
1 
 

        Institutionen för Industriell ekonomi 
Blekinge Tekniska Högskola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Startups och marknadsföring 
 
Affärsmodeller och varumärkesbyggande 

 
 
 
 
 
 
 

Författarnamn 1: Niklas Larsson 
 
Författarnamn 2: Pontus All 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

VT 2014 



2 
 

Förord 
 
Detta kandidatarbete i företagsekonomi har till syfte att beskriva vilka problem samt vilka 

möjligheter svenska startups upplever vad gäller marknadsföring, affärsmodeller och 

betydelsen av varumärket, med fokus på de tidiga faserna där affärsmodellen kan vara 

flytande. Det unika i denna studie är att författarna studerar kopplingen mellan affärsmodellen 

och varumärkesarbetet, och breddar perspektivet jämfört med tidigare studier då 

undersökningen även innefattar respondenter som: rådgivare, investerare och erfarna 

serieentreprenörer. 

 

Vi vill därför rikta ett särskilt tack till alla som har ställt upp på att intervjuas. Vi vill även 

tacka vår handledare Jan Svanberg, som bidragit med hjälp och råd i samband med 

uppförandet av vår uppsats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malmö Sverige/Doha Qatar, 2014-09-18 
Niklas Larsson & Pontus All 
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Sammanfattning 
 
Titel: Startups och marknadsföring – Affärsmodeller och varumärkesbyggande 

Författare: Pontus All och Niklas Larsson 

Handledare: Jan Svanberg 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola/School of Management, 

Blekinge Institute of Technology 

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng/Bachelor’s thesis in Business 

Administration, 15 credits 

Syfte: Denna studie syftar kring att vidga kunskapen genom att studera förutsättningarna för 

nystartade startups att bedriva marknadsföring och systematiskt varumärkesbyggande, och hur 

en flytande och föränderlig affärsmodell påverkar detta arbete. 

Metod: Studien innefattar en större intervjuserie, bestående av olika intressenter i en startup; 

styrelse, investerare, inkubatorer och den enskilda entreprenören 

Slutsatser: Resultaten pekar på vikten av att ha en öppen attityd till förändringar inför 

förändringar i affärsmodellen, att arbeta med och involvera kunder så tidigt som möjligt, att 

fokusera på det personliga nätverket som den främsta marknadsföringsmetoden i kombination 

med tydliga hemsidor och andra digitala lågkostnadsmedier, såsom sociala medier. Vidare 

pekar resultaten på varumärkets betydelse är svårt att generalisera och beror på närhet till 

konsument, bransch och tänkt exit. En slutsats som kan dras är att det finns ett behov för att 

stärka upp kopplingen mellan affärsmodell, marknadsföring och varumärkesbyggande, och att 

betraka en föränderlig affärsmodell som en del i marknadsföringsprocessen. 

 
 
Abstract 
 
Title: Startup Marketing – Business Models and Branding 

Authors: Pontus All och Niklas Larsson 

Supervisor: Jan Svanberg 

Department: Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

Purpose: The purpose of the study is to build upon previous research and expand the 

knowledge regarding how early-stage startups in Sweden perceive and use marketing and 

branding and how a fluid and changing business model affects. 
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Method: The study has been performed through a series of interviews with different startup 

stakeholders, including entreprenerus, serie-entrepreneurs, incubators, venture capital 

managers and angel investors. 

Results: The results indicates that keeping an open attitude towards changes in the business 

model and business plan is important, involving customers as early as possible and make use 

of the personal and extended network as the main marketing vehicle in combination with a 

well-presented website and other low-cost digital media vehicles. The study also indicates that 

the importance of the brand itself is difficult to generalize, as the importance is dependent on 

the industry, closeness to consumers and the exit strategy of the company. One conclusion 

that can be made is that there is a need to strengthen the relationship between the business 

model, marketing and brand building, and to view the fluid business model as an integral part 

of the marketing process. 
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1.   Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Stor uppmärksamhet har under det senaste decenniet fästs vid snabbväxande företag, så 

kallade startups, på grund av att endast ett mindre antal av dessa bolag står för majoriteten av 

jobbtillväxten i industrialiserade länder (Coad, 2014). Dessa snabbväxande bolag finns 

representerade i alla branscher, och kännetecknas av tillväxtambitioner och förmåga att 

kommersialisera affärsidéer.  

 

En nyhetsartikeln hämtad från Svenska Dagbladet (2014) beskriver en intressant 

undersökning utförd av Universum, som är ett företag som arbetar med att hjälpa kunder att 

bli attraktiva arbetsgivare för nyexaminerade studenter. Varje år görs också en undersökning 

som kallas Företagsbarometern bland svenska studenter som handlar om hur de ser på det 

kommande arbetslivet och på sin framtid. Resultatet visade att ca: 13 % av landets studenter 

inom juridik, ekonomi och teknik ville starta eget företag alternativt att börja arbeta i ett 

nystartat företag. Tittar man endast på studenter inom Data/IT visade resultatet att hela 20 % 

kunde tänka sig att starta eget eller att börja arbeta i ett nystartat företag (Universum Global 

2013).  

 

På flera orter i landet har man byggt upp särskilda företagscenter som gemensamt kallas för 

inkubatorer, det vill säga en slags företagskuvös som syftar till att främja och underlätta för 

nystartade företags väg mot tillväxt. Dessa inkubatorer ligger oftast fristående, eller återfinns 

som en del i en större företagspark eller universitet, men med skillnaden att dessa är inriktade 

mot nystartade och växande företag med begränsade resurser och med behov av stöttning. 

 I Malmö finns ett par etablissemang som heter MINC och Medeon, vilka är en mötesplats för 

entreprenörer, utvecklare och investerare, som alla har ett intresse i att utveckla idéer och 

bygga företag.  

 

Faktum är dock att statistik från många länder (främst USA) visar på hur svårt det är för 

startup företag att etablera sig på marknaden. Ghosh (2012) hävdar i sin studie att över 75 % 

av alla startups misslyckas av dem som finansieras av riskkapitalbolag. Denna siffra är 
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möjligtvis större för de startup-företag som inte haft förmånen att expandera med hjälp av 

investerade pengar.  Lensun (2010, s.1) skriver att upp till 90 % av nystartade företag går i 

konkurs relativt kort tid efter att företaget har startats. Författaren undersöker vilka aspekter 

och vilken roll grundaren har, för att se till att uppstarten inte bara överlever utan också skapar 

en hållbar och lönsam verksamhet. Lensun (2010) skriver att han stött på många företagare 

som instämmer att varumärket för ens bolag är oerhört viktigt för den framtida verksamheten, 

men att företagarna anser att arbetet med varumärkesbyggande endast kommer ske först när 

företaget nått en viss framgång. Denna upptäckt innebär således att många företagare anser att 

arbeta strategiskt med att bygga sitt varumärke är en belöning för framgång, inte orsaken. 

Författaren hävdar också att varumärkesutveckling är lika viktigt för ett startup-företag som 

för ett redan etablerat företag, om än på olika sätt. Ett etablerat företag behöver hela tiden 

jobba med att stärka varumärket så att folk fortsätter uppmärksamma deras varor/tjänster. 

Varumärket för ett startup-företag däremot, måste differentieras från de produkter som redan 

finns på marknaden, även om företaget i sig erbjuder marknaden en helt ny produkt.  

 

 

Det finns gott om tidigare studier inom området marknadsföring, affärsmodeller och 

varumärken samtidigt bekräftar flera studier att startups står inför många problem inom dessa 

områden.  

Enligt Feinleib (2011) beror ofta misslyckanden på dålig koppling mellan produkt-marknad, 

investeringar i försäljning och marknadsföring för tidigt, att företaget har tagit in för mycket 

kapital och vant sig vid en annan kostnadsstruktur eller att marknaden var för stor eller att 

strategin att nå den var felaktig. Ett annat vanligt problem är att företagen har en för 

optimistisk syn och en övertro på marknaden, ett så kallat myopiskt tänkande.  

 

Becherer (2012) skriver att även om marknadsföring är av stor strategisk betydelse för ett 

större etablerat bolag, är det än mer kritiskt för det mindre bolaget, där en enda kund kan 

avgöra om bolaget överlever eller inte. Traditionella marknadsföringsmetoder är ofta inte 

tillräckliga, till stor del på grund av en otydlig marknad och begränsade resurser, utan 

entreprenören tvingas använda sig av innovativa metoder att nå ut med sitt budskap. En studie 

av Arndorfer (2005) visar vilket marknadsföringsmedium som företag kommer att få en 

större/mindre andel av marknadsföringsbudgeten, under de närmaste åren. Resultatet visar att 

de interaktiva medierna är de medier som kommer att öka mest, medan traditionella medier 

som tv och radio kommer att minska. 
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Ellis (2012) har skrivit en bok som handlar om produktutveckling, affärsmodeller och diverse 

andra framgångsnycklar som kan vara mycket användbara för ett startup-företag. Ellis (2012, 

s.8) skriver om tre nyckelfunktioner som bör behandlas när företaget utvecklar sin 

affärsmodell.  

 Livslångt värde för en användare 

 Kostnad för att anskaffa en användare  

 Marginalkostnad 

 

Ellis (2012) menar att värdet för användaren måste således överstiga kostnaden för att 

anskaffa användaren (kostnader som ökar stegvis för varje kund) och marginalkostnaden för 

material/tjänster.  

 

Osterwalder (2010) beskriver begreppet affärsmodell som grunden till hur en organisation 

skapar, levererar och fångar värde. Det är alltså en samling av aktiviteter, egenskaper och 

upplägg som tillsammans skapar en affärsmodell gentemot kunder och partners. 

Affärsmodellen beskriver således hur vad som möjliggör och beskriver hur ett företag 

levererar varor eller tjänster till en kund, samt hur de tar betalt. 

Området kring varumärkesbyggnad är idag ett väletablerat forskningsområde. Lane et. al 

(2008, s.108) skriver om förståelsen om varumärkeskapital och vilka indikationer som kan 

mätas för ett företags varumärke. Varumärkesmedvetenhet hos kunderna är exempelvis en 

indikation på att kunderna tänker på företagets produkter.  

 

Tidigare forskning visar således att många nystartade bolag går i konkurs på grund av flera 

anledningar, som direkt går att hänföra till affärsmodellen, marknadsföring och varumärket. 

Forskningen har till stor del ägt rum i övriga världen och forskningen har främst inriktat sig 

inom ett område. Samtidigt visar en svensk undersökning att allt fler kan tänka sig att starta 

eget. Den här studien utförs därför på den svenska marknaden och fokuserar på svenska 

startups, företagsparker och investerare. Studiens resultat har således ett brett perspektiv med 

många infallsvinklar, vilket till viss del saknas i tidigare forskning.  
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1.2 Problemdiskussion och tidigare forskning 

Denna studie ämnar studera hur startups arbetar med sina affärsmodeller, och hur dessa 

påverkar dess marknadsföring inklusive varumärke-byggandet av den samma. Liksom 

nämndes i inledningen är studien relevant på grund att den syftar till att förtydliga 

utmaningarna startups har inom detta område, samt på grund av den stora samhällsnyttan 

dessa bolag har. 

 

Bresciani (2010) har studerat snabbväxande bolag i Schweiz och dess varumärkesarbete, och 

genom sina studier skapat en generaliserad modell och beskrivit hur dessa arbetar 

systematiskt med marknadsföring och varumärkesbyggande, och vilka metoder som brukar 

användas. Vidare görs en gruppering av bolag efter gemensamma nämnare eftersom 

förutsättningarna för de olika bolagen var olika. Den här studien vidareutvecklar Brescani:s 

tidigare arbete, genom att vi studerar i detalj de tidiga faserna för startups, vilket har skilda 

förutsättningar jämfört med traditionella SMEs och mer etablerade startups.  Trimi (2012) 

lyfter fram ett antal exempel på dessa skillnader som är att startups ofta kräver en större 

investering, tekniken ofta är oprövad, livslängden på produkten är kort och risken för 

kopiering ifrån konkurrenter är stor. Dessa osäkerhet gör att företagen letar efter metoder som 

kan minimera de upplevda riskerna i de tidiga faserna. 

 

Med hänsyn tagit till den samtida forskning för startups och med tanke på den 

uppmärksamhet som riktats mot metoder som genom iterativa ändringar i affärsmodell 

försöker minimera riskera, t.ex. ”Lean Startup”-metodologin, är det motiverat att utöka 

Brescianis relativt fasta modell att även inkludera och ta hänsyn till att dessa bolag har en 

rörlig och föränderlig affärsmodell. Blank (2013) argumenterar att det traditionella sättet att 

skapa en långsiktig affärsplan och implementera den, medför mycket stora risker eftersom få 

affärsplaner överlever första kundkontakten. Istället föreslår Blank ett lättrörligt angreppssätt 

där samtliga delar av affärsplanen kan och kommer att ändras när ett företag får insikter om 

verkliga problem och förhållanden. 

 

Den här studien ämnar alltså att bygga vidare på Bresciani:s arbete om marknadsföring och 

varumärkesbyggande, och studera detta enbart för startups med fokus på dess uppstart. En 

pågående trend bland startups är att testa sig fram och fokusera på lärandet och förståelsen för 

att undvika dyra misstag. En utmärkande skillnad för dessa bolag enligt Blank (2013) och 
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Trimi (2012) är att de har en flytande och rörlig affärsmodell. Denna rörliga affärsmodell gör 

att det är relevant att även inkludera affärsmodellen och sätta den i relation till tidigare 

modellen för marknadsföring och varumärkesbyggande. 

  

Den här studien kommer att enbart titta på startups i Sverige, för att se vilka likheter och 

skillnader som finns jämfört med tidigare studier i jämförbara länder. I studien ingår personer 

och organisationer som verkar i och omkring en startup, d.v.s. inkubatorer, investerare, 

affärsänglar, serieentreörenörer och entreprenörer, för att få en så bred bild som möjligt. 

Detta arbete kan vara till hjälp för företagare och rådgivande organisationer i företagets tidiga 

liv, när dessa arbetar med sina affärsmodeller och att skapa och utföra sina 

marknadsföringsplaner, med förhoppningen att fler bolag kan överleva och växa. 

1.3 Syfte och frågställningar 

Denna studie syftar kring att vidga kunskapen genom att studera förutsättningarna för startups 

i Sverige att bedriva marknadsföring och systematiskt varumärkesbyggande, och hur en 

flytande och föränderlig affärsmodell påverkar detta arbete.  

 

De huvudsakliga frågeställningarna inom ramen för detta arbete är följande:  

- Hur påverkar en rörlig affärsmodell en startups arbete med marknadsföring och 

varumärkesbyggande?  

- Hur viktig anses affärsmodellen i en startup vara och vad kännetecknar arbetet med 

denna?  

- Hur viktigt är ett varumärke för en startup, och vilka marknadsföringsmetoder att 

används med framgång? 
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2.   Metod 
 

2.1 Datainsamlingsmetod 

Den här studien är en kvalitativ studie där data samlats in via intervjuer. Med hänsyn till syftet 

och undersökningens frågeställningar är metoden den mest lämpliga. Eftersom 

frågeställningarna är breda och kräver utförliga svar och resonemang ses en kvalitativ ansats 

som bättre jämfört med en kvantitativ metod såsom exempelvis en skriftlig 

enkätundersökning. 

 

Studien har sin grund i intervjuer med företagsparker med inkubatorer, renodlade inkubatorer 

samt ett investmentbolag för att sedan jämföra processer mellan ett antal företag vilka 

utmynnas som studiens resultat och redovisas i en sammanfattad. Den kvalitativa ansatsen 

som studien grundar sig på är utförd genom semistrukturerade-intervjuer med främst 

människor med befattningen VD, eftersom det är dessa personer som fattar de slutgiltiga 

besluten för ett företag. Intervjuerna har i stor mån gjorts via telefon med tanke på att 

tillgängligheten för såväl företagen som för oss är begränsad. Semistrukturerade intervjuer är 

en typ som ger den intervjuade möjligheten att berätta och förklara utan att vara styrd av 

frågornas karaktär.  

 

Bryman (2012 s.415) skriver att semistrukturerade intervjuer till sin form är mycket flexibla 

men menar att tonvikten måste ligga på att intervjupersonen uppfattar frågor och skeenden 

rätt, så att frågorna inte misstolkas av intervjupersonen. Vidare menar Bryman (2012) att om 

forskaren inleder sin undersökning med ett förhållandevis tydligt fokus är det mest sannolikt 

att denne väljer att intervjua utifrån en semistrukturerad karaktär. En alternativ intervjumetod 

är en så kallad ostrukturerad intervju. Bryman (2012 s.416) menar att denna metod kan vara 

väl till hands om forskaren oroar sig för att exempelvis en intervjuguide kommer att vara ett 

hinder för att få en riktig uppfattning av de personer som intervjuas. En ostrukturerad intervju 

kännetecknas av att forskaren använder sig mer av minnesanteckningar och ett antal teman, 

men att det kan hända att forskaren också endast ställer en fråga. Intervjupersonen får då tala 

mer fritt och liknar mer ett vanligt samtal.  
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Det finns ett antal för och nackdelar med att intervjua personer via telefon. Bryman (2012, 

s.208) menar att telefonintervjuer är vanliga vid marknadsundersökningar och att det är 

betydligt vanligare med direkta intervjuer (face to face) i samband med vetenskapliga 

undersökningar. En fördel med att intervjua via ett telefonsamtal är att kostnaden för intervjun 

är betydligt billigare och tar mindre tid i anspråk. Direkta intervjuer ägnar också mycket tid åt 

att söka upp och ta sig till intervjun. En annan fördel med telefonintervjuer är att dessa kan 

spelas in, om så behövs. Bryman (2012, s.209) menar att om man ska spela in en 

telefonintervju så måste man behandla frågor som informationsskydd och konfidentialitet, 

författaren menar att man bör vara varsam med detta tillvägagångssätt.  

 

Men det finns givetvis ett antal brister med en telefonintervju om man jämför med direkta 

intervjuer. Bryman (2012) menar att en telefonintervju sällan bör ta mer än 20-25 minuter om 

den ska vara effektiv. Det finns också stora risker med att respondenten inte svarar eller är 

tillgänglig, vilket kan försvåra processen ytterligare. En annan stor nackdel med att göra 

intervjuer via telefon är att man inte ser den intervjuade personen, således kan man inte se 

ansiktsuttryck och kroppsspråk, vilket annars tydligt visar hur respondenten reagerar vid en 

ställd fråga. Ytterligare svårigheter kan kopplas till hur frågorna ställs till respondenten 

eftersom feltolkningar kan förekomma, det är därför viktigt att arbeta igenom frågeschemat 

före intervjun äger rum. 

 

Metoden skulle också kunna utnyttjas genom en ostrukturerad intervju, vilket möjliggör att 

intervjuaren kan ställa följdfrågor i efterhand eller under intervjuns gång. En ostrukturerad 

intervju kan likställas med ett vanligt samtal. Ytterligare har möjligheten till en direktintervju 

också funnits, vilket hade gett andra typer av fördelar som exempelvis analys av kroppsspråk. 

Det anses dock inte rimligt att få till den mängd direktintervjuer med tanke på den begränsade 

tid som finns tillgänglig för att utföra studien. Vad gäller valet mellan intervjuformerna 

semistrukturerad intervju och ostrukturerad intervju är metodernas skillnader ganska vag, men 

med tanke på att ett visst antal teman utrönts, ansågs den semistrukturerade formen via telefon 

vara mest lämpliga för denna typ av undersökning. Dessa teman strukturerar upp intervjun på 

ett tydligt sätt och som ändå upprätthåller de flesta fördelar som finns med den ostrukturerade 

varianten. 
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2.2 Urval och avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka startups som är verksamma i Sverige. Med tanke på 

att alla startups varit i ett initialt skede inom de närmsta åren behövs inget urval vad gäller 

bolagen i sig, utöver att de uppfyller de krav för vad en startup är.  Företagscentrum som 

Medeon och Minc har varit till stor nytta för arbetet med att hitta rätt typer av företag att 

intervjua. Medeon är en forskningspark inom Life Science, som innehåller en inkubator eller 

en så kallad företagskuvös, som finns till för att hjälpa och underlätta för nystartade företag på 

deras väg mot tillväxt och expansion. Minc är en mötesplats för entreprenörer som också 

erbjuder affärsutveckling genom en inkubator. Medeons och Mincs gemensamma nämnare är 

att de bägge innebär en mötesplats, eftersom syftet och deras funktion kan kopplas till den 

möjliga utveckling som kan uppnås genom deras expertis inom inkubatorer tillsammans med 

den innovation och vilja som finns hos bolagen. En mötesplats utgör således grunden för 

vidare utveckling där alla parter upplever en nytta med att samarbeta. 

