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Abstract 

Internet is an amazing tool that allows people all around the world to communicate, 

be entertained, and find information just to name a few. It is also an amazing 

platform for kick starting entrepreneurial careers. Each day more and more people 

take the step to realize their dreams and ideas. Much so that there’s an abundance 

of really talented people doing great things in every possible category, ranging 

from blogging, movie making, design, music and more. But what factors dictate 

that some are more popular or successful than the rest? Are there certain steps one 

can follow to achieve success? By interviewing successful Swedish digital 

entrepreneurs and observing their online presence we get a valuable insight on 

what’s important. Things such as transparency, engagement and consistency play a 

key role. While there is no known formula on how to become viral or popular, there 

are some helpful steps and strategies that might increase the chances of spreading 

your brand.  
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1. Inledning 

De senaste 20 åren har internet vuxit sig allt större med exponentiell fart. Teknologin 

utvecklas ständigt och genomgår snabba och drastiska förändringar som i sin tur 

återspeglas i samhället. Allt större del av våra liv har flyttats över till den digitala 

sfären. Det går numera att göra viktiga ärenden, handla mat, handla kläder, 

underhållas och mycket mer med bara få enkla klick från bekvämligheten av våra 

hem. Denna tekniska utveckling har i sin tur öppnat helt nya marknader som var 

tidigare icke-existerande, som drivs av dagens unga entreprenörer.  

 

90-talet var den tid då många stora företag började intressera sig för internet och 

investerade allt mer resurser åt det hållet. Anledningen till detta var först och främst 

potentialen till att enkelt nå ut till en global marknad men även möjligheten till 

detaljerad statistik över kunder. Det var dock inte förrän företag som Amazon och 

Ebay som den digitala handeln tog fart på riktigt och fick ett större erkännande. Det 

som var unikt med dessa två var att båda var helt internetbaserade. Internet var den 

enda kanalen att nå ut till kunder - det var inte längre någonting som fungerade som 

ett komplement till en redan existerande verksamhet. Detta medförde även en hel 

unika möjligheter. I Amazons fall, som i början var bara en bokhandel, betydde det 

att man kunde ha ett virtuellt lager och erbjuda oändligt med titlar till skillnad från 

andra traditionella bokhandlare. 

 

På denna tid var ingångströskeln på den digitala marknaden mycket högre och 

digitalt entreprenörskap hade en helt annan definition än vad den är idag. Det 

pratades mest om de stora Dotcom bolagen och deras erövring av nätet. För att starta 

ett företag krävdes det att man hade en färdig tjänst eller produkt och ett stort kapital 

- denna erhölls oftast tack vare investerare. Risken var med andra ord mycket större. 

 

Med tiden förändrades dock detta. I och med utvecklingen av internet blev 

kunskapen och verktygen allt mer tillgängliga. Numera finns det tillgång färdiga e-

handelsplattformar, marknadsföringsverktyg och kunskapsdatabaser - utan att 

behöva betala en enda krona. Det enda som krävs är en idé och en stor drivkraft.  

Denna öppenhet och demokratisering av internet har lett till att många vågar och 

försöker sig på digitalt entreprenörskap i en eller annan form.  

 

Samtidigt har denna utveckling lett till att allt fler etablerade märken och företag 

gjort det till sin prioritet att ta allt större plats på nätet. Det spelar dock inte så stor 

roll. Det vackra med internet är att det är en utjämnare. En privatperson kan ha lika 

stor om inte större närvaro som ett multimiljonföretag. Detta har fört med sig en stor 

konkurrens bland alla kategorier vare sig det är heminredning, mode, konst m.m. På 

så sätt är det extra intressant att undersöka varför just vissa varumärken eller 

personer får större utrymme än andra och hur dessa utnyttjar internet till sin fördel 

för att ständigt utvecklas och förnyas. 
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Syftet med denna undersökning är att försöka skapa sig en uppfattning om det 

digitala landskapet – dess svårigheter och möjligheter när det kommer till just 

entreprenörskap. Fokus kommer ligga på framgångsrika kreatörer och skapare inom 

olika kategorier. Framgång är väldigt subjektivt beroende på vem man frågar men 

just i denna undersökning har jag valt att definiera framgång genom antalet följare en 

person eller ett varumärke har på sina sociala kanaler. Jag blir ständigt förbryllad och 

fascinerad när jag utforskar sociala medier såsom Instagram och Facebook och finner 

ett enormt antal människor som aspirerar att bli modeller, skapar egna klädmärken, 

försöker sälja egna produkter osv. Detta har varit stor inspiration till att bedriva detta 

arbete.  

