
Debitech, kontrollerar med slutanvändarens kreditinstitut/bank att dennes kort kan 
debiteras. 
 
2b) Kreditinstitutet/banken debiterar slutanvändaren för att sedan betala Kastrup. 
Genom att agera Payment Service Provider tar Debitech en procentsats av 
surfkostnaden från slutanvändaren.  
 

2b) 2a) 

3 

1c) 
1a) 

Aptilo 
Networks 

1b) 

Debitech iPASS 

HP 
 

Slutanvändare 

Venue 
-Kastrup Bank/Kreditinstitut 

Figur 5.3: Intäktsmodell 

Home 
WISP 
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3 Kastrup återför slutligen en procentsats av sina löpande intäkter från WLAN-
tjänsten till Aptilo. 
 
Betalning via skrapkort 
 
1c) Slutanvändaren utnyttjar ett skrapkort, vilket betalas kontant direkt till 
Kastrup. 
 
3 Kastrup återför slutligen en procentsats av sina löpande intäkter från WLAN-
tjänsten till Aptilo. 
 
 

5.10 Konkurrenter 

 
Aptilo är långt ifrån ensamt om att erbjuda skräddarsydda WLAN-lösningar till 
sina kunder. Företaget har konkurrenter på den inhemska såväl som den globala 
marknaden. Nedan följer ett urval av konkurrenter som på olika sätt tangerar 
Aptilos verksamhet.   
 
 
Service Factory  
 
Svenska Service Factory bildades 1999 och har utöver fem kontor i Sverige även 
kontor i Japan, Danmark, Tyskland och Frankrike. Företaget ägs av de anställda 
med Telia och Brainheart Capital som externa ägare. Företagets lösning, Orbyte 
Wireless System, som främst riktar sig till storskaliga WISPs, stödjer roaming och 
integration med GSM, GPRS och UMTS. Lösningen innehåller funktioner såsom 
service till slutanvändaren (E-mail, personliga hemsidor och nyheter), 
administration (kundservice), statistik (information rörande fakturering och 
kapacitetsutnyttjande), samt konfigurerings- och styrningsverktyg. Orbyte 
Wireless System skall vidare möjliggöra en mer flexibel kundsegmentering 
genom att WISPs dels kan erbjuda slutanvändarna individuellt utformade tjänster 
och differentierad support, dels bedriva differentierad prissättning. Service 
Factory har bland annat sålt sin lösning till Telia HomeRun, en av världens största 
WISPs med mer än 500 hotspots, spanska Euskaltel, och schweiziska Swisscom 
Eurospot. Service Factory har, via operatörer knutna till företagets system, mer än 
två miljoner slutanvändare. 102 
 
 
Wificom 
 
Ett annat företag som levererar WLAN-lösningar till teleoperatörer och WISPs är 
finska Wificom. Företaget bildades år 2000 och har kontor i Finland och 
Frankrike med försäljning i mer än 20 länder i Europa och Asien. Företaget är 
privatägt med investmentföretaget 3i som extern ägare. Wificoms främsta produkt 
utgörs av servermjukvaran SAB Server som vänder sig till WISPs. Produkten 

                                                 
102 www.servicefactory.com, 2003-05-15. 
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inkluderar olika betalningsmöjligheter, roaming, skräddarsydda gränssnitt, 
rapportering etcetera. Wificom erbjuder, förutom ovannämnda mjukvara, drift och 
underhåll av WLAN-system samt konsultation. Företaget samarbetar bland annat 
med GRIC, iPASS och Wavelink. Som stora kunder kan nämnas 
Hongkongbaserade WISPen Systec Telecom, som förser slutanvändare med 
publika hotspots runt om i Asien, och Trustive, en WISP som förser publik till ett 
hundratal hotspots i Europa med WLAN-tjänster. 103  
 
 
Birdstep 
 
Norska Birdstep är ett annat företag, vars verksamhet påminner om Aptilos. 
Företaget grundades 1996 och har, utöver huvudkontoret i Oslo, även en filial i 
USA. Birdstep erbjuder två olika sorters mjukvarulösningar. Birdstep IP Zone, ger 
WISPs möjlighet att erbjuda slutanvändaren tjänster såsom Internet, 
utskriftsmöjligheter, digitala kartor och annan information för mobilt användande 
på publika platser. Birdstep Intelligent Mobile IP Client möjliggör en sömlös 
uppkoppling för slutanvändaren när denne rör sig mellan olika venues. Cisco, HP 
och Telenor är några exempel på Birdsteps partners. 104 
 
 
Nomadix  
 
Nomadix, ett amerikanskt WLAN-företag som grundades 1998, tillverkar och 
levererar mjukvara och nätverksutrustning för publikt användande av WLAN. 
Nomadix har, förutom huvudkontoret i USA, även försäljningskontor i Europa, 
Kina, Japan, Singapore samt Sydkorea och företagets nätverksutrustning och 
mjukvarulösningar finns på mer än 5 000 platser runt om i världen. Företaget har 
även licensavtal för sin mjukvara med hårdvarutillverkaren Proxim, som utvecklat 
den prisbelönta accesspunkten AP2500, samt med Rockwell Collins, som 
levererar in-flight connectivity systems för passagerarplan. Nomadix partners 
utgörs bland annat av HP, Intel och Cisco.105 
 
 
Pronto Networks 
 
Pronto Networks är också ett amerikanskt WLAN-företag. Prontos lösning består 
av Pronto Hotspot Controller och Pronto Hotspot Provisioning & Operations 
Support System (OSS). Pronto Hotspot Controller är den mjukvara som venuens 
tjänst skall byggas på. Pronto Hotspot Provisioning & Operations Support System 
(OSS) är den mjukvara som styr nätverksinfrastrukturen samt möjliggör för 
användarregistrering, olika betalningssätt, roaming etcetera. Företaget har kontor i 
USA, Indien och Storbritannien och som externa ägare ingår bland annat Intel 
Capital. Som samarbetspartner kan nämnas Alvarion, en ledande leverantör av 
trådlös nätverksutrustning med kunder i 120 länder.106 
 

                                                 
103 www.wificom.com, 2003-06-09. 
104 www.birdstep.com, 2003-06-09. 
105 www.nomadix.com, 2003-05-15. 
106 www.prontonetworks.com, 2003-06-09. 
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Ovanstående konkurrenter är utvalda för att ge en så representativ bild som 
möjligt av det segment Aptilo verkar i samt det konkurrenslandskap företaget kan 
tänkas möta vid expansion på nya marknader. Det bör poängteras att vi i detta 
avsnitt ej har för avsikt att täcka in samtliga Aptilos konkurrenter, utan 
ambitionen är istället att ge insikt i vilka egenskaper som finnes hos dessa i syfte 
att kunna dra paralleller till Aptilos verksamhet. 
 
Frånsett att de olika företag som presenterats ovan delvis verkar på skilda 
marknader besitter dessa en mängd gemensamma karakteristika som även 
återfinns hos Aptilo. Alla företagen tillhandahåller mjukvara för managerandet av 
hotspotnät och denna tjänar som ursprung för att kunna erbjuda kunderna och 
slutanvändarna olika skräddarsydda lösningar och valmöjlighet. Ett antal av 
företagen erbjuder även tilläggstjänster såsom drift av system och 
uppgraderingsmöjligheter. Bland företagens samarbetspartners återfinns även här 
namn som Aptilo uppvisar. De flesta besitter avtal med någon hårdvarutillverkare 
som till exempel HP och Cisco, och även med någon roaming provider såsom 
GRIC eller iPASS. Några av företagen har även ingått partnerskap med 
teleoperatörer och i vissa fall agerar dessa även externa ägare. Andra externa 
ägare som förekommer är både investmentbolag och industriella sådana. Något 
alla företagen betonar är deras kompetens och erfarenhet inom IT- och 
telekomsektorn. 
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6  
 

- ANALYS - 
 
 
 
Syftet med analysen är att med utgångspunkt från empirin presenterad om Aptilo 
Networks och dess närmiljö i kapitel 5, tillsammans med de teorier som 
diskuterats i kapitel 3 identifiera de kritiska faktorer vi anser drivande för Aptilos 
möjlighet till tillväxt. 