Utifrån verksamma bolag inom dessa två center har företag valts ut som ansetts intressanta 

vilka också är så kallade start-up bolag.  

 

Till viss del har de intervjuade företagen tillhört den så kallade 33-listan, vilken beskrivs som 

Sveriges hetaste, unga teknikföretag.  Listan görs varje år av redaktionerna på tidningarna Ny 

Teknik och Affärsvärlden. Fördelen att titta på denna lista är att dessa företag alla är/har varit 

ett startup-företag inom den närmsta tiden, då företagen som listas inte får vara äldre än 7 år. 

Uppsatsen avgränsas således till att undersöka start-up bolag utifrån den svenska 

företagsmarknaden och som återfinns nationellt. Analysen kommer sedermera att utgå ifrån 

det insamlade materialet, tidigare studier samt väsentliga teorier inom området vad gäller 

affärsmodeller, marknadsföring och varumärket kopplat till startups. 

 

Bryman (2012, s.176ff) skriver att urval är en del av metoden utifrån såväl kvantitativ som 

kvalitativ ansats. Det finns främst två stycken urvalsvaltekniker som framhävs i litteraturen, 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Ett urval sett utifrån sannolikhetsurval är 

förknippat med slumpmässigt urval, denna metod kan används såväl inom kvalitativ forskning 

som inom kvantitativ. Bryman (2012, s.350) hävdar att om man använder ett 

sannolikhetsurval är det viktigt för forskaren att kunna generalisera sitt resultat till en 

population. Enligt Bryman (2012, s.194) är ett icke-sannolikhetsurval ett paraplybegrepp som 

omfattar alla de typer av urval som inte görs utifrån ett sannolikhetsurval.   
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I denna undersökning är urvalet styrt av ett sannolikhetsurval och är ett mer målstyrt urval då 

undersökningens syfte och dess trovärdighet troligen ökar om respondenterna är ägare till 

företaget. Således har arbetet börjat med att den första kontakten också tagits med 

vederbörande VD för företagen, där datum och tid bestämts på förväg.  

 

2.3 Genomförande 

Arbetet med uppsatsen började med att söka igenom tidigare forskning på området som 

innefattar startup-företag. Olika databaser har använts under litteratursökningen via Blekinge 

Tekniska högskolas bibliotek. Mycket av materialet är funnet ur databasen Academic Search 

Elite samt ur databasen ABI/INFORM Global, vilket är en databas full av ekonomiska 

tidskriftsartiklar. De allra främsta sökord som har använts för studien är följande: start-ups, 

start-ups and marketing och brand-development. Sökningen har dock utökats med begrepp 

som business model, business development och entreprenurial marketing.  

 

Tack vare denna litteratursökning hittades ett stoft med artiklar som sedan noggrant 

analyserades. En artikel skriven av Bresciani (2010) har fungerat som en slags referens för hur 

resultatet kan presenteras. Bresciani (2010) analyserar 15 start-up bolag från Schweiz vars 

syfte handlar om startups utveckling under ett flerårigt perspektiv. Denna undersökning 

medförde en rad intressanta infallsvinklar och angreppssätt vilket var en hjälpande hand i 

arbetet med denna uppsats problematisering och frågeställning.  

 

För att besvara frågeställningen togs sedan kontakt med en rad olika företag utifrån 

undersökningens urval och avgränsning. Tillvägagångssättet har gått till som så att mail 

skickades till vederbörande personer om det fanns ett intresse att ställa upp på en intervju. 

Personerna fick sedan själva bestämma datum och tid för en intervju, varav de flesta 

intervjuer skett via telefon. 

 

Undersökningen tar hänsyn utifrån 3 synvinklar. Resultatet av studien kommer att börja 

redovisas med intervjuer från en företagspark, inkubatorer och investerare, för att sedan 

redovisa resultaten från intervjuerna med startup-företagen. Arbetsprocessen har bestått i att 

först kontakta ansvariga på företagsparker och inkubator, sedan ta kontakt med ett antal 
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startups företag och slutligen stämt intervju med ett ledande investment-bolag. Syftet med att 

ha tre olika infallsvinklar har sin grund i att resultatet ska bli så trovärdigt som möjligt.  

 

2.3.1 Bortfall  

Under undersökningens gång påträffades ett antal bortfall av företag som av olika skäl inte 

kunde ställa upp på en intervju. Totalet tillfrågades 35 organisationer, varav 9 hade möjlighet 

att medverka.  Författarna har full förståelse över att de tillfrågade företagens möjlighet att 

ställa upp på en intervju kan vara problematisk, då dessa typer av bolag (startups) många 

gånger endast består av ett par anställda. Författarna är införstådda med att bortfallet påverkat 

validiteten i undersökningen däremot har en del tillfrågade startups ersatts av likvärdiga 

bolag, som för tillfället kunnat ställa upp på intervju.  

 

2.4 Operationalisering 

Bryman (2012, s.151) hävdar att operationalisering inbegriper en utformning av de begrepp 

som forskaren är intresserad av, det handlar om att översätta begreppen till att bli mätbart. 

Operationaliseringen är ett viktigt inslag för reliabiliteten och validiteten och får en större roll 

beroende på vilken slags metod som väljs.  

Eftersom författarna valt att använda en semistrukturerad intervjuform kommer 

respondenterna att få svara på frågor som i vissa fall kan sägas utgå ifrån teman, i andra fall 

vara formulerade mer som en muntlig enkät. Fördelen med detta är att respondenten får 

utrymme för funderingar och resonemang när frågan kräver ett utförligt svar, medan vissa 

frågor kan besvaras utan att respondenten faller in på andra områden.  Intervjuguiden med alla 

frågor som ställts återfinns i bilaga 1, därför tas inte alla frågor upp under detta kapitel. Nedan 

beskrivs hur intervjuerna med startup-bolagen är uppbyggd med teman och frågor och hur 

svaren kommer att tolkas. De intervjuade organisationerna är listade under Kap 4. Totalt valde 

10 organisationer att delta i studien, av totalt 35 tillfrågade. 

 

2.4.1 Bakgrundsfrågor 

Bryman (2012, s.420) skriver att det är viktigt att förbereda sig väl innan intervjun och gärna 

bekanta sig med den miljö där respondenten arbetar. Författarna har därför försökt tillskansa 

sig den information om bolaget i den mån som varit möjlig, vilket i många fall underlättat 
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tolkningen och förståelsen av vad intervju-personen berättat. Intervjun inleds med en 

förtydligande presentation av studiens syfte samt varför företaget är intressant för studien, 

vidare får respondenten möjlighet att presentera sig själv. Respondenterna får sedan besvara 

ett antal bakgrundsfrågor som rör företaget och dess framväxt:  

 

 Vilket år grundades företaget?  

 Hur många anställda har företaget idag?  

 Hur stor är omsättningen?  

 Går företaget med vinst?  

 Vart kom företagsidén ifrån? – Avknoppning ifrån universitet/Bolag eller egen idé 

 
Bryman (2012, s.421) skriver att det är viktigt att fråga om bakgrundsfakta, i denna 

undersökning koncentreras bakgrundsfakta främst kring företaget i sig än kring själva 

respondenten. Det gör att det blir mycket viktigt att också låta respondenten få presentera sig 

själv och dennes bakgrund. Med tanke på att respondenterna i många intervjuer varit 

grundaren/en av grundarna till startup-bolaget (företaget) faller det sig väldigt naturligt att 

respondenten presenterar sig själv samt sitt bolag. En ytterligare fördel med att starta intervjun 

med denna typ av frågor är att respondenten utan vidare resonemang kan besvara frågorna, en 

mjukstart med andra ord. 

 

2.4.2 Öppna frågor 

Intervjun fortsätter vidare med ett antal öppna frågor som är kategoriserade utifrån tre olika 

teman. Bryman (2012, s.243) hävdar att det finns såväl fördelar som problem att ställa öppna 

frågor. Fördelarna är att respondenten kan svara med sina egna ord samtidigt som intervjuaren 

inte leder respondenten in på olika svar. Man kan också få information om hur viktiga olika 

frågor är för respondenterna. Nackdelarna med öppna frågor är att svaren måste tolkas, vilket 

i sig är en riskfaktor.  

 

Följande övergripande tre teman under intervjun: 

 Affärsmodeller 

 Marknadsföring 
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 Varumärkets betydelse 

Vad gäller affärsmodeller har författarna intresserat sig för hur startup-bolagen arbetar med att 

ta fram en fungerande affärsmodell, för respektives bransch. Författarna har ställt frågor om 

hur processen gick till samt vilka problem som upplevts under processens gång.  Beroende på 

svar och information har uppföljningsfrågor ställts, vilka behandlas senare.  

Frågorna rörande marknadsföring har främst handlat om hur respondenterna ser på 

marknadsföring som arbetsmetod och hur dessa arbetar med att marknadsföra sig. Frågorna 

kring varumärkesuppbyggande har sedan grundats i om och på vilket sätt varumärket utgör en 

viktig tillgång för företagen, vilka metoder som använts och om någon metod upplevts som 

framgångsrik. 

 

2.4.3 Uppföljningsfrågor 

Uppföljningsfrågor har varit mycket användbara under intervjuerna eftersom respondenten i 

vissa fall inte svarat så pass utförligt som förväntats. Bryman (2012, s.219) hävdar att 

uppföljningsfrågor ofta krävs vid öppna frågeställningar, eftersom vissa svar behövs 

utvecklas. Uppföljningsfrågornas karaktär har skilt sig beroende på intervju, i vissa fall har 

intervjuaren kunnat vara mer specifik och omformulerat frågan, i andra fall använt sig av 

standardiserade sonderingsfrågor som exempelvis: 

 ”Kan du säga något mer om detta? ” 

 ”Finns det några särskilda anledningar till att du tror/tycker det”? 

 

2.4.4 Avslutande frågor  

Varje intervju har avslutats med att respondenten fått utrycka tips och råd till nystartade 

bolag, angående såväl företagandet i sig som arbetet med affärsmodeller, marknadsföring och 

varumärkesbyggande. På så sätt har intervjuarna försökt göra intervjun mer personifierad och 

där respondenten får känna sig välbehövd för såväl studien som för framtida startups-

etableringar. Intervjun avslutas därmed också på ett lätt och naturligt sätt. 
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2.4.5 Analysmetod & Tolkning av svar 

Eftersom intervjuerna inte har spelats in (beroende på teknik, omgivningar, tid och etiska 

frågor) har det ställts höga krav på att respondenternas svar antecknats och viss mån också 

transkriberats på ett tillförlitligt sätt. Eftersom ett frågeschema upprättats har det varit relativt 

lätt att anteckna svaren utefter frågornas följd samt utnyttja möjligheten av att ställa 

uppföljningsfrågor eller alternativt omformulerade frågor vilka antecknats. Fördelen med 

denna metod är att intervjun hålls flexibel. Bryman (2012, s.430) menar på att flexibiliteten i 

en semistrukturerad intervju är viktig, typen av spontana eller i vissa fall även oombedda 

resonemang och beskrivningar kan ofta rymma intressant och avslöjande information. Det är 

också viktigt att säkerställa att tolkningen av respondentens svar blir rätt, därför har svaren 

också skrivits upp i samband med intervjun vilken sedan har sammanfattats i en text, samma 

dag som intervjun förekommit. En del av materialet är bifogat som en sådan sammanfattad 

text i inledningen av det empiriska materialet. Övriga svar från intervjun presenteras i tabeller 

och diagram vilket gör materialet mer överskådligt och jämförbart med tidigare 

undersökningar samt det teoretiska materialet som återfinns i uppsatsen. 

Eftersom företagen idag har kommit olika långt och innehar olika förutsättningar är studiens 

syfte och intervjuns frågeställningar ställda med hänsyn till hur företagen upplevde deras 

verksamhet i ett initialt skede.  

Intervjuerna med inkubatorerna, företagsparken och investmentbolaget skiljer sig till viss del, 

då studiens syfte är att analysera startups. Dessa respondenter har däremot fått svara på 

liknande frågor men utifrån deras synvinkel.  Detta innebär att respondenterna har fått svara 

på frågor och teman rörande affärsmodeller, marknadsföring och varumärkets betydelse. 

Deras infallsvinklar i undersökningen är viktiga eftersom dessa respondenter är i daglig 

kontakt med startups och där alla har stor erfarenhet av att bedriva dessa typer av bolag.  

2.5 Reliabilitet och validitet  

Bryman (2012, s.351) menar att reliabilitet och validitet utgör mycket viktiga kriterier när det 

gäller att få en bild av kvaliteten i en undersökning, i alla fall sett till kvantitativa 

undersökningar. Tittar man till kvalitativa undersökningar ifrågasätter dock många forskare 

hur pass relevanta dessa begrepp är. Reliabiliteten handlar om måttens och mätningarnas 

tillförlitlighet. Bjereld et. al (2002, s.111) beskriver reliabiliteten som ett mätbegrepp som är 

kopplat till hur undersökningen mäts. Författaren skriver att om mätningen är oskickligt gjord 
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från början spelar det ingen roll om måtten är valida eller inte. Bryman (2012, s.49) definierar 

att reliabiliteten som huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

premisser. 

 

Med validitet menar Bryman (2012), att det som mäts och analyseras är relevant sett till 

uppsatsens karaktär. Bjereld (2002, s.108) beskriver det som ”i vilken utsträckning vi 

verkligen undersöker det vi avser att undersöka”. Vidare fortsätter författaren beskriva att 

validitet ofta delas in som ”omedelbar validitet” och ”innehållslig validitet”. Omedelbar 

validitet avses att validiteten spontant eller omedelbart uppfattas som hög eller låg.  

 

De upprättade frågorna för den här uppsatsen är formulerade utifrån uppsatsens syfte. Faktum 

är att frågorna är mer direktstyrda sett till just det företag som intervjuas, med tanke på att 

företagens verksamhet till viss del kan skilja sig åt. Då intervjuerna i de flesta fall skett med 

personer som är beslutsfattare för företaget, antas tillförlitligheten öka i sammanhanget.  

Samtidigt kan telefonintervju som metod medföra att reliabiliteten inte är så pass hög som den 

skulle kunna vara med annan vald metod. Som redan förklarats är dock metodvalet till 

uppsatsens karaktär och inom dess tidsram, den metod som författarna anser är mest relevant. 

Reliabiliteten i undersökningen tros också öka eftersom författarna intervjuat en rad aktörer 

(startups, företagsparker samt investmentbolag), vilket gör undersökningen bred.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Pontus All & Niklas Larsson (2014) Aktörer som finns med i undersökningen, reliabilitet 

 

Undersökningens validitet anses också som tillräckligt väsentlig sett till uppsatsens karaktär 

eftersom liknande metoder tros föreligga i andra tidigare studier, även om dem i stor mån 

också skett genom andra former av metoder. Eftersom frågorna i viss mån också är ställda 

som öppna frågor påverkas validiteten negativt. I och med att svaren kan tolkas olika 
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beroende på vem av författarna som genomfört intervjun påverkas resultatet och dess 

validitet.   

 

Det ska också påpekas att bortfallet, alltså organisationer som inte kunnat ställa upp på en 

intervju, påverkar undersökningens validitet negativt. Att organisationerna inte ställt upp på 

en intervju har främst berott på att de inte haft tid samtidigt som författarna inte haft möjlighet 

att skjuta upp intervjuerna så pass långt fram i tiden.  
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3.   Teori  

 

3.1 Bakgrund till teori - Startups 

Begreppet Startup har fått ökat intresse ifrån samhällets sida på grund av att dessa har 

potential att inom kort tid generera stora intäkter och arbetstillfällen, i en tid där jobbtillväxten 

ifrån de stora bolagen antingen har stagnerat eller minskat (NVCA, 2011). En studie ifrån 

2012 på området, indikerar att ett fåtal mindre snabbväxande bolag står för över 60 % av 

jobbtillväxten (Oreland, 2012).  Det finns med andra ord en stor tilltro till ett expanderande 

företagande, och ett samhälleligt fokus för att underlätta för dessa entreprenörer. Detta kan 

exemplifieras genom det stora antalet teknikparker som har skapats under de senast 10 åren, 

där exempelvis SISP (Swedish Incubators & Science Parks) rapporterar att deras medlemmar 

driver över 80 innovationsmiljöer, som tillsammans har över 72,000 anställda (SISP, 2014). 

Universiteten har de senaste decennierna sett en utveckling att inte bara forskning och 

utbildning ligger på deras bord, men även i allt högre grad återkommer samhällets 

förväntningar på kommersialisering och jobbskapande, enligt Etzkowitz (1998). Ett resultat 

av detta är att antalet inkubatorer och teknikparker med nära koppling till forskningsvärlden 

har ökat kraftigt. 

 

Startup är ett begrepp som definieras olika beroende på vem man frågar. Tidskriften Forbes 

frågade ett antal företag hur de såg på begreppets innebörd. En del menade på att startup är ett 

företag som arbetar för att lösa ett problem där lösningen och framgång inte är en självklarhet. 

En annan definition på ett startup-företag grundade sig på att företaget och dess produkt ska 

vara helt ny på marknaden utan några direkta konkurrenter (Forbes.com 16/12-2013). En 

tredje och ytterligare definition som fångar kärnan i fenomenet är att en ”startup är temporär 

organisation sökande efter skalbar och repeterbar affärsmodell”, enligt Steve Blank, professor 

vid Stanford tillika serieentreprenör. Ett nytt café, för att ta ett exempel, kan mycket väl vara 

en framgångsrik affärsrörelse, men den arbetar efter en beprövad affärsmodell utan ambition 

att skala upp och kan därmed inte ses som en regelrätt startup. Det är alltså det oprövade i 

affärsmodellen och ambitionen att skala upp som definierar en startup, och gör dem 

intressanta för såväl entreprenörer, som investerare och för regionala inkubatorer. Startups är 

alltså en del av det större området kring entreprenörskap. Definitionen innebär vidare att även 
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startup inte nödvändigtvis behöver ha ny teknik, men att det utan tvekan är vanligast att så är 

fallet. 

 

I takt med att förståelsen av startups har ökat har också insikten att dessa snabbt kan skala i 

storlek och omsättning, ofta där kostnadsstrukturen är låg, exemplifierat av Facebook, 

Google, DropBox och Skype där omsättningen per anställd vida överstiger andra branscher, 

så har dessa också blivit mer intressanta som investeringsobjekt. Förväntningarna kan vara att 

få tillbaka mellan 5-10 gånger pengarna efter 4-8 år efter investeringen (Villalobos, 2007). Ett 

resultat av detta är uppkomsten av riskkapitalister som har kapacitet och kunskap att investera 

i nystartade företag med små odds att lyckas, men med mycket stor avkastning på kapital, på 

de få företag som lyckas. Enligt Scherer (2009 s 12) är ett av problemen i tillväxtmarknader är 

att det är svårt att ordna en så kallad exit efter en investering i ett bolag, vilket hämmar 

inflödet av riskkapital. Tillväxtmarknader saknar ofta en stabil aktiemarknad, har ett begränsat 

antal företag kapabla att göra strategiska inköp, entreprenören själv saknar ofta de finansiella 

resurser som krävs för att ta över bolaget, samtidigt som tillgång till extern finansiering är 

begränsad.  