 

Målet är att försöka förstå vilka faktorer som bestämmer ifall en produkt eller 

varumärke frodas och blir populärt. Vilka strategier finns det? Hur stor roll har 

sociala medier? Hur förblir man relevant i det ständigt skiftande klimatet? Hur 

etablerar och underhåller man en lojal och engagerad kundbas? Dessa är några frågor 

som jag ska försöka behandla i detta arbete.  

2. Bakgrund 

I detta kapitel redovisas begrepp och information som är relevanta till 

forskningsområdet. Tanken är att du som läsare ska ha klar förståelse för vad 

entreprenörskap faktiskt innebär och på vilket sätt det skiljer sig från det digitala 

entreprenörskapet.  Utöver detta har jag valt att inkludera lite, i skrivande stund, ny 

statistik gällande svenskar och dess internetvanor, med fokus på sociala medier, e-

handel samt mobilanvändning. Detta för att skapa en bredare förståelse kring ämnets 

betydelse i dagens samhälle.  

2.1 Entreprenörskap 

Entreprenörskap är inget nytt fenomen. Dess betydelse har utvecklats och fått ny 

mening i takt med historien. Byteshandel innan uppfinnandet av pengar var en slags 

typ av entreprenörskap. Individer som hade specialiserat sig inom ett visst område 

bytte ut sina produkter mot önskat gods. Om Erik hade tjugo får och Viktor hade 

åttio kycklingar, och om båda kom överens om att ett får var värt fyra kycklingar, 

kunde handeln genomföras. Problemet med detta system var att för att ett byte skulle 

ske var båda parter tvungna att ha det den andre önskar, vilket i många fall inte 

skedde. Detta problem gav upphov till ett penningsystem som möjliggjorde lättare 

utbyten och har påverkat och utvecklat den värld vi lever i idag. Silver ringar eller 

tackor tros ha använts som pengar i det antika Irak 2000 f Kr. Tidiga former av 

pengar var ofta råvaror som snäckskal, tobaksblad, stora runda stenar eller pärlor 

(Davies, 2002).  
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Numera kan entreprenörskap komma i olika former och storlekar. Många gånger 

förväxlar man dock entreprenörer med företagare. Att vara en entreprenör innebär 

inte alltid att man startar eller äger ett företag. Det handlar mer om att ha förmågan 

till att identifiera möjligheter och resurser för att kunna ta tillvara på möjligheter till 

att innovera. Innovationer kan uppstå på många olika sätt, men när det kommer till 

att framhäva de mest framgångsrika handlar det om att finna de möjligheter som 

uppstår tack vare en eller flera faktorer som anspelar på varandra. Dessa kan vara allt 

från det oväntade till förändringar i perception, ny kunskap samt förändringar inom 

marknadsstrukturer för att nämna få (Drucker, 1985). Att vara en entreprenör är 

inget jobb utan mer av en livsstil. Entreprenörer har inga fasta arbetstimmar. Det är 

någonting som alltid följer med en och kan vara psykiskt påfrestande. Det är en stor 

skillnad från en vanlig heltidsanställning där man är van vid att ha en viss struktur 

och ett schema att förhålla sig till. Klassisk nio till fem arbetsdag existerar inte, i alla 

fall inte i uppstarten. I takt med att företag växer och tar in nya människor så avlastas 

förhoppningsvis större delen av bördan mellan anställda. Att anställa någon ny på sitt 

företag medför dock nya hinder – personen måste såklart få betalt och i många fall 

utbildas. Många gånger förblir därför företagen ganska små när det gäller anställda, 

där alla får ta på sig större och fler roller.  