 
 
 
 
 

6.1 Analysens disposition 

 
För att kunna identifiera och analysera kritiska faktorer för Aptilos tillväxt krävs 
ett systematiskt och strukturerat angreppssätt. Den väg företaget vandrat sedan 
starten 2001 har kantats av olika val som fört ledningsgruppen och företaget till 
den bransch och den position i vilken det för närvarande befinner sig; från Axis 
avdelning för mobilt Internet, med Bluetooth-accesspunkten, till Aptilos produkter 
och lösningar för managerandet av publika hotspotnät med WLAN-teknik. 
 
Aptilos utveckling har ej endast påverkats av egna beslut och val utan även av 
företagets närmiljö. Denna påverkan låter sig kategoriseras för att underlätta 
förståelsen av de faktorer som på olika sätt bidrar till Aptilos möjlighet att kunna 
växa. Med empirin som grund har vi därför strukturerat upp analysen i fyra 
delfrågor, se figur 6.1 nedan, i syfte att besvara den initiala frågeställningen i 
problemdiskussionen; Vilka faktorer är av störst betydelse för ett företag som 
Aptilo Networks i dess strävan att nå tillväxt?  
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Betydelsen av branschkännedom och timing: 
 
Kapitlet inleds med en analys av hur medarbetarnas, framförallt 
ledningsgruppens, kompetens och erfarenhet kan tänkas ha påverkat vägvalen och 
fört Aptilo till sin nuvarande position. Detta kopplas till de tidsmässiga 
förutsättningarna för utvecklingen av verksamheten. De lösningar som företaget 
lanserar bör varken vara för tidigt eller för sent ute. Det är inte alltid det företag 
som har den bästa lösningen som vinner, utan det kan även vara det företag som 
har rätt timing och rätt närmiljö som effektivast kan föra ut sin produkt på 
marknader världen över, och därmed lyckas uppnå konkurrensfördelar. 
 
 
Betydelsen av externt kontra internt ägande:  
 
Efter Aptilos interna kompetenser och de tidsmässiga aspekterna analyseras 
företagets finansiella förutsättningar för tillväxt. De finansiella förutsättningarna 
är intressanta både ur ett externt såväl som ett internt perspektiv. Ägarstrukturen 
är inte endast av betydelse för hur Aptilo finansiellt skall klara av en expansion. 
Denna får även konsekvenser på andra plan. Till exempel diskuteras hur man via 
en kombination av externt- och internt ägande kan uppnå synergier i 
publicitetssyfte, samt huruvida ägarstrukturen kan möjliggöra nya samarbeten. 

Externt kontra internt ägande 

Branschkännedom och timing 

Samarbetsavtal 

Kundanpassad lösning 

Vilken påverkan har Aptilos
branschkännedom och timing på
förutsättningarna att växa? 

Hur ser de finansiella förutsättningarna
för tillväxt ut? 

Hur bidrar samarbeten till Aptilos
tillväxt? 

Hur bidrar Aptilos lösning till
företagets möjlighet att växa? 

Slutsatser 

Figur 6.1: Analysens disposition 



“Connect on the Spot” – En fallstudie av WLAN-enablern Aptilo Networks 

 56 

 
Betydelsen av samarbetsavtal:  
 
En viktig roll för Aptilos affärsmodell fyller de partners som företaget ingått olika 
samarbeten med. Dessa samarbeten är av olika karaktär och har presenterats ovan 
i kapitel 5. Frågorna vi ställer oss är på vilket sätt dessa samarbeten bidrar till 
Aptilos möjlighet att växa samt vilka av dessa samarbeten som är av större 
betydelse för framtida expansion på nya marknader. Ambitionen är även att utreda 
vilket utbyte som äger rum inom respektive samarbete, det vill säga vad Aptilo 
och respektive samarbetspartner får ut av samarbetet? 
 
 
Betydelsen av kundanpassade lösningar:  
 
Efter att ha analyserat ovanstående faktorers betydelse riktas fokus på hur Aptilos 
produkter och tjänster bidrar till företagets tillväxt. Absolut centralt är 
kundanpassningen hos produkterna. Tonvikt läggs även på att utreda huruvida 
Aptilos produkter och tjänster utgör en stabil grund för företaget att bygga 
varaktiga konkurrensfördelar på. 
 
 

6.2 Betydelsen av branschkännedom och timing 

 

”…ledningen hade också en bakgrund (Ericsson) som tilltalade oss.” 

- Christer Holm, Business Development Manager, HP GMSC 
 
Samtliga personer i Aptilos ledning har bakgrund från IT- och telekombranschen. 
VD Torbjörn Wård har tidigare varit General Manager för AXIS Mobile Internet 
Division och innan dess haft ledande roller på Ericsson inom mobila system. Jan 
Sjönell har haft ledarpositioner för både AXIS och Ericsson, bland annat i 
Sydostasien. Liknande bakgrund finns att hitta hos alla i ledningsgruppen, se 
Appendix 2, och de kompetenser som utvecklats hos ledningsgruppen har haft 
inverkan på var Aptilo befinner sig idag. 
 
Vi anser att den branschkännedom och de kompetenser, uppbyggda genom ovan 
nämnda erfarenheter, är nödvändiga eftersom det efter IT-bubblan och de dyra 
3G-satsningarna råder en viss skepsis hos investerare att satsa pengar i IT-
relaterade företag. Investerarna analyserar noga vilken erfarenhet och vilka 
kompetenser som finns i ledningen. Även det faktum att personerna i ledningen 
har en uttalad kostnadsmedvetenhet ses positivt av olika intressenter, inte minst av 
de externa ägarna. 
 
 
”Aptilo har byggt en mycket kostnadsmedveten företagsstruktur.” 
 

- Philip Siberg, Investment Manager, Skanditek 
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Sprungna ur Axis Mobile Internet Division var Aptilo tidigt ute när det gällde att 
utveckla lösningar för publik användning av WLAN. Företaget har sedan starten 
prövat och omprövat många affärsmodeller, vilket lett till att det nu hittat en roll i 
WLAN-branschen, som ligger i linje med de kompetenser som vuxit fram ända 
sedan Axistiden. Den tidiga närvaron på marknaden anser Aptilo ha lett till first 
mover advantages och betraktas internt som en av företagets största styrkor.  
 
Enligt Kerin & Varadarajan107 kan effekter uppstå som gynnar efterföljande 
företag och som samtidigt försvagar effekten av first mover advantage. En av de 
effekter som författarna nämner är de lärdomar som kan dras från first mover-
företagets misstag. Onekligen har Aptilo tagit lärdom av Telia HomeRuns tidiga 
och breda satsning på hotspots i Sverige. Även om Telia HomeRun verkar i ett 
annat segment har Aptilos ledning sneglat på Telia HomeRuns affärsmodell och 
funnit att denna initialt innehöll fundamentala brister rörande kundanpassning och 
användarvänlighet108. Därav blev detta centrala frågor i utvecklingen av Aptilos 
produkter. Aptilos satsning på en kundanpassad och användarvänlig lösning 
diskuteras utförligare i avsnitt 6.5. 
 