 

Dessa faktorer tillsammans gör det svårare för vissa regioner att attrahera riskkapital. En 

artikel hämtad ifrån Techcrunch (2014) beskriver vidare att investeringar ifrån företag blir en 

allt vanligare förekomst, där företag såsom Google, Intel, Qualcomm med flera är aktiva att 

köpa bolag inom deras verksamhetsområde. Dessa bolag är baserade inom vissa kluster, och 

köper framförallt där de befinner sig, vilket ökar vikten av att vara stationerad i närheten av 

industriella center, framförallt i Silicon Valley. En artikel hämtad ifrån CBInsights (2014) 

hävdar att 52 % av alla uppköp/aktienoteringar i USA sker i Silicon Valley. Trots att USA 

med Silicon Valley är tongivande för startups, kan det konstateras att antalet 

innovationsmiljöer ökar kraftigt i Sverige och uppgår nu till 80 innovationsmiljöer i form av 

inkubatorer eller teknikparker enligt SIPS (2014). I anslutning kring dessa miljöer finns en 

stor supportverksamhet, i form av mentorskap, utbildning, nätverkande och i viss mån 

stödkapital och förmånliga villkor för nystartade bolag. Ett tecken på det ökade intresset för 

dessa bolag är även antalet affärsplanstävlingar och hackathons-event, där man under mycket 

kort tid genererar affärsidéer och presenterar dessa för att få feedback, exemplifierat av t.ex. 

Venture Cup, som får in över 1000 affärsidéer varje år (VentureCup, 2014). 
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En annan tydlig skillnad mellan startups och andra former av nyföretagande är värdering och 

tillgång till tidig finansiering, det vill säga tidigare faser än där riskkapital normalt vill 

investera. Normalt har startups i jämförelse med andra företag svårare att få lånefinansiering, 

eftersom värdet på bolaget är starkt kopplat till framtida förtjänster på en otydlig marknad 

med ett otydligt erbjudande där det mest konkreta värdet i bolaget består av immaterialrätt, 

som är svår att värdera och pantsätta. Beck (2013) skriver i sin studie att banker är normalt 

restriktiva i sin kreditbedömning och att jämfört med stora bolag, finns hos det mindre 

bolaget, dåligt med finansiell information, dåligt med säkerheter och därmed högre finansiella 

risker. Enligt ett Whitepaper ifrån WIPO (Cardullo), är intellektuell egendom ett kritiskt 

element för att få tillgång till riskkapital.  

 

Misslyckas en startup, vilket ofta har konstaterats, kan det få en hel del konsekvenser. Den 

största konsekvensen drabbar grundarna till bolaget eller tidiga anställda, som normalt har 

tvingats arbete under så kallade ”boot-strapping”, det vill säga att löner och utgifter hålls till 

ett minimum tills dess att företaget går med vinst samt att anställda kompenseras genom andel 

i bolaget snarare än lön. Enligt Lahm (2005) sker ofta finansieringen genom att använda 

sparade pengar, krediter, huslån eller lån ifrån vänner och familj. Lahm (2005) citerar en 

tidigare studie av McCune (1999), där mellan 75-85% av alla startups är finansierade med 

egna medel.  Eftersom denna framtida vinst uteblir, är konsekvensen månader och år av 

förlorade inkomster och i värsta fall kvarvarande skulder. Enligt Ucbasaran (2012) uppstår det 

finansiella, sociala och psykologiska kostnader när ett bolag går under. I många fall kan det ta 

år att betala av upparbetad personlig skuld. Utöver detta finns ett socialt stigma att misslyckas 

samt att det kan ha en djupgående påverkan på tidigare relationer, såväl personliga relationer 

som affärsrelationer. 

 

Det finns dock möjligheter att lyckas. En enormt framgångsrik inkubator, Y-Combinator, 

rapporterar att över 10 % av deras företag lyckas (Blank, 2013). 

 

En skillnad i innovationsystemet mellan Sverige och resten av världen som är värd att nämna 

är lärarundantaget och dess konsekvenser. Lärarundantaget innebär att den person anställd på 

ett universitet, som uppfinner eller skapar något, äger det själv. En konsekvens av detta är att 

det i Sverige saknas ett intresse ifrån universiteten att kommersialisera forskning, då detta inte 

ligger i linje med deras huvuduppdrag som är att forska och utbilda. I t.ex. USA och många 

andra länder har de skapats speciella organisationer inom universiteten som sköter 
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intellektuell egenom och försöker kommersialisera genom exempelvis att licensera ut den 

eller hjälpa till att starta bolag (Sojde, 2003). 

3.2 Bakgrund till teori - Affärsmodeller 

Det finns ett stort antal definitioner på vad en affärsmodell är. Alexander Osterwalder med 

flera, definierar en affärsmodell som följer; ”En affärsmodell beskriver grunden till hur en 

organisation skapar, levererar och fångar värde” (Osterwalder, 2010). Det är alltså en samling 

av aktiviteter, egenskaper och upplägg som tillsammans skapar en affärsmodell mot kunder 

och partners.  

 

Osterwalder tillsammans med över 470 medförfattare har tagit fram 9 stycken olika områden 

som tillsammans förklarar hur en organisation skapar, levererar och fångar värde. De 9 

områden hänger ihop och tillsammans skapar en visuell överblick, något som kallas ”Business 

Model Canvas” och ses nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Osterwalder (2010) 
Business Model Canvas 

De 9 områdena är Key Partners, Key Activities, Key Resources, Cost Structure, Value 

Proposition, Customer Relationship, Channels, Revenue Streams and Cost Structure. 

Tillsammans skapar de en helhet, där ena hälften representerar bakomliggande arbete och 

tillgångar, samtidigt som den andra halvan möter kunden. 

Customer Segments definieras som de grupperna av personer eller företag, organisationer 

tänker rikta sig mot. Detta innebär ett val av de viktigaste kundgrupperna och kundsegmentet 

mot vilka man skapar värden. Detta val och prioritering av kundsegment, kommer att få en 

avgörande betydelse på övriga delar av affärsmodellen, då detta kommer att styra alltifrån hur 
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dessa kunder vill köpa och betala för organisationens produkter. Value Proposition definieras 

som det paket av produkter och tjänster som skapar värde för ett specifikt kundsegment. 

Denna del av affärsmodellen skall beskriva vilket problem som löses och vilket värde det 

skapar, vilket kan vara alltifrån ett lågt pris till en lösning på ett specifikt problem. 

Begreppet Channels är den metod som organisationen använder för att kommunicera och nå 

utvalda kundgrupper för att leverera specifik kundnytta. Denna del av affärsmodellen skall 

beskriva vilka kanaler som används av valda kundsegment, informationskanaler och 

distributionskanaler samt hur dessa är integrerade med övriga delar. Customer Relationships 

beskriver den typ av relation som organisationen etablerar med ett specifikt kundsegment. 

Denna del beskriver hur organisationen hittar nya kunder och behåller befintliga, vilket kan 

vara allt ifrån en personlig rådgivning till automatiserad service på internet. 

Revenue Streams är den ström av pengar som genereras från varje kundsegment. Denna del 

beskriver hur organisationen skall ta betalt och av vem, vilket ofta kan vara grunden till 

många innovativa affärsmodeller där t.ex. betalaren och nyttjaren är olika. Ett praktexempel 

på intressant betalningsmodell står Disney för, som tjänar pengar på allt ifrån försäljning av 

film till föreställningar, leksaker, nöjesparker och musik. 

Med Key Resources menar Osterwalder (2010) de mest värdefulla tillgångar ett bolag har för 

att få affärsmodellen att fungera. Denna del beskriver företagets allra viktigaste tillgångar, 

vilket kan vara alltifrån immateriella tillgångar såsom patent till en aktiv kundbas eller ett 

starkt varumärke.  

De viktigaste aktiviteter som organisationen måste utföra för att få affärsmodellen att fungera 

kallas för Key Activities. Exempel på viktiga aktiviteter för att få en affärsmodell att fungera 

kan vara t.ex. kundanpassningar eller att säkerställa en hög servicegrad. Key Partnerships är 

ett ytterligare perspektiv som innebär det nätverk av leverantörer och partners som får 

affärsmodellen att fungera. Denna del beskriver vilka viktiga strategiska partnerskap som 

behövs, och hur dessa relationer underhålls. Partnerskap kan i många fall vara nödvändiga för 

att få tillgång till teknik eller kompletterande produkter som ett nystartat bolag inte har 

kapacitet att själva producera. Cost Structure definieras som de kostnader som skapas för att 

driva affärsmodellen, denna del beskriver företagets kostnadsstruktur. 
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Dessa 9 byggnadsdelar används på olika sätt för att representera olika affärsmodeller. 

Osterwalder beskriver även ett antal olika typer av affärsmodeller som går att representera 

med den utvecklade modellen, som ofta används av startup-företag: 

- Fokuserad – Här återfinns en tonvikt mot vissa delar av de nio byggstenarna, såsom 

infrastruktur eller kundrelationer. 

- Lång Svans – Här återfinns ett stort antal nischprodukter eller erbjudande mot 

nischkunder, typiskt exemplifierat av Amazons stora bokutbud. 

- Plattform – Affärsmodell där en plattform skapar två distinkta kunder som servas på 

olika sätt, och där prissättning följer därefter. Googles sökmotortjänst är ett bra 

exempel där deras sökmotor tillåter att surfare kan hitta hemsidor enkelt och gratis, 

medan marknadsförare har möjlighet att visa reklam eller att styra trafik till en 

kostnad. Tidningen Metro är ett annat exempel, där plattformen i fråga är en tidning, 

och når såväl morgonpendlare som marknadsförare. 

- Freemium – Där en basversion av erbjudandet erbjuds gratis till det stora flertalet, med 

förhoppningen att ett tillräckligt stort antal användare är nöjda nog att betala för en 

fullständig version. 

3.3 Affärsmodeller och Startups 

Trimi (2012) skriver att teknikbaserat entreprenörskap arbetar i en mycket osäker och 

föränderlig miljö, såsom utveckling av ny innovation och produkter, kundbeteende, 

konkurrens, förändringar i lagstiftning och regler, leverantörer och investerare. Alla dessa 

variabler kommer att ha en stor påverkan på organisationen och på dess produkter, struktur 

och interna arbete, vilka kommer att vara inbyggd i dess affärsmodell. Till skillnad ifrån 

företagets strategi, beskrivs affärsmodellen ha större perspektiv som fångar upp hur företaget 

leverarar och skapar värde. Affärsmodellen är enligt Trimi, en nyckelfråga för alla med 

intentioner att starta ett nytt bolag och en källa till värdeskapande och konkurrensfördelar. 

 

Värdet en affärsmodell ger en startup är att den sätter gränser för rörelsen och etablerar en 

struktur. För det nystartade bolaget är det viktigt att tidigt kunna experimentera med 

affärsmodellen för att snabbt testa och utvärdera en möjlighet eller upplägg. Trimi citerar 

tidigare forskning (Chesbrough, 2002) som menar att värdet av en affärsmodell består i att 

kunna förklara det möjliga värdeskapandet som modellen representerar. 

 



29 
 

Blank (2013) menar att den stora skillnaden mellan en startup och ett existerande bolag är att 

ett befintligt bolag utför och implementerar en befintlig affärsmodell, en startup letar efter 

den. Vidare argumenterar han för värdet att vara öppen mot kunder och att snabbt få feedback, 

vilket är en av anledningarna till att populariteten av att arbete i s.k. ”stealth mode” har 

minskat. Stealth mode innebär att företaget arbetar länge med att förfina sin produkt i det 

dolda för att sikta på en storslagen lansering. 

 
Bresciani (2010) refererar till en studie skriven av Abimbola (2001), som menar att  

ett stort problem för startups är den oerhört begränsade tillgången till riskkapital för bolagen 

och dess idéer. Deras utnyttjande av kapital och tid blir genom dessa begräsningar kritiska, 

eftersom de måste med så små medel som möjligt, nå kunder med ny teknik, oprövade 

affärsmodeller och produkter. Denna begränsning skapar ett behov av att kunna minska risker 

och med små kostnader verifiera affärsmodeller, innan större investeringar tas. 

 

Ser man till situationen i Sverige är tillgång till riskkapital ofta en begränsning, vilket ofta är 

nödvändighet för nya startups oavsett hur kostnadsmedvetna de är. I en rapport ifrån 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (2013), investerades runt 1.8 

miljarder kronor i nya bolag 2012, vilket kan jämföras med de $26.6 miljarder samma år i 

USA enligt NVCA (National Venture Capital Association, 2013). En professionell 

riskkapitalist investerar i de startups som upplevs ha störst potential, och ställer sitt nätverk 

och kunnande till förfoganden för att hjälpa det nystartade bolaget att hitta rätt kunder och 

affärsmodell (NVCA, 2011). 

3.4 Marknadsföring och Startups 

Kotler et.al (2009, s.132) hävdar att startups har helt andra förutsättningar vad gäller arbetet 

med marknadsföring jämfört med ett större och väletablerat bolag. De stora företagen har 

oftast hela avdelningar med experter som sköter marknadsundersökningar och företagens 

marknadsföring, med en budget ett mindre företag aldrig skulle ha råd med. Författaren menar 

dock att startup-företag istället måste fokusera på att utnyttja den kapacitet och nycklar som 

finns och som inte kostar särskilt mycket pengar. Exempelvis kan ett mindre företag övervaka 

konkurrenters reklam genom att samla annonser från dagstidningar, för att se hur de arbetar 

med sin utformning av reklam. Författaren påpekar också vikten av att socialisera och besöka 

konkurrenter i deras arbete, vilket kan vara mycket lärorikt. Detta syns på ett tydligt sätt 
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utifrån hur företag idag lokaliserar sig, att ansluta sig till ett kluster kan vara en effektiv metod 

för att komma nära konkurrenter. 

 

Lane et. al (2008,s.39) beskriver marknadsföringsutvecklingen som väldigt tydlig. Den 

interaktiva marknadsföringen blir allt mer populär medan företagens satsning på exempelvis 

tv-reklam blir allt mindre. Vidare fortsätter författaren att påtala att det grundläggande arbetet 

vad gäller bra marknadsföring handlar om att den måste byggas upp kring den övergripande 

marknadsplanen. Ellis (2012, s.54) skriver om populära taktiker inom marknadsföring och 

nämner exempelvis online-spårning (spårningskoder) som en marknadsföringsmetod som 

blivit populär på interaktiva medier så som internet. Denna metod var förr enligt författaren en 

av de bästa marknadsföringsmetoder som idag är metoden mättad och där potentialen är 

förlorad. Författaren hävdar att vissa taktiker mattas mycket snabbt på grund av att taktiken 

blir populär och mister således dess potential. Ellis (2012) hävdar att reklam på exempelvis 

Facebook också kommer att minska med tiden på grund av att alla andra marknadsför sig där. 

Författarens råd till startup företag är att inte satsa pengar på en marknadsförar-veteran utan 

snarare hyra/anställa en nykomling inom marknadsföring. Ellis (2012) menar att en ung 

förmåga utan erfarenhet mycket lättare anammar nya marknadsföringstaktiker och lyckas på 

så sätt uppnå rätt slags drivkraft samtidigt som tidigare erfarenhet inte styr marknadsföraren åt 

tidigare arbetssätt. Ellis (2012, s.55) menar att marknadsföringen som 

kommunikationsverktyg utvecklas varje år och det gäller att synas på rätt ställe vid rätt 

tidpunkt snarare än att satsa pengar på marknadsföring i medier där alla andra företag finns. 

 

Sociala medier är ett nytt media som har vuxit kraftigt de senaste åren, som har ett antal 

egenskaper som är intressanta för det nystartade bolaget. Bolotaeva (2011) pekar ut ett antal 

viktiga fördelar för att förklara det växande intresset; sociala medier är en ny 

markandsföringskanal rik på word-of-mouth genom att innehåll stöttas och sprids av vänner, 

kostnadsbesparingar då reklam på sociala medier tenderar att vara i jämförelsevis billiga, 

spridning till relevant nätverk och varumärkesbyggande. Det finns även risker med att 

använda sig av sociala medier. Gheo (2012) skriver att det kan vara svårt att hitta tid för det 

nystartade bolaget att hålla sina kanaler inom sociala medier uppdaterade och relevanta, och 

att en gammal Facebook-sida eller Twitter-flöde skapar en negativ effekt. I jämförelse med 

traditionella medier menar Gheo (2012) att en av fördelarna är att värdet på en kampanj i 
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sociala medier är lättare att kvantifiera tack vare tillgång till viktiga parametrar, såsom t.ex. 

antalet likes, tweets och retweets. 

En ytterligare aspekt som framkommer från litteraturen handlar om det faktum att ett nystartat 

företag står utan rykte till en början, vilket tidigare nämnts som en viktig aspekt för företaget. 

Petkova et. al (2008) undersökte därför hur ett nytt företag ska agera för att bygga ett gott 

rykte. Författarna hävdar att aktuell forskning visar på att ett företags rykte är som starkast när 

företaget är både framstående i sitt område och positivt utvärderat av dess intressenter. 

Tidigare studier visar på att ett företags rykte snarare förutses av tidigare resultat samt av 

investeringar i prissättning och marknadsföring. Petkova et. al (2008) undersökning visar på 

att det finns två olika typer av marknader för rykten, för ett nytt företag.  Författarna menar på 

att om företaget arbetar med symboliska aktiviteter så som att investera i humant kapital och 

socialt kapital, kan hjälpa ett företags rykte på en större marknad. Medan investeringar i 

produktkvalitet tillsammans med att bygga nära relationer till kunden kan hjälpa ett nytt 

företags rykte att växa på en mer lokal marknad.  

 

Hills et. Al (2008), fann i sin sammanfattande studie att för entreprenörer är det sociala 

nätverket och relationen till kunder och andra intressenter, viktiga hörnstenar i 

marknadsföringen, och tillåter skapandet av en konkurrensfördel gentemot konkurrenter. 

Således blir miljön som bolaget verkar i och kundvård viktiga för det nystartade företaget. 

 

Bettiol et. Al (2011) menar att det nystartade bolaget normalt saknar vissa resurser, strukturer 

och kompetens för att arbeta systematiskt med marknadsföring likt ett större företag och att 

nystartade bolag ibland kan använda sig av lite udda metoder. Mycket av marknadsföringen 

grundar sig i den enskilda entreprenören, som får ta på sig roller som normalt bemannas av 

specialister. Dessa entreprenörer är ofta framgångsrika att tydliggöra visioner och koppla 

dessa mot riktiga kundbehov. Bjerke (2002) skriver i boken Entreprenurial Marketing om 

skillnaderna mellan stora och små företag och hur de arbetar med marknadsföring. På ett 

större företag är marknadsföringsplanering en viktig funktion för ett större etablerat bolag där 

ett stort antal planer måste matcha övrig planering i verksamheten. De produkter bolaget 

säljer måste vara standardiserade för att uppnå de skalfördelar som ofta är en nödvändighet, 

där graden av standardisering måste vägas mot kundens behov av en skräddarsydd och 

anpassad produkt.  Den generaliserande beskrivningen är dock inte sann för alla former av 

marknadsföring av större bolag. Bjerke (2002) nämner att detta inte är fallet för företag som 
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endast har andra företag som kund, där kundrelationen blir viktig, graden av standardisering 

är lägre och där många delar av de båda företagen är involverade i inköpsprocessen.  

För ett mindre bolag ser det annorlunda ut, Bjerke (2002) skriver att i småföretag tas beslut 

ofta endast av en person utan någon formell process eller insyn, där ett beslut tas baserat på 

den enskilda entreprenörens uppfattning. Normalt minskar entreprenörens eller den enskilda 

nyckelpersonens direkta påverkan i takt med att bolaget växer, men de förväntas ändå ha en 

stor påverkan i de beslut som tas. Vidare har de små bolagen svårt att ha en långsiktighet i sitt 

marknadsarbete, där strategier ofta blir ad-hoc, där en sak ledde till en annan. Formell 

marknadsundersökning eller omvärldsanalys noteras vara ovanligt bland nystartade bolag, 

även bland mycket framgångsrika, såväl i USA som i Sverige (Bjerke, 2002). Vidare saknar 

entreprenörer ofta kunskap och resurser som större bolag har, vilket krävs för strategisk 

marknadsbearbetning och att prioritera och välja en långsiktig plan. Denna kunskap är viktig, 

framförallt för expansion internationellt, vilket ofta är målet för en startup. 

 

Moore (1991) beskriver en modell för hur innovationer och teknik sprids generellt, baserat på 

ett antal kundtyper som har olika kompetenser, intressen och värderar saker olika. 