 

2.2 Digitalt Entreprenörskap 

Digitalt entreprenörskap är en relativt ny form av entreprenörskap som numera 

verkar det vara det mest självklara valet. I och med digitaliseringen där majoriteten 

av saker har flyttats över till internet, så även har företag, produkter och tjänster. Att 

starta ett företag i dagsläget utan att i någon form finnas på nätet är väldigt 

bakåtsträvande och oklokt med tanke på vilka möjligheter som man går miste om (E-

barometern, 2015). Det som skiljer digitalt entreprenörskap från det vanliga, 

klassiska sättet är i grund och botten utnyttjandet av nya 

marknadsföringsmöjligheter som i det stora hela grundar sig i sociala medier. Att 

vara en digital entreprenör idag innebär att kombinera dessa med sina affärsidéer. 

Detta har medfört en snabb framväxt men också ett nytt synsätt på hur man kan 

driva en verksamhet på flera olika sätt. Man behöver inte längre sälja varor eller 

tjänster för att gå runt ekonomiskt. Själva personen kan vara en produkt. Det man ser 

idag är att många digitala entreprenörer, mer i visa kategorier än andra, är själva 

produkten. Dessa livnär sig oftast tack vare reklam på deras sociala kanaler eller 

samarbeten med andra varumärken. Sådan typ av entreprenörskap förekommer 

oftast inom livsstilkategorin. I takt med att bloggarna har vuxit sig stora har företags 

förfrågningar om att göra reklam för varor och tjänster ökat. Ibland ombeds 

bloggaren exempelvis att anordna en tävling där ett företags produkt utgör vinsten, 

andra gånger kan det handla om att skriva positiva omdömen om en produkt i ett 

utbyte mot rabatterade produkter eller rent av rada pengar (Nyberg, 2012).  
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2.3 Internetvanor 

Svenskar och dess internetvanor är i ständig förändring. Varje år genomför 

Internetstiftelsen i Sverige en undersökning som kartlägger internetanvändningens 

utveckling och förändring hos den svenska befolkningen. Rapporten är tillgänglig för 

alla på deras hemsida, och ger en intressant inblick i svenskarnas internetvanor. För 

att vara en framgångsrik digital entreprenör gäller det att man har en viss kunskap 

inom internetvanor och digitala trender. Hela verksamheten baserar sig just på 

internet. Själva rapporten är väldigt omfattande och sträcker sig över alla möjliga 

kategorier. Det finns däremot mycket relevant och nyttig information som är 

relaterat till digitalt entreprenörskap. Genom att ta del av denna kan man skapa sig 

en bättre förståelse av det digitala klimatet i Sverige och vilka faktorer som 

bestämmer ifall en produkt blir populärt. Man kan även med hjälp av denna utveckla 

strategier för att etablera och engagera en lojal kundbas, eftersom man får en inblick i 

trender samt olika målgruppernas vanor. Nedan följer tre kategorier tagna ur 

rapporten som enligt mig är mest relevanta för denna undersökning.  

2.3.1 Sociala Medier 

Facebook är det sociala nätverket som fortfarande dominerar när det kommer till 

antalet användare. Nära 70 % av alla internetanvändare besöker Facebook någon 

gång. Nära hälften av dessa besöker hemsidan varje dag. Detta är en ökning från 

tidigare år och beror på att allt fler äldre personer har blivit medlemmar. Det 

bildbaserade nätverket Instagram ökar i popularitet bland unga. Även Snapchat 

domineras av tonåringar (Findahl & Davidsson, 2015).  

2.3.2 Mobil 

Smartmobiler och surfplattor har blivit de enheter som vi använder mest i vardagen. 

Även om tillväxten sett till antalet användare som äger en smartmobil eller en 

surfplatta har saktat in sedan den mobila boomen år 2013, har den ännu inte tagit 

stopp. Internetsurf är den aktivitet som det ägnas åt mest tid, främst bland unga 

användare. En majoritet i åldern 12-35 år använder internet i mobilen flera gången 

om dagen. Det tycks finnas en gräns vid ungefär 50 år. De som är yngre lever på 

internet, gör en massa saker och har en mängd kontakter där medan de som är äldre 

lever med internet men har huvuddelen av sitt liv utanför (Findahl & Davidsson, 

2015).  