Den branschkännedom och erfarenhet som företagsledningen besitter placerar 
Aptilo i en gynnsam position som WLAN-enabler. Detta är emellertid inget unikt 
för segmentet som Aptilo verkar i. Det finns flertalet konkurrenter, på såväl 
nationell som global nivå, vars ledningsgrupper uppvisar likvärdiga kompetenser 
och erfarenheter inom IT- och telekombranschen. I efterdyningarna av IT-bubblan 
kan det även antas vara relativt enkelt att förvärva denna typ av kunskap på 
arbetsmarknaden varvid vi anser att de kompetenser som ledningen besitter ej 
utgör en varaktig konkurrensfördel utan snarare är en grundförutsättning för att 
kunna verka på marknaden. Två exempel på WLAN-enablers med 
företagsledningar som påvisar liknande kompetenser som Aptilo är Service 
Factory och Pronto Networks. I Service Factorys fall kommer majoriteten av 
ledningsgruppen från olika verksamhetsområden inom Telia, som även är en av de 
externa ägarna i företaget, och hos Pronto Networks härrör ledningsgruppen från 
diverse amerikanska IT- och telekomföretag. 
 
 

6.3 Betydelsen av internt kontra externt ägande 

 
Riskkapitalbolagen Skanditek Industriförvaltning och Nordstjernan Ventures gick, 
som ovan nämnts, i april 2003 in som delägare i Aptilo och har båda var sin 
representant i företagets styrelse.   
 
Enligt Rindova & Fombrun109 kan externa ägare användas i signaleringssyfte. 
Tanken är att företaget genom en kombination av externt och internt ägande skall 
hitta den optimala ägarstrukturen för att uppnå synergier i publicitetssyfte. Det 
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109 Rindova, V. & Fombrun, C. (1999), ”Constructing Competitive Advantage: The Role of Firm - 

Constituent Interactions”, Strategic Management Journal, vol. 20, pp. 691-710. 
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externa ägandet, av författarna kallat strategisk projektering, är tänkt att bidra 
med exempelvis välrenommerade namn, med hjälp av vilka företaget kan få 
hävstång på det erbjudande som skall locka till sig kunder och partners. Det ligger 
i Nordstjernan Ventures och Skanditeks intresse att kommunicera Aptilos 
betydelse i WLAN-branschen, för att på så sätt hjälpa Aptilo i dess strävan att nå 
lönsamhet. Då dessa företag alldeles nyligen gått in som ägare i företaget är det 
svårt att nyanserat fastställa hur Aptilo utnyttjar ägarna i publicitetssyfte, men 
klart är att signaleringsmöjligheter föreligger. 
 
Det externa ägandets strategiska projektering skall enligt Rindova & Fombrun 
kombineras med det interna ägandet, av författarna benämnt den strategiska 
investeringen. Den strategiska investeringen i Aptilo utgörs av företagsledningens 
ägande och intresse i företagets finansiella utveckling. I Aptilo har ledningen 
fortfarande majoritet vid styrelsebeslut, vilket skapar förutsättning för att 
företagets mål och vision kan bibehållas. Detta är något som Rindova & Fombrun 
lyfter fram som väsentligt vid synkroniseringen av den strategiska projekteringen 
respektive investeringen. Aptilos branschkännedom och vision i kombination med 
de externa ägarnas erfarenhet och kunskap om hur man får företag att växa och 
uppnå lönsamhet utgör en förutsättning för framtida expansion på nya, och 
befintliga marknader. 
 
 
”Partners tittar mycket på hur pass stabil ägarstrukturen är.”  
 

- Jan Sjönell, marknadschef, Aptilo Networks 
 
Genom Skanditeks och Nordstjernan Ventures inträde som ägare i företaget anser 
Aptilo att man inte bara säkerställt ett visst kapitaltillskott för internationell 
expansion, utan även tillskansat sig ett nytt signaleringsinstrument, då andra 
företag i sin utvärdering av potentiella samarbetspartners tar hänsyn till den 
finansiella stabiliteten i företaget. Denna infinner sig som regel i närvaron av 
seriösa, långsiktiga ägare, som därigenom öppnar möjligheter till nya samarbeten. 
 
I kontrast till ovan nämnda fördelar med ett externt ägande finns en potentiell risk 
med investmentbolag som ägare, bland annat genom de avkastningskrav ägarna 
kommer att ställa på Aptilo. Onekligen är avkastningskraven på investeringen i 
Aptilo en prioriterad fråga hos ägarna, även om varken Skanditek eller 
Nordstjernan Ventures velat uttala sig om några specifika krav. Således ser vi en 
problematik i att de externa ägarnas avkastningskrav ej nödvändigtvis är optimala 
för att möjliggöra Aptilos långsiktiga tillväxt. 
 
Ett tänkbart scenario är att WLAN-branschen ej utvecklas i den takt eller riktning 
de externa ägarna initialt förutspått, vilket skulle kunna resultera i att dessa drar 
sig ur Aptilo. Eventuellt skulle därför en industriell ägare lämpa sig bättre då en 
sådan i större utsträckning, kan tänkas sätta den långsiktiga tillväxtpotentialen i 
första rummet snarare än lönsamhetsutvecklingen. 
 
Flertalet av Aptilos konkurrenter har även de namnkunniga externa ägare i ryggen 
för expansion på nya marknader och många av konkurrenterna är också 
framgångsrika med att signalera detta som en styrka. Dessutom har några 
konkurrenter även industriella ägare med starka positioner på marknaden, till 
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exempel Pronto Networks som bland annat finansieras av Intel Capital, ett företag 
som explicit investerar i nystartade teknikbolag, både på den amerikanska 
marknaden och internationellt. Således ser vi ingen direkt konkurrensfördel med 
den ägarstruktur som råder i företaget. Vidare ställer vi oss frågan huruvida 30 
miljoner kronor i tillskott från de nya ägarna förefaller vara tillräckligt för att 
genomföra en omfattande expansion på USA-marknaden. 
 
 

6.4 Betydelsen av samarbetsavtal  

 
Enligt Sandberg110 sätter kunder sin tillit till långsiktigt satsande företag och 
menar därför att det är av yttersta vikt för ett okänt företag att samarbeta med 
välkända och respekterade aktörer inom samma eller en angränsande bransch för 
att kunna skapa sig ett gott anseende och ett starkt varumärke. Aptilo samarbetar 
med flertalet vitt skilda partners för att kunna tillgodose sina kunders, och i 
förlängningen även slutanvändarnas behov.  
 
 

6.4.1 Resursberoende samarbeten 
 
Aptilos främsta skäl till ett samarbete med andra aktörer inom WLAN-branschen 
rör sig till största del om Faulkners111 interna faktorer som nämns i teoriavsnittet. 
Aptilo besitter ej samtliga tillgångar och kompetenser och behöver därför 
samarbeta med andra aktörer, från hårdvaruleverantörer till företag som sköter 
betalningslösningar. 
 
Aptilo har även ett behov av att nå ut till nya marknader. Emellertid ser företaget 
det som dyrt att etablera sig utomlands, framförallt i USA. På USA-marknaden, 
som kommit längst vad gäller utbyggnad av hotspots och etablering av WLAN-
tekniken, är konkurrensen hård samtidigt som efterfrågan är hög. I stort sett all 
spontankontakt rörande förfrågningar om Aptilos lösningar kommer härifrån. HP 
har ett starkt fäste i USA, och genom ett globalt avtal med HP kan Aptilo, enligt 
företagsledningen, få tillgång till den amerikanska såväl som många andra 
betydelsefulla marknader. Ledningen för Aptilo anser vidare att en närvaro på den 
amerikanska marknaden även fungerar som en språngbräda till den asiatiska 
marknaden, eftersom Asien influeras starkt av vad som sker i USA112. 
 