 
Figur 2: Moore (1991) Technology Adoption Life Cycle 

 

Moore menar att det nybildade bolaget framförallt hänvisas till de två tidiga kundgrupperna 

“Innovators” och “Early Adopters”. Innovators beskrivs av Moore såsom teknikfrälsta 

människor som i många fall letar upp intressanta produkter, långt innan företaget ens lanserat 

en färdig produkt eller startat marknadsföring av den och drivs av ett starkt teknikintresse och 

att testa nya produkter. Denna kundgrupp är tacksam att vända sig till för en startup, men de 

är normalt få i förhållandet till den totala marknaden. ”Early Adopters” är enligt Moore en 

betydligt större grupp och har förmågan att se visioner och värdet av att applicera ny teknik, 

så länge dessa värden är kopplade till egna problem. Vad som gör dem tacksamma är att det 

inte nödvändigtvis behöver ett stort antal referenser för att göra ett köp. Moore menar att här 

uppstår ett gap, där det är oerhört svårt för ett nytt bolag att komma över till den grupp som 
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kallas ”Early Majority” och representerar en betydelsefull del av marknaden, vilket är orsaken 

till att de flesta startup- bolag går under. Early Majority, är en grupp praktiskt lagda 

människor som inte har problem med att vänta och se hur en viss teknik utvecklas. Deras 

köpbeslut baseras istället för på intuition, på fakta och goda referenser. 

 

Effekten av skiftet i målgrupp innebär att startup-företag tvingas stöpa om sin affärsmodell 

och marknadsföringsstrategi allt efter att företaget växer. Popovic (2005) instämmer med 

Moore:s tankar och skriver att de flesta högteknologiska startup-företag är mer eller mindre 

uppbyggda kring grundarnas geniala tekniska idé. Om idén är riktigt bra görs en demoversion 

för att attrahera sina första kunder. Dessa första kunder är visionärer eller så kallade ”lead 

customers”, som ser den tekniska möjligheten som en del av en strategisk process. 

Övergången från en tidig marknad som domineras av riskvilliga kunder, till att den allmänna 

marknaden med pragmatiska kunder skapar en lucka i utvecklingen på en högteknologisk 

marknad. Modellen som Moore har lagt fram har under åren utsatts för kritik, där flera väcker 

frågor hur applicerbar den är för många startups (Meade, 2006). Ett exempel kan vara en 

innovation som kräver en viss kritisk massa innan en större spridning är möjlig. Vidare har 

modellen kommit under kritik ifrån ”Lean Startup”-metodologin som förskriver små 

ändringar av affärsmodellen, så kallade pivoter, för att nå en bra matchning mellan produkt – 

affärsmodell – kundbehov, där möjligheter finns att nå massmarknad direkt utan att gå 

igenom ett antal faser och korsa eventuella gap (Moore, 2014). 

3.5 Varumärke och Startups 

Enligt Opuku (2007), är varumärkesbyggandet kritiskt för SMEs, då ett varumärke för en 

organisation möjliggör att berätta om sig själva på ett sätt som vardagligt språk inte kan 

förmedla. Marknadsförare och entreprenörer är därför oroade för sitt varumärke eftersom 

detta underlättar återkommande köp, vilket innebär förbättrade finanser och också företagets 

överlevnad. Enligt en studie av Inskip (2004) är nyttan av ett företags varumärke otydligt och 

att entreprenörer ofta har problem med att formulera vad företaget vill förmedla. Ett resultat 

av detta blir att kvalitén på det material som producerats är låg och att majoriteten av de 

deltagande entreprenörerna är missnöjda med det nuvarande materialet. 

Opuku (2007) hävdar vidare att internet har blivit så pass vanligt att en väl fungerande 

hemsida för företaget är en absolut nödvändighet och att det är ett viktigt medium för att 
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förtydliga varumärket och dess positionering. Detta ställer tidigt krav på att tillräcklig 

kompetens finns i bolaget eller i dess närhet. 

Bresciani (2010) har studerat varumärkesutveckling och strategier genom att intervjua 15 

lyckade start-up företag, verksamma i Schweiz. Studien visade på ett brett spektrum av åsikter 

angående varumärkesutveckling, varav hälften av respondenterna svarade att varumärket står 

för 50 % av framgången och den andra hälften står för produktens kvalitet. En del av 

respondenterna var överens om att företagens personliga nätverk och word-of-mouth är minst 

lika viktig som arbetet med varumärkesutveckling som kan fylla liknande funktion. Enligt 

Bresciani så är litteraturen om varumärkesutveckling och kommunikation vanligt 

förekommande, men undersökningar på mindre företag och deras varumärkesutveckling och 

strategier är fortfarande är ganska outforskat. Många mindre företag är inte alltid själva 

medvetna om deras eget varumärke, eftersom man oftast talar om fenomenet varumärke som 

bemärkelse, ihop med större bolag. Ett av företagen som Bresciani (2010) intervjuar berättar 

att det är av stor vikt att tidigt inse hur viktigt varumärket och företagets affärsmodell är för 

att lyckas med sitt företag. Företagaren menar att om man inte tänker på dessa viktiga 

processer redan från början kommer man att få jobba med det flera gånger om i framtiden. 

Bresciani bryter ner och kategoriserar de olika startups efter deras förutsättningar och behov 

att skapa varumärken, men begränsar sig endast till att samla in data ifrån företagarna själva.  

 

Feinleib (2011) diskuterar varumärkets betydelse och pekar på nyttan att vara känd för en sak, 

och att det kan finnas fördelar med att ha samma namn för bolaget som produkten. Vidare 

menar han att varumärkesidentiteten är viktig för det nystartade bolaget, såsom namn och 

logga. 

 

Inskip (2004) har studerat varumärkesarbetet hos ett antal mindre bolag i Storbritannien och 

konstaterar att varumärkesarbetet för ett mindre företag ofta inte existerar, något som är mer 

påfallande i business-to-business än business-to-consumer. Inskip fann att en härskande tanke 

bland framförallt B2B företag var att den bästa produkten/teknologin säljer sig själv och att 

varumärkesarbetet som ett resultat blev ointressant. Vidare fann man att varumärkesarbetet 

förvärrades när produkten var starkt specialiserad, då det upplevdes svårt att skapa ett 

budskap kring vad företaget stod för.  
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Krake (2005) noterar att varumärkesarbete är något som anses vara för större bolag och där ett 

mindre bolag ofta fokuserar på försäljningsarbetet och på produkten, vilket innebär att 

varumärkesarbetet blir nedprioriterat till förmån för det dagliga arbetet. Detta trots att värdet 

av ett långsiktigt varumärkesarbete upplevs överstiga kostnaderna. Konsekvensen blir att 

många mindre företag missar möjligheter att skapa ytterligare värde för sina bolag. 

 

Altshuler (2010) skriver vidare i sin studie att de fann att entreprenörens varumärkesvision 

och produktens tekniska överlägsenhet, var de två viktigaste faktorerna för att skapa ett starkt 

globalt varumärke. Altshuler hänvisar även till en tidigare studie av Ward (1999), som har 

funnit att chefer inom B2B anser att varumärket och varumärkesarbetet är oviktigt, på grund 

av den rationella inköpsprocess som de flesta organisationer har, och fokuserar därför hellre 

på produktens kvalitet. Detta får ställas i kontrast till Altshuler (2010) som i sin studie fann att 

flesta organisationer även har betydande emotionella inslag in sin inköpsprocess, där bland 

annat känslan av trygghet är viktig. Dessa studier pekar på värdet av ett varumärke även för 

högteknologiska produkter inom B2B. Ward (1999) pekar även på att på grund av den snabba 

utvecklingen inom högteknologi, så blir varumärket än viktigare, på grund av att köpare vill 

köpa av ett bolag med en tydlig vision som ser till kundernas behov i framtiden, och 

signalerar trygghet. 

 

Boyle (2003) undersökte ett lyckat varumärkesbyggande för ett specifikt företag, verksam i 

Storbritannien. Även denna författare hävdar att entreprenörer behöver ha en okonventionell 

syn på varumärkesbyggande. Boyle:s (2003) resultat av studien visar att en viktig del av ett 

företags varumärke är kopplat till företagets värderingar och därmed är det företagets uppgift 

att se till att varumärket också genomsyras av de viktiga värderingar som företaget har. Boyle 

(2003) skriver att en viktig källa till samhällets värderingar finns att hämta inom mytologin, 

som är känd för att betona hjältarnas värde. Det är därför inte helt ovanligt att företag 

associerar sitt varumärke med någon av alla de hjältar som finns inom mytologin.  

 

3.5.1 Varumärkesbyggandet som en process 

Kotler et. al (2009, s.244) beskriver varumärkesbyggande utifrån fyra arbetsområden, som 

kan kopplas till såväl företaget som deras produkter/tjänster.  



36 
 

 

Figur 4: Kotler et.al (2009, s.244) Building strong brands  

Brand positioning: Det första arbetet handlar om de värdeord som företaget vill att 

varumärket ska hänföra. Företagen behöver positionera varumärket på ett tydligt sätt i 

målgruppens minne. Kotler et. al (2009, s.245) skriver att detta kan göras på tre nivåer. Den 

första nivån handlar om att företaget kan positionera varumärket utefter produkten och dess 

attribut, men författaren hävdar att denna strategi är lättkopierad av konkurrenterna. Den 

andra nivån syftar till nyttan som produkten utgör, författaren exemplifierar Volvo som 

kännetecknas av deras arbete med säkerhet. Den tredje nivån som också anses som den bästa 

handlar om övertygelse och värden, vilket utgör att skapa känslor för produkten.  

Brand name selection: Det andra arbetsområdet utgörs av arbetet med att döpa såväl 

företaget som enstaka produkter, på ett sätt som stärker varumärket. Kotler et. al (2009 s.245) 

hävdar att namnet ska vara kort och koncist, utmärkande, utgöra företagets/produktens 

kännetecken och kvaliteter. Namnet ska helst också på ett lätt sätt kunna översättas och förstås 

på flera olika språk, sedan måste det få skyddsrätt så att ingen annan kan ta namnet. 

Brand sponsorship: Denna del av varumärkesuppbyggandet handlar om sponsring. Ska 

varumärket utgöra tillverkarens varumärke eller ska företagets återförsäljare ge varumärket ett 

privat slags varumärke. 

Brand development: Kotler et. al (2008, s.249) skriver att denna del av arbetet med 

varumärket grundar sig i vilken slags strategi man vill använda för att utveckla varumärket. 

Denna del av arbetet kopplar dock författaren främst åt vilken produktstrategi företaget vill 

använda. Ska företaget inrikta sig på att tillverka samma produkter med samma varumärke 

och endast utveckla mindre attribut eller vill företaget utveckla varumärket utefter 

produktutvecklingen.   

Bresciani (2010) beskriver en mycket likartad process likt Kotler, bestående av endast tre 

steg. Modellen lägger större tonvikt på själva strategin bakom varumärket och inte enbart 
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positionering av varumärket. I vidare jämförelse med Kotler, så beskriver Bresciani arbetet att 

utveckla varumärket som ett integrerat processteg, och särskiljer inte just sponsring som 

någon specifik del i processen. De tre stegen i processen finns beskrivna nedan 

Brand relevance: Bresciani (2010) ser varumärkesbyggande som en process som startar med 

att skapa och befästa en varumärkesstrategi, där exempel på aktiviteter är att avsätta kapital 

till varumärkesbyggande, etablera en vision och mission, positionering eller att tydliggöra 

kärnvärden, vilka utgör grunden för det vidare varumärkesarbetet. 

 

Brand creation: Bresciani (2010) nämner ett antal aktiviteter som beskriver 

varumärkesskapandet och mångfalden i detta arbete, vilket exemplifieras av att skapa ett 

namn för varumärket och vilka värden den skall stå för, loggor, domännamn, 

varumärkesskydd, varumärkesextension samt att ha en varumärkesportfölj. 

 

Brand building: Bresciani (2010) nämner ett stort antal aktiviteter såsom reklam, PR, 

sponsorskap, event, domännamn, internetreklam, nyhetsbrev, musik/jinglar, video, kläder med 

varumärke, strukturerad rekryteringsprocess, internkommunikation och policys, intern 

kommunikation och information om varumärket. 
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4.   Empiri 
 

4.1 Information om respondenterna 

Respondenterna i denna undersökning är indelad utifrån tre kategorier. Den första delen av 

empirin är en sammanfattad text utifrån en intervju med en företagspark följt av en intervju 

med en affärsutvecklare (inkubator) och slutligen ett investmentbolag. Sedan följer resultaten 

från företag som betraktas som startups och är således i de flesta fall också relativt oetablerade 

och anses fortfarande som unga företag. Figuren nedan visar överskådligt vilka typer av 

aktörer som finns och verkar inom området. Företaget står i centrum och är omringat av 

inkubatorer och investerare. Inkubatorerna har till uppgift att ge råd och stötta företaget 

medan affärsänglar och riskkapitalister främst står för investeringar men också rådgivning. 

Företagen består av entreprenörer som utför affärsidén och arbetet vad gäller valet av 

affärsmodeller, marknadsföring och bolagets varumärke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Pontus All & Niklas Larsson (2014) En översiktlig bild över respondenterna och dess huvuduppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affärsänglar Riskkapitalister 

Företag 
Entreprenörer 

Serieentreprenörer 

Inkubatorer 

Styrelseledamöter

Investerar och rådger 

Utför Rådger och stöttar 
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För att få en mångfald av synvinklar har personer ifrån de olika grupperna av intressenter i 

figuren ovan presenteras. Det stora flertalet av de som intervjuades hör inte hemma endast i 

en grupp, utan det är inte ovanligt att entreprenör med lång erfarenhet är såväl styrelseledamot 

som affärsängel.  

 
Nedan presenteras en lista av utförda intervjuer, samt tillhörande huvudgrupp: 
 
 
Huvudgrupp: Intervju & 

Datum: 
Bolag: Respondent 

Företagspark/Inkubator 1, 2014-05-05 Medeon Ulf G. Andersson 

Inkubator 2, 2014-04-29 Inkubator, Borås Anett Kansanen 

Inkubator 3, 2014-05-19 Innovatum Jesper Strömqvist 

Riskkapitalist/Styrelseledamot 4, 2014-05-13 Almi Invest Cecilia Gummeson 

Riskkapitalist/Serieentreprenör 5, 2014-05-15 Marin Biogas, 
m.fl. 

Olle Stenberg 

Startup 6, 2014-04-29 Bitcraze Markus Eliasson 

Startup 7, 2014-05-05 Do-Fi Johan Salo 

Startup/Serieentrenör 8, 2014-05-06 SensAbues, m.fl. Bo Hammarlund 

Affärsängel/Serieentreprenör 9, 2014-06-12 Teclo, m.fl. Jane Walerud 

Tabell 2: Niklas Larsson & Pontus All (2014) Översiktlig intervjuguide 
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4.2 Intervju 1 - Företagsparken Medeon 

4.2.1 Bakgrund 

Resultatet av undersökningen kommer inledningsvis att redovisas med en sammanfattning av 

en intervju med VD:n för företagsparken Medeon i Malmö, Ulf. G Andersson.  Eftersom Ulf 

har 25 års erfarenhet från att arbeta i såväl startup-bolag som mindre samt större företag, är 

hans tankar kring området startups viktig i denna uppsats.  Medeon är en företagspark inriktad 

mot startups inom life-science. Parken erbjuder kontor och konferensmöjligheter, delaktighet i 

kompetensnätverk samt inkubator för nystartade företag.  

4.2.2 Startups och affärsmodeller 

Andersson berättar att startups står inför många utmaningar, på gott och ont. Om man 

exempelvis talar om produktutveckling som en del av affärsmodellen, i ett mindre företag, 

måste alla resurser satsas på just denna del medan ett större företag kan ha 10, 20 eller 30 

produktvecklingar igång parallellt. Det innebär också att ett större företag har råd med att 

några av produkterna inte ges ut på marknaden, medan ett startup-bolags framtid kan stå på 

spel om inte deras produkt utvecklas. Andersson påtalar också att en produktutveckling ur ett 

generellt perspektiv ser olika ut i exempelvis USA. Tror man på idén så satsar man allt på just 

den idén medan det normalt sett är lite mer återhållsamt i Sverige eftersom vi saknar den typ 

av riskkapitalister som krävs för att göra en fullskalig satsning. Små företag måste vara 

flexibla och kostnadseffektiva och Andersson menar att en företagspark som Medeon kan 

vara mycket till hjälp. Det är möjligt för företagen att få hyresreduceringar, reception, post 

och IT till en mycket låg kostnad jämförelsevis om de hade haft sin verksamhet på annat håll.   

Andersson berättar att företag som väljer att ha sin verksamhet i en företagspark som Medeon 

kan utnyttja den miljö som skapas där. Företagen är ofta mycket likasinnade vilket gör att det 

skapas en form av kluster vilket gör att företagen kan ha nytta av varandra. Eftersom 

företagen som finns på Medeon först har utvärderats och blivit godkända (genomarbetad 

affärsidé, affärsplan och en framtida tro på företaget) gör att företagen som sitter i parken har 

en god idé med goda framtidsutsikter. Många företag använder Medeons inkubator till hjälp 

vad gäller coaching och branschspecifik affärsrådgivning. Denna typ av hjälp hade varit 

mycket dyr för vilket startup-företag som helst och är således en möjlighet för företaget att 
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utvecklas och minimera riskerna. Andersson återkommer till att det finns likasinnade 

kontakter på området, vilket gör utvecklingsprojekt möjliga för företagen.  

Däremot står många företag för vissa återkommande problem, exempelvis att få marknaden 

att tro på produkten. Hjälp med detta arbete kan också i vissa fall vara svårt för Medeon 

eftersom expertis inom vissa marknader kan vara svår att få tag på. Andersson påpekar också 

att det tar lång tid att komma ut på marknaden inom Life-science och att företagen står inför 

finansiella utmaningar.  

4.2.3 Startups och marknadsföring 

Andersson berättar att startup-företag generellt sett många gånger kommer med banbrytande 

produkter, men sällan också är bra på arbetet med marknadsföring. Många företagare är 

antingen unga och nyexaminerade eller varit verksamma inom ett specifikt område i många år 

när de ansöker om att få vara en del av Medeons företagspark. Detta i sig innebär att 

personerna ofta har en expertis inom exempelvis teknik men saknar stora delar vad gäller 

business eller har en större kunskap inom business och företagande och kanske mindre 

kunskap om produktutveckling. Medeon har försökt med att erbjuda företagare utbildning, 

men att det i många fall varit svårt. Istället har man valt att försöka koppla ihop entreprenören 

med olika team (Teambuilding). Andersson påpekar vikten av att man först gör en 

marknadsundersökning så att man vet vem som är användaren och betalaren och att man 

sedan också upprättar en affärsplan.  

 
Andersson uppskattar att endast 1/ 20 projekt blir långsiktiga, tillväxtfasen för startups är 

mycket kritiska och det kan ta lång tid för ett projekt att överhuvudtaget komma igång. 

Konkurser inträffar naturligtvis också på företagsparker och en hel del exempel återkopplas 

till privata skäl. Andersson berättar att det inte är ovanligt att större företag uppmärksammar 

entreprenörerna och erbjuder dem ett mycket bra jobb, vilket gör att startup-företaget inte blir 

långvarigt. Kraven för att ha sin verksamhet på Medeon är kopplat till om de anser att 

affärsidén är bra, men det kan också vara svårt att bedöma. Andersson berättar om företag 

som blivit felaktigt bedömda av investerare, där investerarna inte alls trodde på produkten, 

men som idag har blivit framgångsrika företag. 

4.2.4 Startups och varumärkets betydelse 

På grund av tidsbrist besvarades inte några frågor vad gäller varumärkets betydelse.  
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4.3 Intervju 2 - Inkubatorn i Borås  

4.3.1 Bakgrund 

Inkubatorn i Borås är en nischad inkubator mot textil/mode -industrin men även andra sorters 

bolag är välkomna. De använder sig av en process som har ett tydligt fokus att hitta rätt 

affärsmodell och att hitta matchningen produkt – kundbehov, som kan ses i Spika och Skala 

stegen där affärsmodellen itereras tills dess att en skalningsbar affärsmodell har hittats. 

