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Torpa Industriers affärsidé är att hjälpa 

innovatörer och entreprenörer med 

samtliga nödvändiga steg i 

utvecklingen från idéstadium till 

kommersiella framgångar 

På www.torpaindustrier.se, Torpas 

hemsida,  kan du ta del av 25 års 

erfarenhet från entreprenörsarbete i 

svenska företag, som uppstått ur 

akademisk medicinsk, teknisk och 

naturvetenskaplig forskning. 

Du får tips om hur man bör vara som 

ledare i ett innovationsföretag, hur man 

ska fungera som entreprenör, hur man ska 

organisera sin verksamhet, hur man ska 

kommunicera med olika intressenter och 

mycket annat. 

 

Torpa Industrier har lång erfarenhet från 

arbete med alla viktiga steg i 

utvecklingskedjan 

 Problem-, behovs- och 

marknadsanalys 

 Produktutveckling 

 Patentansökning 

 Dokumentationsarbete 

 Kliniska studier 

 Kvalitets- och certifieringsarbeten 

 Marknadsintroduktion 

 Finansieringsarbete 

 Internationellt marknadsföringsarbete 

Torpa Industrier AB grundades 1996 för 

att erbjuda strategisk hjälp i utvecklingen 

av nystartade innovationsföretag. 

 

 

Claes Holmberg, som är civilingenjör i 

Tekniska Fysik(1980) och Teknologie 

Doktor i Teoretisk Fysik(1986) från 

Chalmers Tekniska Högskola, hade då 

cirka 10 års erfarenhet från arbete i 

ledande tjänst från Nobelpharma AB (nu 

Nobel Biocare AB).  

 

Han blev 1987, den förste FoU- chefen i 

ett Nobelpharma i tidig kommersiell fas 

och 1989 utnämndes han till VVD. När han 

lämnade 1995, var det en framgångsrikt 

och lönsamt företag, som omsatte över en 

miljard kronor och som hade en stadig och 

snabb tillväxt från försäljning i över 40 

länder. 

Under sina 25 år i industrin har Claes 

Holmberg varit inblandad i utvecklingen av 

ett stort antal nya företag, metoder och 

produkter; 

 Nobel Biocare AB 

 Benförankrade hörapparater, BAHA, 

som senare såldes till Cochlear och 

som har nått liknande framgångar som 

de dentala implantaten. BAHA 

sysselsätter i dag över 200 personer 

 Extra-orala applikationer, 

ansiktsproteser 

 Procera, industriellt tillverkad protetik, 

som nu utgör den mest centrala delen i 

Nobel Biocares protetiska lösningar 



 MediTeam AB med produkten 

Carisolv, behandling av karies 

 Biolin Scientific AB 

 Q-Sence AB, från Chalmers 

Ytfysikgrupp 

 Integrations Diagnostics AB, företaget 

bakom Osstell 

 Biovator AB, för att kunna minska 

antalet djurstudier 

 Blood Saving Technologies AB, BST 

 Sinterkill AB, för att döda av 

mjölbaggar med kyla istället för med 

gift 

 Biolight AB (tidigare Biolight 

International AB). Bolaget bedriver en 

verksamhet som bygger på att 

behandla svårläkta sår och andra 

inflammatoriska tillstånd med hjälp av 

pulserat monokromatiskt ljus.  

Bland dessa är idag sex verksamma på 

den internationella marknaden. Ett antal 

av dem är världsledande och stadigt 

växande under god lönsamhet. Andra är 

fortfarande mindre företag som ännu inte 

kommit ut på den internationella 

marknaden. Något enstaka är alltjämt i en 

forskningsfas. 

 

25 års arbete med innovationsföretag har 

inneburit att Claes Holmberg har fått en 

god inblick i vilka faktorer som är de mest 

kritiska att fokusera på, för att nå 

framgångar. Men de har också visat att 

man som entreprenör lever med stora 

risker att förlora kontrollen över sin 

uppfinning och sitt företag. 

Av den anledningen syftar hela Torpas 

verksamhet till att hjälpa entreprenörer och 

innovatörer att hitta rätt i de strategiska 

valen. En entreprenör måste vara beredd 

att anpassa sig efter marknaden. Man får 

inte tro att man till punkt och pricka kan 

följa en utstakad plan från idé till 

kommersiellt genombrott. 

 

Marknadens respons kommer sannolikt att 

överaska på olika sätt. Ändå måste man 

alltid arbeta efter en genomtänkt plan, en 

plan som man ska vara beredd att ändra. 

De avgörande frågorna som man måste 

ha koll på är; 

 Hur ska idén och kontrollen över den 

skyddas? 

 Hur ska verksamheten finansieras? 

 Hur ska produkten utvecklas och 

certifieras? 

 Hur ska möjligheterna med idén 

kommuniceras? 

 I vilka steg ska marknaden utvecklas? 
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