Enligt Johansson & Mattson113 existerar nätverk främst på grund av 
resursberoende, då en medlem i nätverket står för en funktion som kompletterar 
andra nätverksmedlemmarnas funktioner. Varken HP eller Aptilo kan tillgodose 
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venues fulla behov för att kunna erbjuda en publik WLAN-tjänst. Därför har 
företagen ingått ett preferred products- avtal, vilket innebär att man 
rekommenderar varandras produkter och tjänster. Exempelvis kan nämnas att 
Aptilos kontakter med Root Systemintegration knöts via rekommendation från 
HP. 
 
 

6.4.2 Tillgänglighet via Global Roaming Providers 
 
En annan typ av samarbete som ej är direkt resursberoende är Aptilos avtal med 
Global Roaming Providers, såsom GRIC och iPASS. Som tidigare nämnts i 
avsnitt 5.7 fungerar dessa företag som länk mellan olika WISPs. Genom att Aptilo 
anpassat sina lösningar till de system som GRIC och iPASS bygger sin roaming 
på, möjliggörs en större användarbas för venuen eftersom denna då kan erbjuda 
tjänsten, inte bara till slutanvändare, som har en direkt relation till denna, utan 
även till slutanvändare med abonnemang hos en annan GRIC eller iPASS ansluten 
WISP. Detta förutsätter dock att slutanvändarens WISP är ansluten till antingen 
iPASS eller GRIC och att denne valt att teckna avtal med någon av dessa. 
 
I förlängningen möjliggör även avtalen med iPASS och GRIC tillgång till 
potentiellt sett större intäkter för Aptilo. Detta eftersom företagets lösningar blir 
attraktivare för nya kunder då dessa i sin relation till slutanvändarna kan erbjuda 
ett större totalt antal venues att koppla upp sig mot. För Aptilos del ökar 
intäkterna i takt med antalet användare som besöker de venues och WISPs, som 
valt Aptilos lösning för sin WLAN-tjänst, vilket gör avtalen med Global Roaming 
Providers än mer attraktivt för Aptilo.  
 
Det bör poängteras att det inom branschen råder en samstämmighet rörande vikten 
av roaming för den publika WLAN-användningens breda etablering. Det finns 
idag ingen operatör som är nationellt, än mindre internationellt, heltäckande. 
Roamingavtalen med GRIC och iPASS kan därför snarare ses som en 
nödvändighet, än en möjlighet, för Aptilo att kunna växa.  
 
 

6.4.3 Partners som signaleringsinstrument  
 
 
”En nödvändig konsolidering och utslagning kommer sedan att ske och de som överlever måste ha 
byggt upp en rejäl kundbas för att klara sig.” 
 

- Helene Westholm, Venture Manager, Nordstjernan Ventures 
 
Shapiro & Varian114 påstår att det mest direkta sättet för ett företag att dra fördel 
av kundernas förväntningar är att knyta bundsförvanter, i form av partners, till sig 
samt genom att signalera produktens nutida eller framtida popularitet. Därför är 
Aptilo beroende av HP: s starka varumärke och trovärdighet för att lyckas 
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övertyga kunderna att deras lösning är ett bra val. HP kan även tillföra kunskap 
om kunders behov efter lång erfarenhet inom datorindustrin. Aptilos avtal med HP 
ger inga garantier att Aptilo, utan egen kraft, kan få tillgång till HP:s starka 
varumärke och stora kundbas världen över. Detta då Aptilo inte är ensamma i sitt 
segment om att ha ett preferred product-avtal med HP, se avsnitt 5.7. 
 
Ett annat exempel där Aptilo använder en partner för att påvisa sin lösnings 
förträfflighet, är avtalet med Intel, vilket innebär att Aptilos WLAN-lösning drivs 
på Intels plattform samt att Intel på mässor och dylikt använder sig av Aptilos 
produkt vid demonstrationer av Intels nya WLAN-chip, Centrino.  
 
 
”Det är viktigt att redan nu skapa intima samarbeten med de stora aktörerna och integrera 
systemen med deras.” 
 

- Helene Westholm, Venture Manager, Nordstjernan Ventures 
 
Enligt Duysters & de Man spelar anseendet en framskjutande roll vid utvärdering 
av potentiella partners, när det i de flesta fall saknas erfarenheter och det ej finns 
tid till att lära känna sina partners115. Aptilo anser sig ha haft stor hjälp av sitt 
nätverk, där HP spelar en viktig roll, när företaget byggt upp sitt anseende som en 
betydande aktör inom WLAN-branschen.  
 
Duysters & de Man påpekar vidare att de framgångsrikaste företagen är utrustade 
med en fungerande underrättelsefunktion, som garanterar identifiering av nya 
utvecklingar och innovativa företag för eventuella samarbeten116. Det kan därför 
uppstå en win-win situation när stora företag knyter upp små innovativa företag 
till sitt nätverk; dels får de små företagen draghjälp med att finna nya marknader 
med nya kunder, dels drar de stora företagen nytta av komplementföretagen, som 
med sin spjutspetsteknologi och kunskap bidrar till att förhöja värdet på de egna 
produkterna samtidigt som alla parter gagnas då kunskap utbyts mellan företagen. 
Detta i sin tur höjer statusen på samarbetet och nya aktörer attraheras. I Aptilos 
fall innebär det exempelvis att företaget höjer efterfrågan på sin lösning när dessa 
lanseras tillsammans med HP:s produkter.  
 
Herbig & Milewicz talar om marketing signals och att företagsledare ständigt är 
observanta på dessa för att kunna utvärdera konkurrenter och samarbetspartners. 
Författarna menar vidare att den stora utmaningen för företagsledningen således är 
att managera de signaler som är till fördel för företaget117. Aptilo arbetar medvetet 
med detta genom signalering, där man överdramatiserar samarbetsavtalens 
omfattning. Företagets ledning ser dessa avtal som en viktig aspekt och en 
bidragande faktor till Aptilos goda anseende i WLAN-branschen. 
 
Aptilo är långt ifrån unika om att ha starka, namnkunniga partners i sitt nätverk, , 
både vad gäller partnerskap sprungna ur ett resursberoende, exempelvis med HP, 
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och sådana som ingåtts i syfte att öka tillgängligheten för slutanvändaren, till 
exempel med iPASS. Företaget är inte heller unikt i att utnyttja samarbeten i 
signaleringssyfte. Merparten av Aptilos konkurrenter signalerar även de 
samarbetsavtal med samma eller liknande företag inom olika segment i branschen.  
 
Att tillgodose tillgängligheten för slutanvändaren genom samarbetsavtal med 
global roaming providers är något som merparten av konkurrenterna även gjort, 
och detta kan därför snarare anses vara en nödvändighet för att tillgodose 
slutanvändarens behov och kunna konkurrera snarare än en konkurrensfördel för 
något specifikt företag. Detta samma gäller i högsta grad även för det 
resursberoende samarbetena, då flertalet av Aptilos konkurrenter har liknande 
samarbetsavtal med resurskompletterande företag som HP och Intel. Följaktligen 
anser vi inte heller dessa samarbeten utgöra en stabil grund för möjligheten att 
kunna växa, då Aptilos resursberoende avtal i huvudsak är av icke-exklusiv 
karaktär. 
 