 

Figur 6: Inkubationsprocess för Inkubatorn I Borås 

Anett Kansanen arbetar som Affärsutvecklare på Inkubatorn i Borås och har stor erfarenhet av 

att arbete med bolag under inkubation. 

Enligt Kansanen stannar i regel bolagen i inkubatorn i 2-3 år där företag baserat på forskning 

ofta tar längre tid på sig medan mer snabbrörliga mode-bolag i många fall endast stannar 1 år. 

Idéer och projekt kommer ifrån Högskolan i Borås eller genom samarbetspartners, såsom 

Innovationsbron eller ALMI, men även enskilda personer som söker sig till inkubatorn. 

4.3.2 Startups och affärsmodeller  

Största utmaningen ligger att få ordning på kopplingen Finansiering – Produkt – Kund, det 

vill säga att få en fungerande finansierad affärsmodell, där det finns en bra match mellan 

problemen kunden upplever och nyttan med produkten. Detta leder tillbaka till behovet av att 

gå ut och prata med kunder. Detta skall enligt Kansanen ske tidigt och ofta. 

 

Utmaningen är att coacha entreprenörerna till att vara aktiva och våga boka säljsamtal, vilket 

inte är för alla. Däremot finns det inga problem med att hitta intresserade kunder inom 

regionen, som kan vara samtalspartners. Vidare ser Kansanen en stor fördel med att vara en 



43 
 

regional spelare, då det är lättare att samverka med de som brinner för regionen, såsom 

affärsänglar. 

 

Kansanen berättar vidare att det är en stor utmaning för de nystartade bolagen att hitta 

finansiering. Det finns gott om finansiering i de tidiga faserna, ofta av offentlig natur, 

samtidigt som det finns tillgång på riskkapital i de senare faserna, men det är svårt att hitta 

finansiering däremellan. 

4.3.3 Startups och marknadsföring  

Kansanen berättar att de ofta diskuterar vikten av att göra mycket med små medel. Det är ofta 

eget arbete som gäller och att det ofta räcker långt. Ofta går det att få hjälp av vänner eller 

familjemedlemmar som är duktiga. Andra alternativ är att ta hjälp av studenter som är 

intresserade av att utvecklas ytterligare och skaffa erfarenhet. Inkubatorn i Borås arbetar med 

att skapa lokala samarbeten, t.ex. genom att arbete med gymnasiestudenter som studerar och 

har intresse inom ljud och bild. Det handlar enligt Kansanen om att man måste arbete smart 

för att få pengarna att räcka. Sociala medier används flitigt, beroende på inriktning är det 

antingen Facebook, Twitter viktiga alternativt LinkedIn eller Pinterest, om de är mer inriktade 

mot företag. 

 

För varumärkesaktiviteter såsom hemsidor, loggor, osv. är det eget arbete som gäller där det 

hjälper att ha ett bra team. Kansanen berättar att de har ett krav att minst 2 personer måste 

ingå i företaget som accepteras till inkubatorn.  

Kansanen berättar att förutom tidigare erfarenhet, kommer man långt med goda råd och eget 

arbete, och att marknadsföringskompetens normalt inte behövs. Utöver den coachning 

bolagen får vid inkubatorn har även Inkubatorn i Borås ett antal samarbetspartners som 

används för områden där grundarnas arbete kan behöva stöttas såsom patent eller 

marknadsfrågor. 

4.3.4 Startups och varumärkets betydelse 

Kansanen menar att varumärken är viktiga för bolaget, i vissa fall helt avgörande. Dock kan 

detta vara branschspecifikt och i vissa fall räcker själva tekniken i sig som ett varumärke. 

Inom inkubatorn ser man över dessa frågor i ett tidigt skede där man säkrar domännamn och 
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bygger loggor och hemsidor. Dock är varumärket endast en del, när företagets totala 

immateriella tillgångar analyseras, där patent kan vara en väldigt viktig tillgång. 

 

4.4 Intervju 3 - Innovatum 

4.4.1 Bakgrund 

Jesper Strömqvist arbetar som affärscoach på Innovatum och träffar genom sitt arbete ett stort 

antal företag och entreprenörer i olika stadier. I många av fallen befinner sig bolagen och 

projekten i idestadiet, innan ett bolag har blivit formaliserat och skapat. Han har mångårig 

erfarenhet ifrån kreativa branscher och ifrån maknadsföringområdet. 

4.4.2 Startups och affärsmodeller 

Det finns stora utmaningar med att hitta en fungerande affärsmodell. Ett konkret användbart 

verktyg är ‘Business Model Canvas’, som är ett mycket användbart och enkelt sätt skissa upp 

och diskutera rimligtheten i affärsmodellen, i och med att den överskådligt visar kundgrupper, 

betalningsströmmar, distributionskanaler, etc. Genom denna canvas går det fort att se vilka 

tillgångar företaget har och likaså vad som saknas och om det finns en tydlighet i 

affärsmodellen. Modellen som sådan har fått en allt större genomslagskraft och är numera 

vanligt använd. Affärsplanen har annars tidigare varit ett viktigt verktyg i de tidiga faserna, 

men att t.ex. Business Model Canvas används alltmer som förenkling av en fullständig 

affärsplan. Utöver att se det kortsiktiga fokuset, är den även värdefull för att måla upp en 

långsiktighet för företaget. Affärsmodellen är oerhört viktig, där Strömqvist menar att det 

allra viktigaste man kan göra är att träffa potentiella kunder tidigt och ofta. Den affärsmodell 

som man börjar med kommer med största sannolikt att ändras men att graden av justering är 

väldigt beroende på det specifika fallet, där det skiljer stort mellan t.ex. bolag skapat av 

erfarna entreprenörer eller om det är skapat av en nybakad student. I takt med att företaget 

träffar kunder och får feedback ifrån dem, krävs det ofta omtag. Överlag är erfarenheten att ju 

tidigare man tar kundkontakt ju närmare och lättar hittar man en fungerande affärsmodell. 

Den viktigaste egenskapen för företaget är dess anpassningsförmåga, att vara öppen för 

förändringar och att vara medveten om att det krävs småskaliga experiment och omtag för att 

komma rätt. 
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I Sverige finns det bra stödsystem för entreprenören i Sverige för att lyckas i form av 

rådgivning, finansiering och andra former av stöd, dels genom ALMI men även genom de 

olika länen, såsom Västra Götalandsregionen. Ett av problemen som Strömqvist nämner är att 

svårigheten att få kapital innebär att många företag tidigt måste arbeta med att finansiera sig 

genom sina kunder. Detta innebär att det finns stora fördelar att vinna i att tidigt hitta kunder 

och samarbeta med dessa. Strömqvist ser denna begränsning mestadels positivt, genom att det 

driver fram att man tidigt måste testa och verifiera delar av affärsmodellen. Säkerligen, menar 

Strömqvist, är det antal skrivbordsprodukter som inte kom ut på marknaden på grund av 

begräsning av finansiering, men fördelarna är även stora. Den ökade transparensen genom att 

arbeta mot kunder har många fördelar, och att det är ett roligt och drivande arbetssätt att direkt 

arbeta med att lösa riktiga kundproblem. 

 

Ett exempel på den ökade transparensen nämns crowdfunding, där såväl produkt, problem och 

finansiering är väldigt öppet.  Tiden där man arbetade länge i det dolda är förbi. 

4.4.3 Startups och marknadsföring 

Strömqvist menar att för mindre bolag utan tillgång till större budget handlar det om att vara 

smarta med hur man spenderar sina pengar. Bolagen tittar på vägar som kostar lite utanför de 

vanliga kanalerna, såsom gerilla-marknadsföring. Överlag är digital marknadsföring 

dominerande rent generellt, vilka är normalt kostnadseffektiva, men kan vara tidskrävande. 

För det lilla bolaget är marknadsföring nästan synonymt med försäljning och att 

gränsdragningen ibland är svår. Säljsamtal och kundkontakter innebär ofta en möjlighet att 

marknadsföra företaget. Målet är alltid att skapa kundkontakter och sälja, annars vore man 

inte lika intresserad att vara på mässor eller skickar utskick. Lite generaliserat menar 

Strömqvist att traditionella marknadsföringskanaler undviks. 

 

Digital marknadsföring överlag står inte utan utmaningar, där den förhärskande parametern är 

den s.k. clickrate, som definieras av antalet klick på en reklam. Det råder dock delade 

meningar om hur värdefull denna indikator är och osäkerheter i hur den skall tolkas gör att det 

är svårt att veta om man fick valuta för sina pengar. För ett nystartat bolag blir denna 

osäkerhet svår att hantera, vilket leder till att företaget håller i pengarna när man inte ser en 

tydlig effekt av sin reklam. Strömqvist ser att denna otydlighet förstärker startup-företags 

ovilja att investera i reklam av olika slag, även på internet. Godtycklighet i 

marknadsföringsvärde kan endast företag med en större budget ha råd med. Metoder som 
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används med framgång av startups är sociala medier, utskick, mässor, men dessa metoder är 

generella och används även av stora företag. Överlag ser Strömqvist en utmaning i att det 

finns många kanaler där många olika organisationer kämpar om uppmärksamhet, kanaler där 

det går att få god effekt för en billig penning, men det ibland är svårt att få ett ordentligt 

genomslag. Timing och tur hjälper, så även okonventionella gerilla metoder. 

  

Stort marknadsföringsvärde är annars att använda referenser på ett eller annat sätt och att lyfta 

fram sina projekt, eventuellt tillsammans med partners för att marknadsföra sig gemensamt, 

för att på så sätt öka genomslaget. 

4.4.4 Startups och varumärke 

Varumärket är oerhört viktig, speciellt i den kreativa näringen. Strömqvist menar att den 

gamla klyschan till stor del är sann att varumärket är synonymt med entprenören själv i de 

tidiga faserna. Eftersom personen är viktig blir även nätverket viktigt samt att synas och 

höras. Däremot sker det sakta en flytt ifrån fokus ifrån personen till tjänsten eller produkten, i 

takt med att företaget växer. Varumärkets vikt varierar ifrån bransch och företag. För väldigt 

många är den väldigt viktig, speciellt inom nya branscher. 

 

Ett starkt varumärke är värdefullt, och underlättar onekligen finansiering av bolaget. 

Samtidigt är ett varumärke dyrt att bygga, och kräver per definition ett långsiktigt arbete, där 

effekten av arbetet fås på längre sikt. Då det nystartade bolaget har ett kortsiktigt fokus att 

överleva och växa, får långsiktigt arbete med varumärket normalt stå tillbaka. Strömqvist 

menar att det är nog få bolag som öppet medger att varumärket är oviktigt, men effekten blir 

att detta långsiktiga arbete nedprioriteras. Detta är inte nödvändigtvis ett resultat av bristande 

kunskap eller kompetens, framförallt gällande de kreativa näringarna, utan är snarare ett 

resultat av prioriteringar då andra frågor upplevs viktigare. 

 
En varumärkesplattform som tydligt beskriver vision, mission, kärnvärden, positionering vad 

företaget vill förmedla och vad de anställda skall säga och uppföra, hade varit till stor nytta 

för många företag. Detta kan vara onödigt och pretentiöst för det lilla bolaget med få 

anställda, och kanske inte lösningen för kraftigt ökad lönsamhet, men Strömqvist upplever att 

fler bolag hade haft nytta av att arbeta mer strategiskt med sitt varumärke och sin 

varumärkesplattform.  
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4.5 Intervju 4 - ALMI Invest 

4.5.1 Bakgrund 

Cecilia Gummeson har över 20 års erfarenhet ifrån Life Science-branschen och arbetar sedan 

5 år på ALMI Invest som Investment Manager för Life Science-området. 

4.5.2 Startups och affärsmodeller 

Gummeson nämner att arbetet med att hitta en fungerande affärsmodell är oerhört viktigt. 

Ofta hittar man inte rätt från början, utan den kan behöva ändras flera gånger. Exakt hur stora 

ändringar är väldigt beroende på det specifika fallet och i vilken bransch man verkar i. Det 

kan vara en utmaning som kräver en hel del detektivarbete och samtal med potentiella kunder. 

I vissa fall kan det vara tydligare vilken affärsmodell som fungerar, t.ex. vid utvecklande av 

en ny mobilapp. Den största utmaningen i att hitta rätt affärsmodell är att reda ut vilka de 

framtida betalningsströmmarna är. 

 

För entreprenören kan det vara svårt att ställa om tankesättet, när förutsättningarna ändras, 

och där hjälper det om entreprenören har öppen attityd till att det kommer att bli ett antal 

oundvikliga förändringar. Ibland kan dessa omställningar ta en hel del kraft i form av tid och 

pengar att ställa om, vilket inte alla organisationer mäktar med. 

4.5.3 Startups och marknadsföring  

Marknadsföringen och dess innehåll beror mycket på marknadskunnandet, vilka ofta saknas i 

tidiga skeden, vilket ibland kan vara kritiskt. Det är väldigt viktigt att arbeta med, och förstå 

marknaden så tidigt som möjligt. För många entreprenörer kan det finnas en inneboende 

rädsla att vara öppen och ta kontakt och boka in säljmöten. 

 

Överlag är uppfattningen att specifik kompetens inte är nödvändig, utan Gummeson menar att 

i de tidiga faserna är ofta de första kunderna vänner av olika slag, vilket gör att kontakterna 

och nätverket är desto viktigare. Det starkaste varumärket ett nystartat bolag har är grundaren 

själv, vilket kan öppna upp rätt sorts dörrar. 

Dock är det återigen beroende på det specifika fallet. I vissa företag kan det handla om ren 

akademisk försäljning, och där har man ofta god kunskap om vilka kunderna är och vad 

behoven består i. 
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Gummeson ser ett visst problem med att entreprenören har alla hattar på sig. Personen skall 

sköta produktutveckling, underhålla sociala medier samt medverka på mässor. Det gäller 

verkligen att hitta engagerade grundare. Förutom att gå igenom egna nätverket, och genom 

existerande kunder, lyfter Gummeson fram en vettig hemsida, något som närmare kan ses som 

en hygienfaktor. Detta är än viktigare om företaget ifråga arbetar med mjukvara. Viktigast av 

allt är frontfiguren och hur denna presenterar och övertygar. Här stärker det om frontfiguren 

har gjort resan förut, eftersom det inger ett större förtroende. Kundbemötandet överlag är en 

viktig del. Annars är det så att det handlar att göra mycket med små medel. Exempel på detta 

kan vara att medverka på rätt mässor, reklam, sociala medier och PR. De senare kan vara 

relativt billiga, men det kan vara svårt att nå ut, eftersom detta kräver resurser i form av 

kompetens med framförallt tid. 

 

En väl sammansatt styrelse kan också vara ett sätt att nå kunder utöver det egna nätverket. 

Styrelsemötena tenderar att vara väldigt operativa, där beslut kan tas direkt, vilket hjälper till 

att göra företaget snabbfotat. Styrelsen ses som viktig tillgång och behöver spegla olika 

perspektiv och intressen. Det finns dock en svårighet i att betala för styrelsens arbete och 

attrahera duktiga styrelseledamöter, men här finns möjligheter att ge konsultarvode, eller vara 

mer kreativ och betala i framtiden exempelvis genom optioner i bolaget.  

4.5.4 Startups och varumärkets betydelse 

Förutom grundaren i sig som är företagets starkaste varumärke, är det viktigt med en trevlig 

och bra hemsida, där användaren kan känna igen sig, för att skapa förtroende. Ibland går det 

att få hjälp utan större ersättning av personer och människor, som vill hjälpa till och vill se 

företaget lyckas. 

 

Gummeson menar att vikten av ett varumärke beror väldigt på det specifika fallet, och att det 

är svårt att generalisera om betydelsen. Däremot ser hon en tendens av att varumärkets 

betydelse blir större ju närmare en konsument företaget är. 

Tonvikten som läggs på ett varumärke kan vara beroende på målet som finns för rörelsen, 

något som normalt arbetas fram i bolagets tidiga skede, vilket sätter fast ramarna för 

varumärkets betydelse. I fallet då det nystartade företaget siktar på att bli uppköpt inom en 

kortare tid, blir normalt varumärket mindre viktigt. 
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En fördel som finns för svenska bolag enligt Gummeson, är att Sverige i sig är ett starkt 

varumärke, och att man får en hel del gratis i form av intresse internationellt genom att vara 

ifrån Sverige. 

 

4.6 Intervju 5 - Marin Biogas m.fl. 

4.6.1 Bakgrund 

Olle Stenberg har under 30 års tid arbetat med innovation på ett eller annat sätt, en längre tid 

som senior rådgivare åt nystartade bolag. Stenberg har haft och har ett stort antal 

styrelseuppdrag, samt varit med om att starta ett antal bolag. Förutom detta har han varit VD 

för Chalmers Innovation, som är en ledande inkubator i Göteborgsområdet. I skrivande stund 

arbetar Stenberg som VD för det nystartade bolaget Marin Biogas AB som arbetar med att 

kommersialisera odling av sjöpungar för att generera biogas, samtidigt som haven renas och 

jordbruket får tillgång till ett miljövänligt alternativ till handelsgödsel.  

4.6.2 Startups och affärsmodeller 

Få affärsplaner klarar av första mötet med en kund. I många fall har entreprenören en bestämd 

bild av vilket problemet är och lösningen, där det kan vara lite svårt att behöva ändra 

uppfattning, speciellt om entreprenören kommer ifrån forskningsvärlden. 

  

Stenberg ser en risk med att affärsplanen tenderar att bli överarbetad, där konceptet kring 

Lean Startup är användningsbart, där fokus snarare är på kunden och affärsmodellen, och att 

integrera affärsmodellen, exempelvis med hjälp av Business Model Canvas. Dessa metoder är 

sprungna ifrån IT branschen, men även andra branscher kan ta till sig koncepten. 

  

Den största utmaningen som startups står inför är att hitta första kunden och att få in en fot. 

Kontakter är det absolut viktigast sättet att hitta de tidiga kunderna. Detta kan underlättas om 

grundarna har branscherfarenhet och känner några inom kundsegmentet. Har man inte det 

kontaktnätet, är Sverige ett väldigt öppet land. Ett exempel på denna öppenhet är att det ofta 

är lätt att hitta kontaktuppgifter till forskningschefer eller affärsutvecklingschefer, inom den 

branschen man arbetar inom. Sverige är också ett litet land där det går fort att förstå och 

identifiera de spelare och företag som finns här. För det lilla bolaget är det oavsett viktigt att 
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skapa kontakter, om man inte har dem. Till hjälp finns inkubatorer, som ofta är mycket 

duktiga på identifiera relevanta individer genom sina nätverk. 

  

Stenberg menar att ha seniora inslag i sin styrelse kan vara ett sätt att utöka företagets 

individer, men där är det viktigt att vara selektiv, och hitta någon med stor erfarenhet och som 

förstår relationen med övriga intressenter.  Enligt Stenberg är detta lättare än man skulle 

kunna tro, då många senior erfarna företagsledare och entreprenörer är intresserade och villiga 

att engagera sig i nystartade bolag. 

 

En bra och väl sammansatt styrelse har stora fördelar, den skapar trovärdighet, fungerar som 

dörröppnare och ökar möjligheterna att ta in kapital. Förlorar man trovärdigheten hamnar man 

i ett besvärligt läge. 

4.6.3 Startups och marknadsföring 

Stenberg menar att marknadsföring för ett nytt bolag kännetecknas av begränsade resurser. 

Det finns ingen möjlighet att köpa tv-tid, utan det handlar om att vara street-smart och 

hushålla med resurserna. Det största behovet är inte så mycket marknadsföring, utan att 

marknadsföra sig själv genom personliga möten och använda sina personliga kontakter, med 

målet att skapa en testförsäljning. 

 

I och med att dessa bolag inte har råd att spendera, blir andra metoder viktigare, såsom social 

medier eller hemsidor, framförallt för vissa typer av affärer och kundsegment. Annars är PR 

ett oerhört bra sätt att synas. En rekommendation Stenberg lyfter fram är att skapa en 

utvecklad mediestrategi i ett tidigt stadium. Facktidningar är ett bra medel att synas, vars 

värde är svårslaget och överstiger vida värdet för traditionell reklam, eftersom uppgifterna 

kommer ifrån en trovärdig tredje part. Generellt sätt kan man säga att kostnaden för dessa 

metoder är tiden man använder. Att figurera i rapporter som kundgruppen läser är också ett 

bra sätt, samt synas och vara aktiv på fackmässor. Har man tung teknik är det också vettigt att 

göra synliggöra experter inom bolaget med stor expertis inom ett område, som kan ge 

information och skapa intresse och trovärdighet. 