  

6.5 Betydelsen av kundanpassade lösningar 

 
Aptilo har, som ovan nämnts, en produkt, och därtill en tjänst som är direkt 
applicerbar på denna produkt, se figur 5.2. Produkten, Hotspot Solution, utgör en 
plattform, på vilken tjänsten, Instant Hotspot, baseras. Instant Hotspot-tjänsten 
innebär annorlunda uttryckt att Aptilo, baserat på egen teknik, managerar nätet åt 
venuen. Både Hotspot Solution och Instant Hotspot är oberoende av vilken initial 
infrastruktur som finns hos en venue, det vill säga om denna redan har befintlig 
infrastruktur för WLAN kan lösningen ändå implementeras och saknas sådan kan 
Aptilo via samarbete med hårdvaruleverantörer erbjuda totallösningar. Utifrån 
Aptilos två olika erbjudanden kan två olika kundgrupper definieras. Hotspot 
Solution är tänkt för teleoperatörer som agerar WISPs, exempelvis Tele 2, medan 
Instant Hotspot (tillsammans med Hotspot Solution) är utformad för att tillgodose 
venues behov, till exempel Kastrup eller SHR: s medlemmar (via Root). 
 
Aptilos R & D-enhet ägnar sig åt att ta fram lösningar i syfte att tillgodose 
behoven hos de olika kunderna, och företagets produkter är till stor del resultat av 
kundkrav. Exempelvis kom Samsung i Sydkorea för något år sedan med önskemål 
rörande olika funktioner hos produkten som då syntes överraskande, men Aptilo 
var lyhörda och idag är många av de förslagen standard även i andra enablers 
produktutbud.118 Denna lyhördhet ligger till grund för att Aptilos produkter är väl 
anpassade till den efterfrågan som finns hos kunderna. 
 
Aptilo anser att många IT-bolag har haft bra idéer och bra lösningar men saknat 
en verklighetsuppfattning om marknaden, det vill säga vad som är 
kommersialiserbart. De erfarenheter medarbetarna på Aptilo har innebär att 
många olika typer av kunder och frågeställningar stötts på under åren vilket 
säkerligen bidragit till att företagets uppfattning om marknadens efterfrågan 
stämmer väl överens med verkligheten. Aptilo har därför valt att se till vad som 
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efterfrågas hos kunderna, istället för att titta på konkurrenters produkt- och 
tjänsteutbud.  
 
 

6.5.1 Användarvänlighet via valfrihet 
 
 
”Det måste vara enkelt för slutanvändarna och det skall vara enkelt för hotellet som säljer 
tjänsten.”  

 
- Klas Linnerborg, VD Root Systemintegration 

 
Kastrup valde Aptilo för att de kunde erbjuda en enkel lösning för slutanvändaren 
och för att Aptilos produkt inte kräver ett operatörsknutet abonnemang av 
slutanvändaren. Ledningen på Kastrup anser att alla resenärer, inte bara 
exempelvis Telia HomeRuns abonnenter, med WLAN-konfigurerade apparater 
skall ha möjlighet att utnyttja de hotspots som finns på Kastrup, för att det skall 
bli lönsamt för venuen att erbjuda tjänsten. Många hotell- och flygplatsgäster är 
tillfälliga besökare för vilka det skall vara enkelt att utnyttja nätet. Aptilos produkt 
är utformad för att tillgodose dessa tillfälliga användares behov, framförallt vad 
gäller betalningsmöjligheter. Just de olika betalningsmöjligheterna anser vi vara 
viktigt för denna typ av produkter och här var Aptilo tidigt ute med att inkludera 
dessa i sitt erbjudande. Slutanvändarna erbjuds inte bara en mängd olika 
betalningsmöjligheter, utan kan själv bestämma åtagandet i form av 
uppkopplingstid. Detta anser vi vara nödvändigt för denna typ av tjänst, men ändå 
var det i vissa fall tidigare så att användaren var tvungen att teckna sig för en fast 
avgift som dessutom bara kunde utnyttjas på Home WISPens hotspots. 
 
 

6.5.2 Flexibilitet via kundanpassning 
 
 
”Aptilo har ett bra koncept och en flexibel lösning som kan säljas till ett flertal kundgrupper.” 
 

- Christer Holm, Business Development Manager, HP GMSC 
 
Aptilos produkt erbjuder möjlighet till ett skräddarsytt gränssnitt, innebärandes att 
slutanvändaren, då denne skall utnyttja WLAN-tjänsten, möts av en 
inloggningssida som förmedlar en bild av att det är en tjänst tillhandahållen av 
venuen snarare än Aptilo. På flygplatsen möts användaren av Kastrups gränssnitt 
och det enda slutanvändaren ser av Aptilo är företagets logotype som finns på 
inloggningssidan. Med ett skräddarsytt gränssnitt profilerar sig Kastrup som en 
modern flygplats, som erbjuder resenären det senaste inom trådlös 
datakommunikation. 
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6.5.3 Intäkter 
 
 
”Hade Telia HomeRun gett en liten del, 10-20 %, är jag övertygad om att det blivit en helt annan 
succé” 
 

- Jan Sjönell, marknadschef, Aptilo Networks 
 
Precis som för den ovan nämnda flexibilitetsaspekten handlar det här om att skapa 
incitament för kunden att köpa Aptilos lösning. En del tidigare affärsmodeller 
utformades så att WISPs erbjöd venuen att kostnadsfritt sätta upp hotspots hos 
denne för att sedan självt ta alla intäkter genererade av WLAN-utnyttjandet. För 
många venues framstod dock detta alternativ som oattraktivt. Kastrup var till 
exempel ej intresserat av att gå in i partnerskap med en renodlad WISP då man 
själv ville ha en del av intäkterna från tjänsten. Genom att istället dela på 
intäktsströmmarna skapas en win-win situation, som bland annat skapar 
incitament för venuen att marknadsföra tjänsten till de potentiella användare som 
rör sig på venuen. Har denna inget att vinna på att WLAN utnyttjas mycket, 
minskar incitamenten för venuen att lansera tjänsten, och det är viktigt att komma 
ihåg att det trots allt är venuen som står för den viktiga direktkontakten med 
slutanvändarna. 
 
 

6.5.4 Kundbas som signaleringsinstrument 
 
Enligt Katz & Shapiro är kunden intresserad av vilket nätverk som för närvarande 
är störst, det vill säga har störst användarbas119. Schilling menar vidare att det i 
många fall är svårt för kunden att bedöma produktens kvalitet på förhand och de 
flesta tenderar därför att se användarbasen som en signal på att andra kunder 
redan utvärderat produkten/tjänsten och funnit denna tillfredställande120. Detta är 
något som Aptilo medvetet utnyttjar då företaget är noga med kommunicera, 
främst via pressmeddelanden, vilka kunder som använder företagets lösning. 
Bland annat har man knutit kaffekedjan Starbucks till sig, främst i London, vilket 
signaleras till omgivningen, inte minst beroende på att många venues som 
funderar på att installera hotspots tittar på Starbucks, som har fått mycket 
publicitet för sin WLAN-satsning i USA. Vidare används Kastrup som 
referensobjekt i knytandet av nya kunder med liknande behov121. 
 
Aptilo var tidigt ute med att betona vikten av en kundanpassad lösning, vilket 
också avspeglas i det sätt Aptilos sådan är konstruerad på. Att Aptilos produkt 
motsvarar kundernas krav, råder det enligt oss ingen tvekan om, då kunder som 
Kastrup och Root är noga med att påpeka detta som det primära skälet vid valet av 
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Aptilo som leverantör av WLAN-lösningar. Den kundanpassning och 
användarvänlighet som Aptilos produkt erbjuder går dock att finna hos Aptilos 
konkurrenter, som erbjuder liknande lösningar till sina kunder. Detta är ett resultat 
av de svårigheter som är förknippade med skyddandet av mjukvarulösningar. 
Således krävs en ständig vidareutveckling och förbättring av produkt och tjänst 
för att dessa skall vara överlägsna konkurrenternas motsvarigheter. Fundamentalt 
för Aptilos möjlighet att växa är att bibehålla attraktiviteten hos sin lösning genom 
att fortsatt ligga i frontlinjen för produktutveckling och därmed kunna möta 
kundernas ökade krav.  
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7  
 

- AVSLUTANDE DISKUSSION - 
 
 
 
Kapitlet inleds med de slutsatser som genererats utifrån analysen. Ur dessa 
slutsatser har utmaningar Aptilo står inför utkristalliseras, varvid våra 
rekommendationer presenteras. Därefter förs en diskussion av mer spekulativ 
karaktär rörande branschens utveckling. Avslutningsvis presenteras förslag till 
fortsatt forskning. 
 