  

Stenberg ser även fördel om man är duktig på att skapa väl paketerad information anpassad 

till kundernas behov, i form av broschyrer och liknande. 
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Generellt sätt anses marknadsföring vara viktigt, men ännu viktigare är det faktiska 

säljarbetet. Ofta behövs inte speciell marknadsföringskompetens trots att grundaren får göra 

alla roller samtidigt. Däremot har Stenberg en positiv erfarenhet av att ta in inspiratörer och 

gå igenom grundläggande bitar såsom positionering och lägga fram spelplanen för att skapa 

sig en ungefärlig uppfattning. 

  

Stenberg anser vidare att det kan finnas risk att brist på kapital gör att marknadsföringen blir 

lidande, vilket leder till att bra idéer och företag dör i onödan. Dock, det är svårt att säga om 

dessa bolag hade dött ändå, men risken existerar i varje fall. 

4.6.4 Startups och varumärkets betydelse 

Stenberg menar att varumärket normalt är mindre viktigt. Hur man bygger varumärket är 

betydligt viktigare, där den allra viktigaste aktiviteten är att vårda sina befintliga kunder, som 

sedan blir värdefulla referenser. Lyckas man få prestigekunder som är nöjda, bygger det en 

stor trovärdighet. Välrenommerade kunder som är negativt inställda däremot, är nog det 

värsta ett nytt bolag kan råka ut för, enligt Stenberg. Word-of-mouth är mycket viktigt för det 

nystartade bolaget. B2B (Business to Business) försäljning skiljer sig från försäljning till 

konsument. Besluten tar längre tid till samtidigt som det är större belopp inblandade, vilket 

gör att de få referenserna som finns blir extra viktiga. 

  

Stenberg anser att till viss del att planen för företaget och dess så kallade exit påverkar vikten 

av varumärket. Antingen köps bolaget för affären i sig, det vill säga företaget har en god 

lönsamhet eller omsättning, har kunder och satsar ev. internationellt. I detta fall har 

varumärket ett värde. I andra fall är det tekniken som är i fokus, vilket är det vanligaste spåret, 

och där är referenserna och fungerande och beprövad teknik viktigare. Produkten/tekniken i 

sig är varumärket.  
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4.7 Intervju 6 - Bitcraze 

 

4.7.1 Bakgrund 

Bitcraze grundades 2011 av tre stycken kompisar och var till yrket ingenjörer. Företaget 

utvecklar och tillverkar en öppen hård/mjukvara som delar med sig av information, service 

och design av produkter. Exempelvis kan produkten gå igenom hur en mikrovågsugn är 

byggd och vilka komponenter som behövs för att bygga en själv på egen hand. Man kan på så 

sätt också räkna ut hur mycket produktionskostnaden kommer att bli. Bolaget omsatte 3.3 

miljoner kronor föregående räkenskapsår och gick planenligt med vinst. Företagsidén växte 

fram av de tre grundarna själva och verksamheten var till en början endast en hobby. 

Ingenjörerna lade mellan 3-4000 timmar vardera på att utveckla konceptet innan det kom att 

bli ett startup-företag.  

4.7.2 Startups och affärsmodeller  

Bitcraze affärsmodell har i princip varit densamma sedan starten. Verksamheten började som 

en hobby som sedan utvecklades till att bli ett företag. Affärsmodeller ser ut som så att 

Bitcraze tar kontakt med såväl företag som privatpersoner som gemensamt har ett intresse för 

deras tekniska produkt, de investerar i sin tur sina pengar i produktens utveckling. Bolaget 

menar att deras affärsmodell är mycket ovanlig då man försöker arbeta nära kunden på ett nytt 

sätt genom att visa upp produkten för kunderna via internet/videos/blogg. Kunderna lägger i 

sin tur upp förslag via hemsidan på hur produkten kan fortsätta utvecklas, Bitcraze gör sedan 

verklighet av kundernas förslag efter att kunden investerar i produktutvecklingen.  

Bolagets produkter är nischat mot teknikintresserade men de främsta kunderna kommer inte 

ifrån Sverige utan från övriga världen. Bitcraze försöker locka nya kunder genom att 

modifiera, förändra och utveckla nya produkter. Eftersom kunderna är med och utvecklar 

produkterna gör att bolaget ständigt skapar nya kunder och att produkten hela tiden uppfyller 

kraven från befintliga kunder.  
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4.7.3 Startups och marknadsföring 

Grundaren av Bitcraze berättar att eftersom företaget består av tre stycken ingenjörer, arbetar 

ingen med marknadsföring i den bemärkelsen. Produkten utvecklas genom att låta kunden 

vara med och påverka och komma med förslag på framtida utveckling.  

Däremot arbetar företaget efter en metod som kallas Crowd source, vilket innebär att 

kunderna (teknikintresserade) köper produkten i förväg, vilket gör att verksamheten hela tiden 

finansieras av förvägsbetalningar. En annan mycket vanlig kund är olika universitet som är 

intresserade av produkterna i ett lärosyfte. Detta i sig gör att teknikintresserade blir medvetna 

om att Bitcraze finns till redan under studietiden. Detta innebär att kunderna är såväl 

privatpersoner (tidigare studenter i viss mån) som företag/institutioner, däremot förekommer 

inte marknadsföring som en del av verksamheten. 

4.7.4 Startups och varumärkets betydelse 

Bolaget anser att varumärket är oerhört viktigt för deras framtida utveckling. Bitcraze arbetar 

med att analysera vad folk tänker/tycker om dem och vad de tänker på när de hör deras namn. 

Då företaget har ett öppet förhållande med kunderna gör att man kan utveckla tekniken genom 

olika experiment, som utförs av såväl kunder som av företaget självt. Däremot används ingen 

särskild metod för varumärkesbyggande. Men med hjälp av deras mycket goda relation med 

sina kunder lyfts varumärket fram. Bitcraze framhäver dock vikten av internet eftersom 

bolaget lägger upp mycket videos på deras produkter samt bloggar om produkternas 

utveckling, där nya idéer om produkterna lyfts fram varje vecka. 

 

Grundarna av Bitcraze har ett råd som de vill ge till framtida entreprenörer:                       
”Om du tror på din idé och tycker att arbetet är roligt kan du inte förlora särskilt mycket”. 
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4.8 Intervju 7 - Do-Fi 

 

4.8.1 Bakgrund 

Do-Fi är ett bolag som arbetar med interaktionsdesign och prototyputveckling. Företaget ska 

fungera som ett bollplank och erfaren rådgivare när kunden formar en beställning. Do-Fi 

menar att de har fördelen att vara ett personligt bolag, vilket skapar projekt som har en nära 

och personlig kontakt, samtidigt finns skalbarheten i bolagets nätverk av frilansare och byråer. 

Do-Fi grundandes 2006 och de två grundarna är idag de enda anställda i bolaget. Bolagets 

företagsform är en ekonomisk förening och planerar därför inte att gå med vinst.  Företaget 

riktar sig främst mot offentlig verksamhet såsom universitet och högskolor. 

 
Den ena grundaren berättar att företaget försökt anställa personal ett par gånger men att det 

inte riktigt fungerat ännu. Man vill nu istället satsa på produkter, vilket är deras strategi för 

tillfället. Eftersom företaget är en ekonomisk förening har man inte som mål att gå med vinst 

istället söker Do-Fi en långsiktig strategi till skillnad ifrån så kallade ”exit”-företag, vars 

strategi snarare handlar om att bygga upp bolaget för att sedan sälja vidare. Grundarna 

berättar också att bolaget går bättre nu än för ett antal år sedan. 

4.8.2 Startups och affärsmodeller 

Do- Fi riktar sig främst mot offentlig verksamhet och forskning. Företagets första uppdrag var 

ett pilotprojekt som handlade om Bo01 i Malmö. Do-Fi har också antagit arbeten som konsult 

inom reklambranschen och grundarna menar att företaget från början antog alla uppdrag som 

uppkom. Man har sedan allt eftersom ändrat sin affärsmodell utefter vilka uppdrag som 

antagits. De hävdar också att de inte ännu hittat ”rätt” produkt att jobba med och fram till dess 

kommer deras affärsmodell och uppdrag vara av olika karaktär.  

Do-Fi jobbar mycket för att skapa samarbeten med offentlig sektor som finansierar projekt, 

Region Skåne nämns som en samarbetspartner. För vissa projekt krävs att Do-Fi anlitar 

konsulter till 50 % av budgeten medan deras arbetskraft står för resterande del.  

Do-Fi skapade exempelvis Bluewall som var en produkt likt Bluetooth där man skickade 

bilder till en storbildsskärm, så att man kunde hålla presentationer, vilket blev populärt inom 

reklam-event. Sedan kom mobiltelefonen Iphone med liknande lösningar vilket gjorde att 

marknaden för Bluewall försvann. Grundarna hävdar att mycket av arbetet handlar om att 
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hitta rätt typ av produkt innan de bestämmer sig för att endast arbeta med att utveckla en 

produkt. Fram till dess handlar det om att anta sådana projekt som Do-Fi anser intressanta.  

Respondenten berättar att bolaget just nu försöker upprätta en marknadsanalys, vilket är en 

grund för att kunna satsa på en produkt. De anser dock att det är svårt att göra en 

marknadsanalys inom företaget och att de på sikt kanske hyr in konsulter för att arbeta vidare 

med att ta fram en sådan analys. 

4.8.3 Startups och marknadsföring 

Do-Fi arbetar inte aktivt med marknadsföring. Affärsmodellen ser för närvarande ut som så 

att bolaget söker kapital från offentlig verksamhet, vilket kan vara ett universitet. Grundarna 

hävdar därför att deras rykte blir en viktig komponent snarare än att marknadsföra bolaget, 

gör Do-Fi ett bra jobb kommer de få fler projekt att jobba med. 

4.8.4 Startups och varumärkets betydelse 

Do-Fi anser att varumärket är viktigt eftersom de vill att människor i deras bransch ska veta 

att de finns. Grundarna hävdar att word of mouth och rykten är två viktiga komponenter för 

att sprida deras varumärke. Däremot arbetar inte företaget aktivt med att bygga upp sitt 

varumärke, utan snarare förlita sig på det rykte som skapats utefter deras goda arbete. Do-FI 

har däremot ett Twitter-konto, men arbetar inte aktivt med det. Bolaget anser att det är viktigt 

att synas på internet, hemsidan är ett av verktygen för att kunna visa omgivningen hur 

företaget fungerar. Recensioner blir därför i allra högsta grad, viktigt.                                    

Avslutningsvis ger grundarna ett tips till framtida entreprenörer där de hävdar att intresset är 

den viktigaste komponenten, för de som vill starta eget. Man måste brinna för arbetet, annars 

är det svårt. Respondenten menar också att många nya företag faller på grund av det fallande 

intresset, vilket tros kan ha att göra med att ett företag är beroende av så många olika 

arbetsuppgifter.  
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4.9 Intervju 8 – SenSiC/SensAbues/Epiluvac m.fl. 

4.9.1 Bakgrund  

Bo Hammarlund har bakgrund som teknisk fysiker och startade sitt första bolag 2005. Efter 

det första bolaget, TranSiC, som såldes till Fairchild Semiconductors, har han det senaste 

decenniet startat över ett bolag per år, ibland flera. Utöver erfarenhet som entreprenör, sitter 

han med i ett stort antal styrelser. De flesta bolagen kommer ifrån forskning på KTH, 

framförallt kopplat till kiselkarbider. 

4.9.2 Startups och affärsmodeller 

Att hitta en fungerande affärsmodell är ett letande. Ofta hittar man inte rätt från början utan 

man måste testa sig fram, gärna med kunder. Främsta sättet att hitta de tidiga kunderna är 

genom det egna nätverket, framförallt i USA där det finns en uppsjö av villiga innovatörer, 

det vill säga den kundgrupp som har lätt att till sig ny teknik och ser nyttan för den. Dessa 

kunder är viktiga genom att de testar och ger feedback, samt har förmåga att se potentialen 

och nyttan med en produkt. I första steget är det relativt lätt att hitta kunder, men däremot 

efter dessa finns det risker med att det blir några svält-år.  
  

Rörande affärsmodellen kan antalet applikationer vara viktigt, där 2-3 potentiella 

applikationer normalt gör investerare lugnare. Allra helst vill investerare se att samma produkt 

kan användas på olika ställen, då investerarens fokus är på skalbarheten i affärsmodellen.  

  

Det finns klara fördelar med att arbete i en större region som Stockholm, där det upplevs vara 

mycket lättare med informationsspridning, nätverkande och att dela med sig av kunskap 

genom exempelvis seminarier. Större regioner har dessutom bättre tillgång till riskkapital. 

Såväl Vinnova, Energimyndigheten samt ALMI nämns som viktiga organisationer. För att få 

investering i bolaget är det en stor fördel att ha ett patent, då detta är något konkret, samtidigt 

som ett eget patent kan minska riskerna för stämning. Ytterligare ett sätt att minska dessa 

risker är genom att genomföra en ordentlig patentsökning, för att klargöra riskerna för att 

företaget kan göra ett patentintrång.  

4.9.3 Startups och marknadsföring 

Marknadsföring är mycket viktigt för det nystartade bolaget. Framförallt gäller att synas på 

internet och att träffa de tidiga kunderna. Den absolut viktigaste metoden är att nätverka och 
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använda sitt nätverk. Grupper på LinkedIn nämns som ett oerhört effektivt och 

kostnadseffektivt sätt att bygga nätverk och kommunicera. En annan metod som varit 

effektfull är den årliga kiselkarbidskonferensen som hålls i Kista med Hammarlund som 

initiativtagare, vilket är ett kraftfullt forum för att marknadsföra sig och bygga nätverk med 

branschen. Övriga metoder som nämns är att synas i facktidningar och figurera i rapporter 

som kunder kan tänkas läsa. Slideshare är ett annat socialt medium som Hammarlund har en 

mycket god erfarenhet av. Utöver dessa, är det viktigt med ett trovärdigt och passande 

företagsnamn, domännamn, innehåll på hemsida och dess språkbruk. Det är viktigt att allt 

hänger ihop genom att vara konsekvent och att försöka följa en grafisk profil. 

4.9.4 Startups och varumärkets betydelse 

Varumärkets betydelse är beroende på det specifika fallet och omständigheterna. Är målet att 

bli uppköpt av ett större bolag efter en tid, vilket är ett vanligt mål, kommer det större bolaget 

framförallt värdera den beprövade tekniken, vilket innebär att såväl kunder som varumärken 

blir mindre intressanta. Det är inte alltid det finns en tydlig uppfattning om vilket målet är för 

en så kallad ”exit”, men ofta finns en tidig känsla för vilket håll man hamnar. En annan 

avgörande faktor är vart i värdekedjan man är. Hammarlund menar att han har blivit förvånad 

hur fort han kunnat ta kliv upp i värdekedjan, och vara närmare kunden, där varumärke 

normalt är viktigare. Om företaget endast är producent av ett delsystem till den slutliga 

produkten, är inte varumärke eller marknadsföring av avgörande vikt. 

 

 

 

4.10  Intervju 9 – Teclo m.fl. 

4.10.1 Bakgrund 

Jane Walreud är en av Sveriges mest framgångsrika entreprenörer och affärsänglar. Hon har 

erfarenhet av att driva ett antal företag som entreprenör, till exempel som VD för Bluetail i 

början av 2000-talet, till nuvarande Teclo Networks som arbetar med att öka hastigheten och 

kapaciteten för mobila datanätverk. Utöver detta arbetar hon delvis som affärsängel och har 

stöttat ett antal bolag, t.ex. Klarna och Lensway. 
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4.10.2 Startups och affärsmodeller 

Walerud nämner LeanStartup med Steve Blank som en förgrundsfigur som ett nytt sätt att 

arbeta för startups, vilket upplevs som en bra modell. Utmaningen är för affärsmodellen är att 

hitta ett problem som tillräckligt många är villiga att betala tillräckligt mycket för. Hennes 

egen erfarenhet är att det ofta endast behövs små ändringar på affärsmodellen, trots att 

forskning på området verkar mena att det är vanligt med stora ändringar.  

 

Walerud berättar att det är viktigt är att tidigt prata med kunder, men att hitta dessa tidiga 

kunder kan vara svårt. Oftast går det lätt att hitta företag att diskutera med, men att få dem att 

betala är svårare. En startup står inför ett antal svårigheter när de skall lyckas med försäljning, 

där en stor utmaning är att få tillit ifrån kunder och upplevas som en trovärdig partner. Detta 

är dock väldigt beroende på tjänst och produkt, där t.ex. basprodukter skiljer sig kraftigt ifrån 

andra sorters tjänster som är kopplade mot kritiska delar av verksamheten, såsom datatrafik 

för telekombolag. En startup blir därför hårt granskad av sina kunder, som vill veta att 

företaget kommer att vara kvar en överskådlig tid, och att det varken blir uppköpt eller 

nedlagt.  

 

De första kunderna bör man hantera väldigt väl och vara lyhörd för dess krav, och agera 

snabbt. Dessa bolag kommer att vara de viktiga referenserna och viktiga talare för bolaget. 

Allra bäst är det att hitta en kund med stora krav som driver bolaget framåt. 

Walerud betonar vikten av entreprenören, och tonar ned något vikten av en styrelse och 

rådgivare. Det kan skapa en del problem med affärsänglar och styrelseledamöter som öppnar 

dörrar, då inköpsbeslut oftast tas på en annan nivå, där den tekniska sakkunnigheten finns. 

 

Finansiering kan vara en utmaning för det nystartade bolaget. Beroende på vart man är i 

Sverige, finns olika tillgång till startkapital. Ett problem som dyker upp är det kan uppstå ett 

gap mellan fasen där affärsänglar investerar och fasen där riskkapital investerar, som ofta är 

intresserade av större affärer. Generellt sätt kan man säga att går det bra för företaget, går det 

att ordna med finansiering. Trenden är att riskkapitalbolag i större utsträckning verkar på en 

marknad som är konkurrensutsatt, där riskkapitalbolag går in tidigare och tidigare i bolag, i 

takt med att antalet riskkapitalister växer och nya tillkommer ifrån utlandet. 
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4.10.3 Startups och marknadsföring 

Marknadsföringen beror otroligt mycket på vilket typ av bolag och hur kundgruppen ser ut. 

Word-of-mouth är en mycket viktig faktor där det är otroligt starkt om befintliga kunder talar 

väl om företaget till kollegor eller vänner. Dessa dialoger kan ta plats på nätet genom sociala 

medier, såväl som över en lunch. Personliga referenser innebär att den uppskattade risken att 

köpa tjänster från det nystartade bolaget är lägre. Eftersom word-of-mouth är viktigt, är det 

också viktigt att kundgruppen är väl avgränsad och kan kommunicerar med varandra. 

 

Lämplig marknadsföringsmetod beror på omständigheter, men där kunderna gärna berättar 

hur de vill nås och hur de i dagsläget får reda på nya tjänster och produkter. Är det en 

konsumentprodukt kan olika former av varumärkesbyggande och att använda kända 

människor i reklamen vara av stort värde, men är mycket resurskrävande. Mässor, kan vara 

intressanta att använda sig utav, speciellt om man har starka referenser trycka på, men lika 

ofta är mässor inte lämpliga. 

4.10.4 Startups och varumärkets betydelse 

Det är svårt att generalisera varumärkets betydelse. Beroende på produkt och industri är 

värdet och vikten av ett varumärke olika. Denna svårighet att generalisera gäller även 

konsumentprodukter som produkter mot företag. Överlag nämns rekommendationer av vänner 

och kollegor som starkare än varumärken. En viktig avvägning att göra är om bolaget har 

kraften att bygga ett varumärke inom den bransch man verkar i, och hur försäljningskanalerna 

ser ut.  
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5.   Analys 
 
Analysen genomfördes genom att sammanfatta vad de olika intressenterna ansåg i vissa frågor 

som är kopplade till den beskrivna teorin. Särskild vikt gavs till de intressenter som 

representerar flertalet företag, såsom inkubatorer och serieentreprenörer. 