 
 
 
 

7.1 Slutsatser 

 
I problemdiskussionen i inledningen formulerades den övergripande 
frågeställningen för vår fallstudie. Denna lyder: Vilka faktorer är av störst 
betydelse för ett företag som Aptilo Networks i dess strävan att nå tillväxt, och 
besitter företaget någon unik faktor som kan komma att utgöra en avgörande 
konkurrensfördel? 
 
För att kunna besvara denna initiala fråga delades analysen upp i fyra delfrågor. 
Utförliga resonemang kring respektive frågeställning fördes sedan, dock utan att 
explicit besvara frågorna. Detta görs nedan i syfte att fånga betydelsen av 
faktorerna, samt i vilken utsträckning vi anser dessa kunna bidra till just Aptilos 
möjlighet att växa. 
 
 
Vilken grund utgör Aptilos branschkännedom och timing för 
förutsättningarna att växa? 
 
Aptilos företagsledning uppvisar stort tekniskt kunnande vad avser trådlöst 
Internet, vilket har avspeglat sig i en välrenommerad och funktionell produkt.  
Detta är dock inget unikt för WLAN-enablers, då flera konkurrenter uppvisar 
likvärdig kompetens. Som poängterades i analysen kan relevant kompetens  även 
förvärvas på arbetsmarknaden. Bedömningen av Aptilos företagsledning blir 
således att dess erfarenhet, bakgrund och kunnande ej utgör någon unik faktor. Vi 
ser istället en förbättringspotential inom området marknadsföring/försäljning, där 
vi hävdar att företaget bör intensifiera arbetet med att knyta nya kunder till sig.  
Avslutningsvis kan vi konstatera att den kompetens Aptilos företagsledning 
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besitter bör betraktas som ett krav för att kunna utveckla produkter och tillgodose 
kunders behov samt få marknadens förtroende i efterdyningarna av IT-bubblan.  
 
 
Har Aptilo de finansiella förutsättningarna för att kunna växa? 
 
I och med inträdet av två investmentbolag som nya storägare, anser ledningen för 
Aptilo att företaget tillskansat värdefullt kapital för att genomföra en internationell 
expansion. Att dessa nya företag gått in i Aptilo signalerar en viss stabilitet 
gentemot partners och kunder. Emellertid ställer vi oss frågande huruvida det 
kapital som öronmärkts för en internationell expansion med fokus på USA-
marknaden är tillräckligt. Denna fråga är av största relevans då Aptilo dessutom 
betraktar USA-marknaden som en språngbräda in på andra marknader.  
 
Aptilo uppvisar alltjämt röda siffror, men om lönsamhet skall uppnås inom en 
snar framtid, krävs enligt oss inte bara en större kundbas, utan även ökande 
licensintäkter för företaget genom att slutanvändarnas nyttjande av WLAN-
tjänsten tilltar. Detta för att uppväga Aptilos utvecklingskostnader.  
 
I analysen diskuterades även att flertalet av Aptilos konkurrenter också signalerar 
starka och namnkunniga ägare i syfte att demonstrera finansiell stabilitet och 
trovärdighet. Vissa konkurrenter uppvisar även industriella externa ägare, något 
som kan anses fördelaktigt då dessa eventuellt besitter djupare kunskap om 
branschen och kan se dess långsiktiga potential. 
 
 
Hur bidrar samarbeten till Aptilos tillväxt? 
 
Som framgått både i empirin och analysen är de flesta av Aptilos samarbeten av 
icke-exklusiv karaktär. Detta gäller både för de samarbeten som grundar sig i ett 
resursberoende och de som syftar till att öka tillgängligheten för slutanvändaren.  
 
Utöver det att Aptilos avtal med partners är icke-exklusiva, och därmed ej 
garanterar någon försäljning av Aptilos produkt framför någon av 
konkurrenternas, så existerar även liknande avtal hos många av Aptilos 
konkurrenter. I vissa fall med exakt samma företag och i andra med likvärdiga. 
 
Som ett litet företag i en turbulent bransch anser vi att Aptilo på ett framgångsrikt 
sätt har slutit viktiga avtal med namnkunniga och starka partners inom andra 
segment i branschen för att kunna erbjuda sina kunder ett så heltäckande och 
attraktivt erbjudande som möjligt. Vi ser dock en begränsning i dessa avtal 
kopplat till deras icke-exklusivitet. Exklusiva avtal skulle innebära helt andra 
garantier för Aptilo vad gäller tillgång till dessa partners nuvarande och 
potentiella kundbas samt marknadsförings- och försäljningskanaler. Dessa avtal 
skulle även innebära en bättre och kraftfullare position vad avser möjligheten att 
via partnerskap ta sig in på nya marknader samt utgöra en stabilare grund för ökad 
orderingång. Nuvarande form för de samarbeten Aptilo ingått ser vi således ej 
utgöra någon direkt konkurrensfördel och ej heller tillräcklig grund för expansion, 
nationell såväl som internationell.     
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På vilket sätt kan Aptilos lösning bidra till företagets tillväxt? 
 
Aptilo har en lösning som med sin kundanpassning och användarvänlighet 
attraherar såväl partners som kunder. Denna är emellertid inte svår att imitera, 
liknande lösningar går redan att finna hos konkurrerande företag. Vi anser därför 
att Aptilo, istället för att slå sig till ro, bör fortsätta på den inslagna vägen och 
behålla sin plats i frontlinjen för produktutveckling.  
 
I ett tidigt skede skiljde sig Aptilos lösning från många konkurrenters, då företaget 
hade en tydligare fokus på kundernas och slutanvändarnas valfrihet och 
användarvänlighet. Istället för att snegla på konkurrenterna har Aptilo valt att 
lyssna till vad kunderna efterfrågar. Vi anser det vara av avgörande betydelse att 
Aptilo behåller denna attityd, som präglas av nära kontakt med kunderna, för att 
fortsatt kunna tidigt skönja förändringar i dessas behov.  
 
Avslutningsvis vill vi påstå att Aptilos potentiellt största möjlighet till 
konkurrensfördelar ligger i deras lösning. Men för att bibehålla attraktiviteten 
krävs en fortsatt ödmjukhet gentemot kunderna i kombination med en ständig 
produktutveckling. 
 
 

7.2 Utmaningar för Aptilo Networks 

 
För att vidareutveckla våra resultat av ovan förda resonemang kan det konstateras 
att vissa av de faktorer vi identifierat som betydelsefulla för Aptilo i dess strävan 
att nå tillväxt snarare utgör grundkrav för att överhuvudtaget konkurrera inom 
segmentet än direkta konkurrensfördelar. Andra faktorer öppnar upp större 
möjligheter för att kunna erhålla unika konkurrensfördelar. Frågan för Torbjörn 
Wård och de övriga cheferna i företagsledningen är således hur företaget skall 
klara av konkurrensen på såväl nationell som internationell nivå och därmed nå 
tillväxt. Vår studie av de olika faktorer som har betydelse för tillväxten påvisar 
dock att Aptilo på flera områden ej skiljer sig avsevärt från sina konkurrenter och 
vi ser därmed förändringspotential i dessa faktorer. Som konstaterades i både i 
analys och slutsats så framhävdes Aptilos lösning som företagets största resurs 
och konkurrensmedel. Hur förträfflig denna än må vara, kommer företaget ej att 
nå tillväxt och lönsamhet utan att realisera sina expansionsplaner. Den största 
utmaningen för Aptilo Networks är följaktligen hur ledningen skall arbeta med de 
olika faktorerna för att kunna expandera.  
 
• Som vi tidigare konstaterat ligger Aptilos största resurs och konkurrensfördel i 

dess lösning, något som poängteras av både kunder och partners. Emellertid, 
finner den ingen framtid utan att hamna i händerna på nya kunder, vilka inte 
bara möjliggör ökade intäkter, utan också ny kunskap och nya önskemål som 
ytterligare bidrar till att förbättra företagets produkter. Vi ser dock att 
förändringar krävs i företaget för att en sådan tillväxt skall kunna ske. Partners 
har påpekat att Aptilo inte är tillräckligt aggressiva på områdena 
marknadsföring och försäljning. Vi tror dock inte att detta är en fråga om 
kompetensbrist, utan snarare en fråga rörande resurser. Men för att intensifiera 
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dessa resurser krävs mycket kapital, något som var tänkt att de externa ägarna 
skulle bidraga med genom sitt inträde i Aptilo. Skanditeks och Nordstjernan 
Ventures kapital skulle då även bereda väg för en internationell expansion på 
bland annat den amerikanska och asiatiska marknaden. Vi bedömer dock att 
detta inträde ej utgör en tillräcklig grund för att realisera Aptilos planer på att 
bli globalt konkurrenskraftiga. Många konkurrenter har lika bra, om inte bättre 
utgångslägen med sina namnstarka industriella ägare i ryggen. Vi skulle därför 
råda Aptilo att se över möjligheterna med industriellt ägande alternativt 
börsintroduktion för att på detta sätt kunna erhålla nödvändigt kapital. 
 

• Aptilos samarbetsavtal i sin nuvarande form garanterar ej tillgång till en större 
kundbas upprättad av starka partners som till exempel HP och Intel, då dessa 
avtal endast är av icke-exklusiv karaktär. Aptilo måste mer lita till egen kraft 
för att bygga upp sitt varumärke. Ett starkt varumärke kan då i förlängningen 
bereda väg för en gynnsammare samarbetsform. Vi skulle gärna vilja se en 
större strategisk fokus på marknadsföring och försäljning, utöver de mässor 
och talarevents som företaget inriktat sig på. Man bör följaktligen fortsätta 
knyta attraktiva kunder till sig, som kan användas som referensobjekt för att 
på så sätt erhålla en tydligare profil, både gentemot potentiella nya kunder och 
slutanvändaren. 
 
Sammanfattningsvis tycker vi att Aptilo har goda förutsättningar att nå ut med 
sin produkt och på allvar etablera sig i branschen för trådlösa nätverk. Dock 
krävs det att inte bara att Aptilos kunder ser potentialen i produkten, det krävs 
dessutom att slutanvändarna på allvar strömmar till för att Aptilo skall 
generera licensintäkter.  

 
 

7.3 Reflekterande diskussion 

 
Denna fallstudie har haft som syfte att genom en fallstudie av Aptilo Networks 
identifiera kritiska faktorer för företagets framtida tillväxt i branschen för trådlösa 
nätverk, som vi benämnt WLAN-branschen. 
 
Som tidigare poängteras har den relativt unga WLAN-branschen ett brokigt 
utseende. Företagsjättar inom såväl dator- som telekomindustrin, och mindre, 
nystartade, renodlade WLAN-företag, både samverkar och konkurrerar om att nå 
starka positioner i väntan på att marknaden skall få sitt riktiga genomslag. Att 
WLAN är här för att stanna råder det enligt oss ingen tvekan om. Däremot är den 
framtida branschstrukturen svårare att sia om. Nedan presenteras därför, i 
punktform, ett antal omständigheter, vars utveckling vi anser vara av central vikt 
för den publika WLAN-användningens bredare etablering. 
 
• Om utnyttjandet av trådlösa nätverk blir vanligare i hemmen och på kontoren, 

vilket kan tänkas bli fallet om bärbara datorer standardutrustas med WLAN-
tekniken och hårdvarupriserna fortsätter att sjunka, kan detta tänkas skapa en 
större kunskap kring WLAN-teknikens tillämpbarhet, samt ha en tillvänjande 
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effekt på de potentiella slutanvändarna, vilket skulle kunna öka efterfrågan på 
publika WLAN-tjänster.  

 
• Spridningen bland aktörerna på WLAN-marknaden kan delvis ses som en 

konsekvens av de relativt låga inträdesbarriärerna i branschen. Detta har fått 
effekten att antalet standards för olika stödfunktioner, till exempel vad avser 
säkerhetslösningar och roaming, är många till antalet, vilket påverkar 
kompatibiliteten för produkter och tjänster relaterade till WLAN-tekniken. På 
sikt kan dock enhetliga lösningar för detta utvecklas vilket kommer att 
förenkla upptagningen av WLAN-tjänsterna. 

 
• Överföring av data sker i paketform. Detta innebär att det kan uppstå problem 

vid användandet av roaming då eventuella avbrott som uppkommer vid 
operatörsbyte kan få konsekvenser i form av ofullständiga överföringar av 
datapaket. Detta är inget problem hos mobiltelefonin då detta endast ter sig 
som ett kortare avbrott i telefonsamtalet. Räckvidden och kompatibiliteten 
gentemot andra trådlösa tekniker, som till exempel 3G, kommer därför att 
vara av yttersta vikt för att kunna garantera slutanvändaren en tillförlitlig och 
flexibel tjänst.  

 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

 
Då denna uppsats huvudsakligen fokuserat på Aptilo utifrån hur ett företag 
interagerar med sin närmiljö, vore det intressant att genomföra en fallstudie, som 
tar ett mer resursbaserat, företagsinternt perspektiv, för att utifrån detta ytterligare 
skapa förståelse för vad som krävs för att nå framgång i WLAN-branschen.  
 
Mycket ligger öppet i den än så länge outvecklade WLAN-branschen och många 
aktörer har stora intressen i denna, bland annat Intel som hårdlanserar sitt 
Centrino-chip. Detta talar för att mycket kommer att hända inom en snar framtid, 
troligtvis en konsolidering där ett fåtal stora företag kommer att dominera 
utvecklingen, och en studie av hur detta kommer att te sig skulle ha ett stort värde.  
 
Ej att förglömma är att även andra områden inom mobil kommunikation utvecklas 
i snabb takt. Detta gäller till exempel för IP-telefonin, som fram tills idag varit 
relativt dyr att utnyttja, åtminstone i jämförelse med vanlig mobiltelefoni över 
GSM-nätet. Då IP-telefonin ej präglas av kraftigt varierande utlandstaxor, som är 
fallet när man utnyttjar olika operatörer i GSM-nätet, skulle en eventuell 
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Appendix 1 - Definitioner 
 
 
Nedan presenteras en lista på definitioner av olika begrepp och fackuttryck som 
förekommer i uppsatsen. Väl medvetna om att vissa begrepp tas upp tidigt i listan 
utan att vara förklarade innan, ansåg vi att det för läsaren var bättre att lista 
begreppen i bokstavsordning. Då begrepp tas upp som ej är förklarade sker 
hänvisning nedåt i listan. 
 