 
5.1 Analys av affärsmodeller 
 
 
Den överväldigande majoriteten av respondenter uttryckte att affärsmodellen är av stor vikt 

för det tidiga bolaget, och är att betraka som grunden för det vidare arbetet. Denna 

affärsmodell ändras kontinuerligt och dessa ändringar behöver finansieras. Dessa svar är i 

enighet med såväl Blank (2013) och Trimi (2012), där affärsmodellen ses som ett viktigt 

verktyg som har stor påverkan på ett bolags framtida utveckling. 

Tidigare forskning pekar däremot på att arbetet med affärsmodeller kan vara problematiskt för 

startups. Feinleib:s (2011) undersökning ”Why startups fail” visade på att startups många 

gånger misslyckas på grund av att företagen har en för dålig koppling mellan produkt – 

marknad, med andra ord har inte affärsmodellen fungerat.  

Detta är ett återkommande tema bland intervjuerna som framhäver svårigheten att hitta en 

fungerande affärsmodell och vikten av att arbetet med ett verkligt problem, genom att 

involvera och prata med kunder. Flera av respondenterna menar att denna process inte är lätt, 

och att den ibland försvåras av att entreprenören har en bestämd uppfattning om vad 

problemet är och hur företaget skall utvecklas. Utöver att hitta en fungerande affärsmodell, 

framhäver flertalet av respondenterna problematiken med att få affärsmodellen finansierad, 

som särskilt drabbar företag i Sverige där det upplevs finnas ett gap mellan såddfinansiering 

och riskkapital. Detta är i linje med det som beskrivs av Abimbola (2001), där finansiering 

lyfts fram som ett problemområde. 

Trimi (2012) skriver att den ideella affärsmodellen sällan existerar i de tidiga faserna i ett 

företags utveckling. Baserat på respondenternas svar finns det stöd för denna tes, med ett 

undantag där en respondent menade att baserat på deras erfarenhet brukar endast mindre 

omtag krävas i affärsmodellen. Detta kan möjligen förklaras genom att större erfarenhet kan 

leda till mindre omtag och problem, vilket förs fram bland de intervjuade. I anslutning kring 
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detta ter det sig vara en god idé att tidigt se över det utökade nätverket som företaget har, t.ex. 

genom att engagera erfarna styrelseledamoter eller att samlokalisera sig med andra företag.   

Rörande utveckling av affärsmodellen har flera organisationer som intervjuats, nämnt 

”Business Model Canvas” som en användbar modell, genom möjligheten att på ett enkelt och 

överskådligt sätt diskutera hur företag ser på sig själv och omvärlden genom att den 

visualiserar affärsmodellen. Även detta stämmer väl överrens med det resonemang som 

Chesbrough (2002), som menar att det stora värdet en affärsmodell har är dess förklarande 

egenskaper. 

Respondenterna menar relativt enhälligt att de första kunderna är viktiga för att utveckla 

affärsmodellen vilka oftast nås genom det egna nätverket, vilket även beskrivs i teorin (Hills, 

2008). Trimi (2012) citerar en rekommendation att en entreprenör skall utveckla sin första 

affärsmodell med sin nyckelkund. Diskussionen kring nyckelkund framkom inte explicit i 

intervjuerna, men att de första kunderna nog får ses som nyckelkunder i detta sammanhang. 

För att exemplifiera vikten av kunder kan SenSic nämnas, som är ett av startup-bolag som 

intervjuats och som framhåller vikten av nätverk och kunder i arbetet med att hitta rätt 

affärsmodell. Bolaget tar upp problematiken med att investerare ofta vill se flera produkter 

som kan utnyttjas på flera olika marknader och tillgodose en mycket bredare marknad och 

inte endast en lösning, d.v.s. flera affärsmodeller. Bolaget pekar även på fördelen av att vara 

verksam i en större region såsom Stockholm, eftersom informationsspridning, nätverkande 

och kunskapsseminarier finns i allt högre grad än i mindre regioner.      

Osterwalder (2010) tar upp ett antal olika typer affärsmodeller som ett företag kan använda 

sig av. Flera olika typer av affärsmodeller framkom i diskussionen med respondenterna, vilket 

indikerar ett visst mått av kreativitet bland startups att utforska nya möjligheter. Ett exempel 

är Bitcraze, som använder en annorlunda affärsmodell gentemot övriga intervjuade bolag. 

Bitcraze försöker arbeta nära kunden genom att visa upp produkten för kunderna via internet 

genom videos och bloggar. Läsarna som också är deras kunder, har ett stort intresse för 

tekniska produkter vilket gör att mötet mellan kund och företag är naturlig. Kunderna får 

sedan lämna förslag och vara delaktiga i utvecklingen av nya produkter, vilket gör att 

kunderna investerar pengar i produkten innan den tillverkas. Bitcraze lösning gör att bolaget 

inte satsar ”onödiga” pengar på produktutveckling eftersom kunderna betalar för varan innan 

den tillverkas i det format som kunden vill ha. Ett annat bolag som har en mycket kreativ 

affärsmodell är Marin Biogas, som renar havet (nytta för samhället) och skapar gödsel (sälja 
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till lantbruket) och biogas (sälja till konsumenter). Svårigheten är att hitta en betalningsmodell 

för miljönyttan. 

5.2 Analys av marknadsföring 
 
Kotler et.al (2009) hävdar att startups har helt andra förutsättningar vad gäller arbetet med 

marknadsföring jämfört med ett större och väletablerat bolag. Författaren påpekar också 

vikten av att socialisera och besöka konkurrenter i deras arbete, vilket kan vara mycket 

lärorikt. Detta syns på ett tydligt sätt utifrån hur företag idag lokaliserar sig, att ansluta sig till 

ett kluster kan vara en effektiv metod för att komma nära konkurrenter. Olika inkubatorer i 

Sverige erbjuder startups hjälp med att nätverka och träffa rätt typer av intressenter, vilket kan 

förverkligas om bolagen väljer att ha sin verksamhet i någon av alla inkubatorer som finns 

runt omkring i landet. Inkubatorerna i denna studie pekar på nyttan av stöttning och 

rådgivning och fördelarna med branschspecifika-kluster och nätverk, vilket även delas av 

flertalet respondenter. Intervjun med företagsparken Medeon bekräftar just vikten för bolagen 

att lokalisera sig på rätt plats så att de kan utnyttja varandras kunskaper. En företagspark som 

Medeon är ett slags kluster dit många unga, nya bolag vill tillhöra. Även inkubatorn i Borås 

framhäver vikten av att hitta samarbeten för bolagen. I intervjuerna framhävs dock att 

eftersom bolagen är små ges också möjligheten till närhet hos kunder och har därmed tillgång 

till bättre information. Innovatum påtalar exempelvis vikten av att startups måste vara smarta i 

sin hantering av marknadsföring, att utnyttja den kompetens som finns i närheten, med så små 

medel som möjligt.  Respondenterna nämner ett antal metoder som används med framgång, 

gerilla-marknadsföring, sociala medier, hemsidor, PR, konferenser, utskick och välgjorda 

broschyrer och att synas i tidskrifter och rapporter som kunder förväntas läsa. En av 

respondenterna menade att värdet av att synas i t.ex. Nyteknik, vida överskrider vad en dyrbar 

reklamkampanj hade kostat. Dessa metoder stämmer delvis överrens med de som rapporteras 

av Bresciani (2010), med skillnaden att varken PR, social medier, synas i fackpress eller 

gerilla-marknadsföring omnämns.  

 

Lane (2008) visar via tidigare studier att dagens företag satsar på nya medier jämfört mot 

tidigare eftersom de traditionella marknadsföringskanalerna (tidningar, radio och tv) stod för 

majoriteten av marknadsföringsbudgeten. Idag står Internet, interaktiva medier och 

varumärkesreklam för den allra största delen av marknadsföringsbudgeten. Ellis (2012) 

skriver också om hur marknadsföringsmetoder ständigt förändrats i takt med teknikens 

utveckling och befolkningens köpvanor. Den här studien kan till viss del också bekräfta att de 
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interaktiva medierna är den kanal som används vilket kan återkopplas till att dessa medier 

normalt sätt är kostnadseffektiva. En annan viktig aspekt som framkom var behovet av att 

minska osäkerheterna. Enligt respondenterna så har ett nystartat bolag små resurser att satsa 

på att synas, vilket innebär att de strävar efter att ha så stor mätbar effekt som möjligt, vilket 

kan förklara intresset för sociala medier, sökoptimerade hemsidor och gerilla-marknadsföring. 

 

Bjerke (2002) diskuterar de fördelar som ett litet bolag har rörande att ha en flexibilitet och 

närhet mot kunden. Detta var ett tema som återkom under flera intervjuer, där vikten av att 

tidigt jobba mot kunder och vårda dessa kunder väl. Dels på grund av att få feedback på 

produkt och affärsmodell, men även för att få goda referenser i marknadsföringssyfte.  

Författarna Bolotaeva (2011) ,Petkova (2008) och Hills (2012)  utvecklar resonemanget med 

startups svårighet att hävda sig marknadsföringsmässigt och menar på att word-of-mouth och 

nätverkande är grundläggande för startups. Word-of-mouth skapas således via ett bolags 

kunder och grundar sig på hur väl produkten/tjänsten motsvarar kundens förväntningar. Detta 

påtalas under intervjuerna med bolagen eftersom det många gånger är deras stora möjlighet att 

få nya kunder, eller deras största farhåga om deras tjänst/produkt inte lever upp till 

förväntningarna. Gheo (2012) och Bettiol et. Al (2011) påtalar problemen med resurser, 

strukturer och marknadsföringskomptens, vilket överensstämmer med känslan hos de 

intervjuade som beskrev problematiken att entreprenören bär på samtliga hattar i bolaget. Å 

andra sidan upplevs bolagen vara väl bekanta med vikten av marknadsföring samt deras 

begränsade resurser eftersom det påtalats hos majorotiteten av de intervjuade bolagen. 

Däremot upplevs inte kompetensen som ett större problem, utan där konsensusen snarare är 

att man komma långt med eget arbete. 

 

Almi Invest påtalar ytterligare en viktig aspekt vad gäller marknadsföring i ett startup-bolag. 

Vänner och bekanta har en viktig roll i ett tidigt stadie eftersom bolaget på så sätt kan utnyttja 

kontakter och nätverket som finns i deras närhet. Utifrån Almi Invest synvinkel är det för dem 

viktigt att se vad entreprenören behärskar, Almi utrycker en oro med entreprenörer/bolag som 

bär alla hattar på en gång. Förutom att utnyttja nätverket och existerande kunder är det viktigt 

att ha en välgjord hemsida eftersom de framtida kunderna inte sällan möts av hemsidan i ett 

initialt skede. 

 

Vad gäller själva arbetet med marknadsföring så framkom det i intervjuer att bolagen arbetar 

med att maximera de små resurser som finns och att det skiljer sig kraftigt hur stora och små 
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bolag arbetar, samt att inslag av marknadsföring förekommer i det vardagliga arbetet för det 

mindre bolaget. Dessa observationer stämmer väl överens med vad som rapporterats i teorin 

(Kotler 2009, Bjerke, 2002, Krake, 2005). Dessa inslag är kopplade till främst digitala medier 

såsom sociala medier, samt att nätverka eftersom bolagen utnyttjar andra tillfälligheter 

(möten, seminarier, utställningar, mässor, etcetera) till att marknadsföra sig själva.  

 

Eftersom studier av Lensun (2010) visar på att över 90 % av alla nystartade bolag går i 

konkurs är det lätt att förstå Becherer (2012) oro med marknadsföringsarbetet i mindre bolag, 

vilket han beskriver som oerhört kritiskt jämförelsevis med ett större bolag. Becherer (2012) 

hävdar dock att innovation och flexibilitet blir viktiga framgångsfaktorer. Bjerke (2002) är 

inne på samma spår när han beskriver att ett mindre företags kunder blir oerhört viktiga 

marknadsföringskanaler för fortsatt försäljning. Ytterligare möjligheter för mindre bolag kan 

kopplas till flexibiliteten eftersom små innovativa bolag kan nischa sin marknadsföring mot 

en mer exakt marknad med tanke på att den nära kundkontakt som skapas i början av 

företagets livscykel.   

 

Vissa av bolagen anser att det varit förhållandevis lätt att hitta de första kunderna i främst 

entusiaster och innovatörer. Andra menar att processen varit svårare och att det uppstår 

svårigheter med komma vidare efter de första kunderna. Denna problematik är välbeskriven 

av Moore (1991) som skriver om ”Early Adopters”, som är en betydligt större grupp och har 

förmågan att se visioner och värdet av att applicera ny teknik, så länge dessa värden är 

kopplade till egna problem. Vad som gör dem tacksamma är att det inte nödvändigtvis 

behöver ett stort antal referenser för att göra ett köp. Moore menar att här uppstår ett gap, där 

det är oerhört svårt för ett nytt bolag att komma över till denna grupp. En av de förslagna 

lösningarna enligt Moore är att fokusera på ett smalt område eller en kundgrupp.  

 

Marknadsföringsarbetet för ett startup-bolag hör inte till en ensam funktion utan utnyttjas 

snarare efter tillfälligheter och möjligheter. Tidigare studiers resultat som föranlett det 

teoretiska underlaget inom området marknadsföring, bekräftas till stor del av bolagen som 

intervjuats. Feileib (2011) hävdar att många startups går i konkurs på grund av för tidig och 

felriktad marknadsföring, detta bekräftas dock inte av den här studien. De intervjuade 

företagsparkerna påtalar däremot att många av bolagen är medvetna om deras begränsade 

resurser åt marknadsföring, detta i sig kan göra att de svenska bolagen inte går i den fällan. 
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5.3 Analys av varumärkesarbetet 
 
Respondenterna ger uttryck för att varumärket är viktigt och kan representera ett stort värde 

för bolaget. Däremot ges bilden av att behovet och vikten av varumärket beror på, och med 

det avses vilken typ av bolag och bransch, tekniken som finns i bolaget, samt bolagets mål, 

d.v.s. exit. Tankegången är att om bolaget skall säljas, är det normalt tekniken som säljs, där 

varumärket ändå kommer att försvinna i samband med uppköp. Några av respondenterna ger 

även stöd för tanken att tekniken ibland är det främsta varumärket för bolaget. Detta är även 

något som framkommer i såväl Bresciani:s analys (2010), där häften av respondenterna 

vädrade denna åsikt samt hos Feinleib (2011) som betonar produkt-innovationen. Altshuler 

ger ett visst stöd för denna syn och pekar på att teknisk överlägsenhet är en viktig faktor för 

att skapa ett globalt varumärke, vilket inte borde tolkas som att varumärket är oviktigt, endast 

att det finns ett förhållande. En möjlig förklaring till synen och tron på den tekniska 

överlägsenheten kan vara att majoriteten av respondenterna representerade ny teknik, där 

fokus ofta varit på B2B snarare än B2C. Inksip (2004) fann i sin studie att bra teknik säljer sig 

själv i en B2B-situation, vilket rimmar väl med några av respondenterna. Ward (1999) är inne 

på samma spår och menar att det finns en tilltro till den rationella inköpsprocessen i en B2B-

situation. 

 

Krake (2005) fann i sin studie att den rådande åsikten är att varumärken är något för stora 

bolag, vilket även fördes fram av några respondenter, som menade att varumärket är på något 

sätt ett bevis på att man lyckats, och att det viktigaste är att komma förbi den långsamma 

starten och nå ut till kunder. Krake (2005) beskriver även hur varumärkesarbetet ofta blir 

nedprioriterat för kortsiktigt arbete såsom försäljning, vilket det finns stöd för bland de 

intervjuade som upplever att försäljningsarbetet och att hitta en fungerande affärsmodell får 

företräde. Vidare beskriver Inskip (2004) hur varumärket är synonymt med produkten och 

entreprenören och att det finns en bristande förståelse för vikten av varumärkesarbetet, vilket 

även detta finns stöd för bland de intervjuade som även de pekade på att entreprenören är 

varumärket förkroppsligat. Däremot var det ingen som förde fram åsikten att en specialiserad 

produkt i sig skapade svårigheter med att skapa ett varumärke som även förklarade vad 

företaget stod för, vilket framkom i Inskip (2004). 

 

Enligt den modell som Bresciani (2010) använder, är arbetet med att bygga ett varumärke en 

del i en integrerad process, som startar med ”Brand Relevance”, d.v.s. arbetet att bestämma 
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strategin för varumärket, där positionering, kärnvärden och mål är viktiga komponenter. I 

samtal med respondenterna samt genom insamlande av bakgrundsinformation ifrån hemsidor, 

är det tydligt att samtliga bolag har arbetat med att tydliggöra en positionering samt en vision 

för bolaget. Altshuler (2010) pekar på vikten av entreprenören och dess vision, vilket delvis 

bekräftas genom att flertalet av intervjuerna tar upp vikten av entreprenören. Lensum (2010) 

skrev att han mött många företag som tänker på varumärket först när företaget nått en viss 

framgång, denna studie visar dock att bolagen har varumärket i åtanke från start. 

 

Såväl Bresciani (2010) som Feinleib (2010) diskuterar värdet och problematiken kring  

I nästa steg, ”Brand Creation” skall ett passande varumärke skapas, som skall förmedla det 

bolaget vill uppfattas som enligt sin strategi. Här ingår även att skapa en sammanhängande 

grafisk profil, där en viktig del är helheten som presenteras på företagets hemsida. Många av 

de bolag som är kopplade till de respondenterna, har tydliga namn, som i sig själva förmedlar 

vad bolaget gör på ett kärnfullt sätt. Exempel på detta är Marin Biogas, SenSiC eller 

SensAbues. Vidare har dessa bolag en relativt sammanhängande grafisk profil med 

tillhörande information om bolaget och dess produkter presenterade på respektive hemsida. 

Inskip (2004) noterade att många var missnöjda med kvalitén på det grafiska materialet som 

producerats, vilket delvis återkommer i Bresciani:s studie (2010), som beskriver att hälften 

tog professionell hjälp. I denna studie diskuterades inte kvalitén av grafiskt material som en 

direkt fråga, utan endast hur långt det egna arbetet räckte, vilket respondenterna menade 

räckte långt, men att det ibland fanns behov och intresse för extern hjälp.  

 

Vikten av en sammanhängande grafisk profil och en varumärkesidentitet betonas av Feinleib 

(2011), samt av vikten att hålla sitt varumärkeslöfte, t.ex. produkt kvalitet eller kundsupport, 

vilket också är något som nämns av respondenterna. Enligt Opuku (2007) är företagets 

hemsida av yttersta vikt för att förmedla företagets varumärke och en möjlighet att tydligt 

positionera företaget, något som bekräftas i flera av intervjuer där hygienfaktorn av en bra 

hemsida är viktigt.  

 

Det sista steget i modellen är ”Brand building” vilket ingår i analys-kapitelet för 

marknadsföring. 
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5.4 Analys av koppling mellan affärsmodell, marknadsföring och 
varumärkesarbetet 

 

Den överväldigande majoriteten av respondenterna är överrens om att det finns många 

svårigheter med att hitta en fungerande affärsmodell. Denna behöver normalt ändras ett antal 

gånger innan man hittar en fungerande. Osäkerheten kring vilket det egentliga problemet är, 

hur produkten skall se ut och vilka som är de slutliga kunderna skapar problem i och med att 

förutsättningarna för marknadsföringen därmed ständigt ändras. Ytterliggare en avgörande 

faktor som framkommit i intervjuerna såväl som teori är att i en startup, behöver den 

förslagna affärsmodellen finansieras, ofta externt, vilket i sin tur skapar begränsningar för 

vilka affärsmodeller som är intressanta och därmed även metoder och resurser tillgängliga för 

marknadsföring. 

 

I jämförelse med Bresciani (2010), återfinns ett stort antal av de marknadsföringsmetoder som 

omnämnts som passande startups, vilket leder oss till slutsatsen att en startup arbetar ofta med 

likartade metoder såsom en SME och andra snabbväxande bolag, och att det finns en naturlig 

överlapp. Några viktiga skillnader har dock framkommit;  

- Finansiering – En startup behöver ofta hitta extern finansiering och lånebaserad 

finansiering kan i många fall vara svåråtkomlig. Detta begränsar handlingsfriheten 

då en investerare har en annan inställning till marknadsbearbetning och 

tidshorisont. 