Access Point/Accesspunkt: Hårdvara som fungerar som kommunikations- och 
uppkopplingssenhet för användare att ansluta mot vid användning av WLAN.  
 
Enabler: En WLAN-enabler är ett företag som tillhandahåller tjänster såsom 
användaridentifiering, olika betalningsalternativ, säkerhetslösningar och andra 
tjänster som är nödvändiga vid publik WLAN-användning. Exempel på en enabler 
är fallföretaget i denna uppsats, Aptilo Networks. 
 
Home WISP: En operatör hos vilken slutanvändaren har abonnemang. 
 
IEEE: Förkortning av Institute of Electrical and Electronics Engineers. 
Standardiseringsorgan för bland annat WLAN-produkter. 
 
Mbps: Förkortning av Megabyte per second, ett mått på överföringshastighet. 
 
Mobiloperatör: Ett företag som tillhandahåller traditionella mobila tjänster. Den 
amerikanska termen motsvaras av ”cellular carrier”. Exempel på mobiloperatörer 
är Telia Mobile, Tele 2 och Vodafone.  
 
Roaming: Möjligheten för en slutanvändare med WLAN-kompatibel utrustning 
att utnyttja tjänster från en annan operator än den/de han ursprungligen köpt 
tjänsten från. Roaming beskriver indirekt relationen mellan en utomstående 
operatör, den ursprungliga operatören och den slutanvändare, som är kund hos 
den senare. 
 
Venue: En publikt tillgänglig plats, till exempel ett café, hotell, eller en flygplats, 
där publikt WLAN kan installeras.  
 
WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Organisation som genom 
produktcertifiering garanterar kompatibilitet mellan olika WLAN-produkter. Har 
bland annat certifierat den nya säkerhetsstandarden WPA. 
 
WEP: Förkortning av Wired Equivalent Privacy, ett säkerhetsprotokoll för 
802.11b. WEP är gjort för att tillhandahålla samma säkerhetsnivå som kan uppnås 
med ett eternetnätverk. WEP fungerar som krypteringsverktyg för att säkerställa 
data som överförs via radiovågor från en punkt till en annan.  
 
Wi-Fi: Förkortning av Wireless Fidelity och ett annat namn för standarden IEEE 
802.11 och WLAN. Produkter certifierade som Wi-Fi av WECA är kompatibla 
även om de kommer från olika tillverkare. 
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WISP: Förkortning av Wireless ISP, ett företag som tillhandahåller och trådlös 
Internetaccess till slutanvändaren. 
 
WPA: Ny säkerhetsstandard som används för kryptering av data för WLAN. 
Ersätter den gamla standarden WEP. Finns även vissa uppgraderingsmöjligheter 
från produkter som är knutna till WEP. 
 
3G: En ITU (International Telecommunication Union) -reglerad standard som 
utgör tredje generationens mobilnät. 3G levererar ökad bandbredd, upp till 384 
Kbps då användaren är stillastående eller rör sig långsamt, 128 Kbps när denne 
åker bil och 2 Mbps vid en fast Eternetuppkoppling. 
 
802.11: En grupp informella standards för WLAN-teknologi fastställda från och 
med 1997 av IEEE. Det finns flera olika standards inom 802.11-gruppen. Ger 1-2 
Mbps överföringshastighet i 2.4 GHz- frekvensen, godkänd år 1997. 
 
802.11a: Vidareutveckling av 802.11 som ger upp till 54 Mbps i 5GHz-
frekvensen. Även om hårdvaran finns att köpa har denna standard ej fått något 
genomslag än, men betraktas som nästa steg i utvecklingen för WLAN-produkter. 
 
802.11b: Är den standard som behandlas i denna uppsats. En vidareutveckling av 
802.11 som ger 11 Mbps i överföringshastighet, det vill säga lika snabbt som fast 
bredbandsuppkoppling. 802.11b kallas även Wi-Fi och godkändes 1999 av IEEE. 
 
802.11g: Vidareutveckling av  802.11b standarden som ger minst 20 Mbps i 2.4 
GHz-frekvensen. Hårdvara i praktiken obefintlig på marknaden. 
 
802.11i: Ny säkerhetsstandard som är under utveckling. Planerad lansering 
sommaren 2004. 
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Appendix 2 - Aptilos företagsledning 
 
 
 

 
 

Per, Paul, Torbjörn 
Jan, Ulf, Jonas 

 
 
Torbjörn Wård - President and co-founder  
Previously General Manager of Axis Mobile Internet Division and in that position he was 
responsible for guiding the company's primary initiative in wireless and mobile communications 
focusing on unlicensed wireless hot spots. He joined Axis after eleven years with Ericsson, 
bringing significant broad experience in the wireless industry. Based in US, he was Director of the 
Digital Wireless Office Services and prior to that he served various leading roles at Ericsson in 
Mobile Systems, based both in Montreal and Stockholm. Mr. Wård holds a Masters in electrical 
engineering from the Royal Institute of Technology, Sweden and holds eight separate patents in 
the area of wireless/mobile communications.  

 
Ulf Stigberg - Chief Financial Officer, Financial & Operations and co-founder  
Previously responsible for Business Control and Operations at Axis Mobile Internet Division and 
brings over ten years of experience in the telecom industry. Has held various positions and roles 
within Ericsson, such as Financial Controller for Public Networks Operator Unit and as Business 
Manager and Regional Marketing Manager in Malaysia. Prior to that several years in product 
management and strategic product marketing. He holds a Bachelor in Business Administration and 
Economics from the University of Luleå, Sweden.  

 
Jan Sjönell - Vice President Sales and co-founder  
Previously Director of Business Development at Axis, responsible for Asia Pacific market at the 
Mobile Internet Division. Jan has twenty years experience in the IT industry, in different executive 
Sales and Marketing positions and has the last three years been working in Asia Pacific in different 
management positions for Axis Communications and Ericsson. Prior to these roles he worked with 
establishing Sonera Sweden and held a number of senior management positions in the Internet and 
sales divisions. Jan has also spent five years in sales with Sun Microsystems and in the telecom 
operator segment with the previous Swedish PTT Telia.  

 
Paul Mikkelsen - Vice President Marketing and co-founder  
Previously Director of Business Development at Axis, responsible for the European market at the 
Mobile Internet Division. Paul has over eleven years of experience from the international 
telecommunication and IT industry, where has held executive positions in marketing and business 
control, during his 10+ years at Ericsson. Based in Kuala Lumpur, Mr. Mikkelsen was market 
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region responsible for fixed public operator business for Ericsson. He holds a Bachelor of 
Business Administration and Economics from the University of Örebro, Sweden.  

 
Jonas Lagerquist - Director Business Development and co-founder  
Mr. Lagerquist was previously Business Development Manager for the European market at Axis 
Mobile Internet Division, and brings over ten years experience in the telecommunication and IT 
industry. The majority of these years were with Ericsson in various roles and positions ranging 
from Business Development to Solution Sales bringing out new products to the market. His 
experience includes line management, project management and development and he has several 
years of experience working with and within the Asia-Pacific region as a regional solution and 
marketing manager. Mr. Lagerquist holds a Master of Science degree from the University of 
Linköping, Sweden.  

 
Per Knutsson - Director Product Development and co-founder  
Previously product development responsible at the Axis Mobile Internet Division and brings over 
eighteen years experience in the telecommunication- and IT industry. The majority of these years 
have been with Ericsson in various roles and positions mostly in product development, project 
management and line management. During 1998 and 2000 he worked with the Americas region 
with project management based in RTP, NC in US. Mr. Knutsson holds a B.Sc. degree from the 
Univ. of Linköping, Sweden. 

  
 

 
 
 
 