- Större osäkerheter – Osäkerheterna är ofta större för en startup, vilket leder till ett 

större behov av stöttning och rådgivning, samt en mer försiktig inställning till 

utgifter, såsom marknadsföring. 

- Kundorientering – De tidiga kunderna blir centrala och vikten av att arbeta med 

riktiga och involverade kunder och riktiga problem har tydligt framkommit. 

- Internationell inriktning – Många startups begränsar sig normalt inte mot en given 

marknad, vilket påverkar marknadsföringen och varumärkesbyggandet. 

Dessa skillnader innebär att förutsättningarna är annorlunda för en startup, och att dessa kan 

behöva andra sorters verktyg och stöd i sin verksamhet. Affärsmodellen får ses som ett av de 

främsta sådana verktyg baserat på de åsikter som förts fram i intervjuerna. 
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6.   Slutsatser och Egna reflektioner 
 

Syftet med denna studie var att undersöka förutsättningarna för startups i Sverige att bedriva 

marknadsföring och systematiskt varumärkesbyggande, och hur en flytande och föränderlig 

affärsmodell påverkar. Genom studiens resultat kan forskningsfrågan besvaras enligt: 

- Hur påverkar en rörlig affärsmodell en startups arbete med marknadsföring och 

varumärkesbyggande?  

- Hur viktig anses affärsmodellen i en startup vara och vad kännetecknar arbetet med 

denna?  

- Hur viktigt är ett varumärke för en startup, och vilka marknadsföringsmetoder 

används med framgång? 

6.1 Affärsmodeller 

Det verkar finnas en konsensus bland litteratur (t.ex. Blank, 2013, Feinlieb, 2011, Hills 2008) 

och bland de intervjuade att många bolag har svårighet att hitta rätt affärsmodell vilket kräver 

en öppenhet för ändringar. Anpassningsbarhet och öppenhet är således två ord som nämnts 

rörande lämplig inställning hos entreprenören. Affärsmodellen som sådan ändras ofta, och får 

ses som rörlig och flytande, vilket stämmer med den beskrivning som bland annat Blank 

(2013) ger.  

 

Analysen pekar vidare på vikten att tidigt som möjligt hitta och engagera kunder, som kan 

validera och leda arbetet med att hitta en fungerande affärsmodell. Detta arbete innefattas 

även inom begreppet marknadsföring såsom ren försäljning. I arbetet med de tidiga kunderna 

är det personliga nätverket är särskilt viktigt, likaså det utökade nätverk som 

styrelseledamöter eller inkubator kan bistå med. Analysen pekar även på att finansiering är en 

svårighet, framförallt att hitta kapital utanför såddfinansiering. Det innebär att tidig 

kundfinansiering är ett viktigt alternativ, vilket stärker tanken ytterligare att tidig involvering 

av kunder är önskvärd. I intervjuerna yttrades åsikten om att på grund av att Sverige är ett 

väldigt öppet land är det ofta lätt att nå rätt personer med förhoppning att få kunder eller 

feedback, för att styra affärsmodellen rätt. En annan iakttagelse är att det finns fördelar med 

att ha seniora inslag i styrelse och som rådgivare, och att detta är lättare att hitta än vad som 

skulle kunna vara fallet. Detta är förmodligen inte lika lättillgängligt i nyligen 
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industrialiserade länder, utan ytterligare en fördel som entreprenör i Sverige kan dra nytta av. 

Genom goda rådgivare, såväl styrelseledamöter som inkubatorer, är det rimligt att dra 

slutsatsen att dessa ökar sannolikheten att hitta en fungerad affärsmodell. 

  

En intressant iakttagelse är att hur stor spridning och uppskattad ”Business Model Canvas” 

har blivit som ett intressant verktyg att visualisera en affärsmodell. Vidare är det intressant att 

notera hur många som även diskuterade ”Lean Startup” som en intressant metod att verifiera 

sina antaganden och minska riskerna. Detta är särskilt intressant med tanke på det är en 

mycket ny rörelse, och nämns därmed inte i den jämförbara studien av Bresciani (2010). 

Bresciani överlag tar inte hänsyn till affärsmodellen, utan förutsätter att företagets strategi är 

väl förankrad och färdig, och att första arbetet därmed är att skapa en varumärkesstrategi som 

bygger vidare på denna. I den här studien bygger, såsom nämndes i problembeskrivningen, 

vidare på Breciani:s arbete och noterar att för startups ändras normalt affärsmodellen och 

därmed även strategin och varumärkesstrategin som en följd. En slutsats av detta resonemang 

är att det kan vara klokt att vara försiktig med att lägga för mycket arbete på marknadsföring 

och marknadsföringsmaterial tidigt, då det finns en risk att investera för mycket och för tidigt 

på marknadsföring, vilket blir än viktigare i Sverige där finansering är svår att hitta.  

6.2 Marknadsföring 

Det råder en konsensus att marknadsföring och försäljning är av stor vikt för det nya bolaget, 

vilket kan vara en omställning ifrån att ha endast ett tydligt fokus på produktutveckling. I flera 

intervjuer nämndes problemet att entreprenören tvingas bära alla ”hattar” och att det finns 

stora fördelar med att vara flera grundare som kan bära en del av bördan och som har 

kompletterande kompetenser och intressen. Det råder också enighet att nätverket och 

entreprenören själv är viktiga marknadsföringskanaler, och att rätt entreprenör eller styrelse 

kan öppna upp dörrar eller underlätta finansiering av olika slag. Betydelsen av nätverket kring 

det nystartade bolaget är stor, likaså är de tidiga kundreferenserna, vilket leder till den stora 

vikten av kundvård av de tidiga kunderna för att skapa positiva referenser och word-of-mouth 

inom det tidiga kundsegmentet. 

  

För att sammanfatta det empiriska arbetet, så kännetecknas marknadsföringsmetoderna av att 

arbeta smart och göra mycket med små medel. Tid är lättare att förbruka, men pengar är det 

inte, vilket innebär att traditionell marknadsföring generellt sätt inte används. Digitala medier 

är den härskande metoden, men det verkar finnas en tendens att det blir allt svårare att få 
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genomslag i alternativa kanaler, vilket leder till behovet av att använda alternativa metoder, 

såsom gerilla-metoder.  Rörande metoder som används med framgång nämns såväl en 

gedigen hemsida, synas i fackpress, PR, utskick och sociala medier, som metoder som ger stor 

valuta för pengarna. Dessa resultat skiljer sig markant av vad som rapporteras av t.ex. 

Bresciani, och tveklöst är den största förklaringen att det har skett en fortsatt teknikutveckling 

sedan Bresciani:s studie bedrevs. Sociala medier har under denna tid gått ifrån att vara ett 

tidsfördriv för tonåringar till en viktig marknadsföringskanal för alla åldrar, samtidigt som en 

sökmotoroptimerad hemsida har blivit norm. En annan förklaring till skillnaden mot tidigare 

studier är den här studien har fokuserat på uppstarten av startups, och där kan t.ex. fackpress 

eller PR ha betydligt större påverkan och genomslag på en startup än hos ett större etablerat 

bolag. 

 

Marknadsföringskompetens upplevs normalt inte som ett problem, där det räcker långt med 

eget arbete, och stöd och inspiration ifrån organisationer och personer inom det egna 

nätverket. Dessa resultat stämmer väl överrens med tidigare forskning (Bresciani, 2010), där 

t.ex. grafiska profiler ibland hade skapats av grundarna själva. Vidare framkommer det i 

denna studie att konventionella marknadsföringsmetoder undvika på grund av att det är dyrt 

och når ofta inte rätt kunder. Mätbarheten i effekten av marknadsföring är en faktor som 

framkommit, som förväntas bero på det begränsade resurser som finns tillgängliga. Istället 

uppgavs okonventionella metoder och digital marknadsföring, ge bättre resultat till en mindre 

kostnad. Mätbarheten får anses vara ännu sämre för dessa metoder, men kan motiveras på 

grund av dess låga kostnad. En viktig skillnad mellan tidigare studier och denna, är att i den 

här studien diskuterade ett antal respondenter fördelarna med att använda sig av PR, vilket är i 

linje med andra studier (Krake, 2005), men som inte framkom alls i Brescani:s studie. En 

möjlig förklaring kan vara att det numera finns en större kunskap och förståelse för 

användandet av PR, och att detta förenklats och blivit vanligare de senaste åren genom nya 

tjänster på internet. 

 

En intressant iakttagelse som framkom i intervjuerna var att det finns en fördel för svenska 

företag genom att de kommer ifrån Sverige, vilket i princip får ses som gratis marknadsföring. 

En konkret indikation på att denna tanke är riktig, är antalet stora uppköp som gjorts i Sverige 

(t.ex. Skype och numera Minecraft) som har lett till att fler riskkapitaliser har valt att starta 

verksamhet här, vilket har befäst Sverige som ett ledande teknikland, och därmed den 

potentiella fördelen av att associeras med Sverige. 
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6.3 Varumärket 

Det råder en viss oenighet kring varumärkets värde och betydelse, och att det är svårt att 

generalisera betydelsen av ett starkt varumärke. Dels luftas åsikten att varumärket kan 

representera ett substantiellt värde för bolaget, dels är det klart att varumärket lätt blir 

nedprioriterat till förmån för kortsiktiga krav, såsom produktutveckling eller försäljning. Detta 

är i linje med tidigare som forskning som påvisar en delad uppfattning om varumärkets värde. 

Produkten och tekniken lyftes i många fall som bärare av varumärket i såväl teori som empiri, 

snarare än ett resultat av ett medvetet varumärkesarbete. Varumärkesarbetet kännetecknas av 

en långsiktighet, vilket ibland verkar saknas, och är ett resultat av att bolaget slutar att vara 

synonymt endast med entreprenören. Flera av de som intervjuats vädrar åsikten att 

varumärkets relevans blir större ju närmare konsument och massmarknad man hamnar, något 

som inte framkommit i teorin.  

 

Vidare visar resultaten att målbilden av det nystartade företaget också kan påverka 

varumärkesarbetet, om det redan från start finns ett uttalat mål att bli uppköpt av ett större 

bolag. En slutsats är även att det finns visst fog för tanken att det kan vara väl investerad tid 

att i ett tidigt skede se över varumärkesplattformen, att vara noggrann i skapandet av sin 

grafiska profil och att använda internet, vilket överensstämmer väl med tidigare forskning 

(Bresciani, 2010). I frågan huruvida det egna arbetet räcker, så är en slutsats som går att dra 

att är att det i starten är det inte säkert att det behövs extern hjälp, utan det går att komma 

långt med eget arbete, men att det säkert går att förstärka detta arbete i ett senare skede i 

bolagets utveckling.  

 

I jämförelse med övrig forskning på området som har tagits upp (t.ex. Inskip, Altshuler, 

Krake) verkar det finns en överenstämmelse med många av deras iakttagelser jämfört med 

den syn som framkommer i intervjuerna, där t.ex. varumärket tenderar att nedprioriteras för 

det dagliga arbetet.  

 

6.4 Kopplingen mellan affärsmodell och marknadsföring 

Baserat på intervjuerna och analysen är det tydligt att affärsmodellen är kärnan i det tidiga 

bolaget. Denna föränderliga kärna skapar ramarna för vidare arbete såsom skapandet av en 

marknadsföringsplan och implementerandet av densamma, därmed får detta ses som en stark 
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indikation på att den modell som Bresciani tagit fram, kan utökas med affärsmodellsarbetet 

för startups i de tidiga faserna. Denna utökning är även i linje med den sammanfattning Trimi 

(2012) gör, som beskriver affärsmodellen som ett bredare koncept än enbart företagsstrategin, 

som är startpunkten för Bresciani:s modell. 

 

En förklaring till den rörliga affärsmodellen står bland annat i det extrema kundberoendet som 

råder, för feedback, för referens och för finansiering, där startups verkligen måste hitta rätt 

erbjudande mot rätt kund. Finansieringen av affärsmodellen påverkar också, där vissa typer av 

modeller och upplägg kan ha lättare att få genomslag. Utöver detta har många av dessa 

startups oprövad teknik i bagaget vilket skapar en extrem osäkerhet kring om teknik håller 

vad den lovar, men även vilken applikation som kan tänkas vara mest intressant, vilket hjälper 

till att förklara förändringar men även behovet av stöd och rådgivning. Startups jobbar ofta 

tidigt på en global marknad, vilket innebär att en insikt eller ändring kan få stor påverkan på 

det nystartade bolaget och dess inriktning. 

 

För att sammanfatta så finns det en stark koppling mellan affärsmodell och marknadsföring, 

där en rörlig affärsmodell innebär förändringar i marknadsföring och varumärkesbyggande. 

En slutsats som går att dra av detta är att det finns risker att överspendera på material och 

marknadsföring tidigt, innan erbjudandet och målgruppen är entydig. Detta är ännu viktigare 

för ett företag i Sverige, där tillgång till finansiering ofta är bristande.  

 

Storleken och styrkan på denna koppling mellan rörlig affärsmodell och marknadsföring är 

däremot inte entydigt. Resultaten indikerar att storleken på ändringarna i affärsmodellen samt 

företagsfinansieringen är viktiga komponenter som styr denna koppling, tillsammans med 

branscherfarenhet och erfarenhet ifrån tidigare entreprenörskap. I fallen där ändringarna i 

affärsmodellen små och tillgång på finansiering god, kan det innebära att arbetet mer liknar 

den modell och process som Bresciani beskriver. 

6.5 Integrerad process för arbetet med affärsmodellen, marknadsföring och 
varumärket 

Utifrån diskussion med respondenterna framstår den process som Kotler (2009) och Bresciani 

(2010) beskriver inte fullständigt komplett, utan utvecklandet av affärsmodellen framstår som 

ett tidigare kompletterande steg som sätter ramarna för både marknadsföring och 

varumärkesarbetet. I enlighet med Trimi (2012) får affärsmodellen ses även inrymma 
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företagsstrategin och därmed bör ändringar i affärsmodellen påverka såväl strategi såsom 

varumärkesstrategi. Dessa fyra komponenter existerar inte i enskildhet utan de existerar i en 

kontext bestående av omgivningen, branschen, konkurrenter, lagstiftning och regelverk samt 

finansiering m.fl., enligt bild nedan.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 5: Pontus All & Niklas Larsson (2014) - Utökad integrerad process för utvecklandet av ett varumärke för 

startups 

Vidare skall denna process ses som iterativ, där ändringar i affärsmodellen kräver justeringar 

för såväl strategi som marknadsföring. 

6.6 Vidareutveckling av uppsats 

Flertalet av respondenterna uppgav i diskussionerna att svaren i många fall berodde på den 

specifika situationen. Exempel på parametrar som framkommit är t.ex. vara bransch, typ av 

produkt, kundsegment och finansiering. I denna studie har vissa av dessa beroenden dykt upp 

till ytan, men det finns stora möjligheter att fortsätta studera dessa beroenden djupare för att få 

en mer nyanserad bild av dessa frågor. Frågorna som ställts har också varit öppna i sin natur, 

och därmed blir studien mer utforskande, för en ökad förståelse vore det intressant att 

utveckla mer inriktade frågor i längre intervjuer. 

 

Vidare är det så att majoriteten av respondenternas erfarenhet grundar sig på företag som 

arbetar mot andra företag, vilket innebär att det finns möjligheter att studera noggrannare hur 

det förhåller sig för renodlade konsumentinriktade företag. 

 

Miljö  Bransch Konkurrens Lagstiftning 

Finansiering 
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Ytterliggare vidareutveckling av uppsatsen är att genomföra en mer kvantitativ undersökning, 

för att undanröja felkällor sprungna i det begränsade urvalet av respondenter, och att få mer 

specifik insikt i vilka typer av metoder som används  
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Bilaga 1: Frågeschema för bolag 
Intervjun började med en presentation av studiens syfte, vilket universitet och vilka vi var. 

Sedan läts respondenten presentera sig själv och sitt bolag innan inledande bakgrundsfrågor 

ställdes. Det kan vara värt att notera att endast ett fåtal intervjuer genomfördes med detta 

schema, många av inkubatorerna och en del serieentreprenörer drar erfarenheter ifrån ett stort 

antal företag, varav öppna frågor kring de tre huvudområdena (affärsmodeller, 

marknadsföring, varumärkets betydelse) användes, som återfinns i Bilaga 2. 

Inledande bakgrundsfakta- Syfte: Enkel mätbar fakta 

Vilket år grundandes startup-bolaget?  

Hur många anställda återfinns på bolaget? 

Hur mycket omsätter bolaget idag? 

Går ni med vinst? 

Var kommer företagsidén ifrån? 

 

Efter de inledande bakgrundsfrågorna delades intervjun in i tre teman. Det första temat 

handlade om affärsmodeller, sedan ställdes ett antal frågor rörande marknadsföring för att 

slutligen behandla området varumärkesbyggnad.  

Affärsmodeller- Syfte: Arbetet med fungerande 

affärsmodell 

Hur arbetar ni för att hitta rätt kundgrupp? 

Vilket problem löser ni? 

Vilka svårigheter har ni stött på i arbetet med att hitta rätt 

affärsmodell?  

Har ni gjort förändringar i affärsmodellen?  

- Hur många gånger då? 

Hur behåller ni kunderna engagerade till produkten? 

- Är kunderna med och kravställer och utvecklar? 
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Till sist avrundades intervjun med två avslutande frågor samt tips och råd till nystartade 

bolag.  

Hur arbetar ni med att finansiera ert bolag? – Finns det några investerare eller dylikt? 

Vilka råd skulle ni ge åt ett nystartat bolag? Vad ska man tänka på rörande affärsmodeller, 

marknadsföring och varumärkesbyggande?  

 

 

 

Bilaga 2 – Frågeschema för intervjuer med Företagspark, 
Inkubator samt Investmentbolag 
 
Intervjun började med en presentation av studiens syfte, vilket universitet och vilka vi var. 

Sedan läts respondenten presentera sig själv och sitt yrke innan vidare frågor ställdes. 

Marknadsföring- Syfte: Undersöka satsningar på 

marknadsföring 

Vart riktar ni er marknadsföring – B2B/B2C? 

På vilket sätt arbetar ni med marknadsföring? 

Hur ser ni på marknadsföring som en del av arbetet? 

Varumärkesbyggande- Syfte: Undersöka 

varumärkets betydelse i tidiga stadium               

Hur viktigt är det att bygga upp ett varumärke i er 

bransch?  

- På vilket sätt? 

Vilka varumärken konkurrerar ni med? 

Vilka metoder använder ni för att bygga upp ert 

varumärke? 

- Vilken metod har varit mest framgångsrik? 

Använder ni sociala medier, vilka i så fall?  

Hur viktigt är det att synas på internet?  
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Intervjuerna med ovanstående respondenter gjordes på ett annorlunda sätt jämfört med 

startup-bolagen. Dessa intervjuer kom att likna ett vanligt samtal där respondenterna fick 

möjlighet att utveckla resonemang utifrån deras expertis. Nedanstående frågor och 

samtalsämnen är utvalda som de mest frekventa under de intervjuer som förekommit, det ska 

dock påpekas att många av perspektiven/ämnena togs upp automatiskt under intervjuns gång. 

 Hur vill ni beskriva arbetet med att hitta rätt typ av affärsmodell, utifrån en startups 
perspektiv? 

- Vart ligger de stora utmaningarna? 

 Hur arbetar startups generellt med marknadsföring? 

- Vilka metoder brukar användas flitigast? Vilka är de stora utmaningarna? 

- Finns det några specifika trender i hur man arbetar med marknaden?  

- Hur stort är behovet för specifik marknadsföringskompetens?  

- Hur drar de små företag nytta av dessa fördelar av att vara flexibla och kostnadseffektiva i 
praktiker? 

 Hur vill ni beskriva arbetet med att bygga varumärket? 

- Vart ligger det stora utmaningarna? 

- Hur viktigt är varumärkesarbetet för en startup? 

  
 