2.3.3 E-handel  

E-handeln i Sverige är under ständig tillväxt och utveckling. Detta främst tack vare 

nya tjänster och sätt som underlättar betalning och legitimation. Applikationen 

Mobilt BankID har fått en stor spridning eftersom det är enkelt och fungerar överallt 

där det finns mobiltäckning. En intressant aspekt som Internetstiftelsen i Sverige 

kom fram till är att från 2014 till 2015 har allt färre internetanvändare handlat varor 

eller tjänster på internet. Trots detta har E-handeln, mätt i kronor, ökat markant. 
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Detta innebär att de som e-handlar handlar mer än tidigare (Findahl & Davidsson, 

2015). 

3. Relaterad forskning 

I detta kapitel presenteras relaterad forskning. Ämnet digitalt entreprenörskap i sig 

är relativt nytt och i ständig utveckling, vilket återspeglas i bristen på relevant 

kurslitteratur och forskning. Jag började med att utgå ifrån Anna-Karin Nybergs bok 

"Digitalt Entreprenörskap". Trots att dess fokus endast låg på kvinnliga 

entreprenörer inom bloggvärlden, innehöll den väldigt mycket nyttig och relevant 

information kring strategier, kundrelationer, marknadsföring och sociala medier. 

Denna typ av information är användbar inte bara för bloggare utan alla digitala 

entreprenörer.  I boken skildras åtta kvinnliga entreprenörer samt deras utveckling. 

Tack vare författarens intervjuer samt observationer får man en inblick på hur dessa 

går tillväga för att etablera hållbara kundrelationer och på så sätt kunna bygga och 

utveckla ett starkt varumärke. Utöver detta bistod rapporten ”Digital 

Entrepreneurship and it’s Sociomaterial Enactment” skrivet av Elizabeth Davidson 

och Emmanuelle Vaast med mycket nyttig information. I den digitala ekonomin har 

nya medier blivit en källa för konkurrenskraftig omvälvning och innovation i 

företagsprocesser och modeller. Bitar av information snarare än materiella gods 

bearbetas, vilket i sin tur påskyndar skiftet bort från produktionen av materiella 

varor mot en ekonomi baserad på produktion och spridning av information samt 

kunskapsbaserade tjänster. I denna nya miljö, kan en konkurrenskraftig fördel 

byggas på möjligheten att komma åt, skapa, bearbeta och strategiskt sprida kunskap 

och data (Davidson & Vaast, 2010).  

 

Davidson och Vaast hänvisar till digitalt entreprenörskap som en jakt på möjligheter 

som genomförs genom en användning av digitala medier och andra informations- 

och kommunikationstekniker. Digitala entreprenörer förlitar sig på dessa för att 

fullfölja möjligheter och mål. Dessa möjligheter kan ha delas upp i olika former 

såsom det ekonomiska eller kunskap. Ekonomiska möjligheter är inte de enda som 

bör eftersträvas. Kunskapsföretagande innebär en strävan till att utveckla, expandera 

en kunskapsbas och driva nya företag med anknytning till denna kunskapsbas. Det 

handlar om att vara skicklig på att använda kunskapen, såsom feedback från kunder, 

för utveckling av nya och förbättrade tjänster (Davidson & Vaast, 2010).  I sin bok 

skriver Nyberg om entreprenörer som nämner relationen mellan entreprenör och 

följare som en av de viktigaste pelaren för att kunna lyckats. Det är trots allt tack vare 

kunder och trogna följare som man kan bedriva en verksamhet. Ifall entreprenörerna 

kan svara ganska utförligt på frågan om vilka som följer deras bloggar, betyder detta 

att den enskilda entreprenören känner sin målgrupp väl och har en god uppfattning 

om vad den uppskattar och roas av, alternativt vad som har en potential att sätta 

relationen i gungning.  
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Med ökad standardisering, automatisering och digitalisering, ökar inte bara 

kapaciteten för transaktioner men också ökar risken för frånkoppling från tid och 

rum, och ouppmärksamhet av användarna och observatörer. Det begränsar vår 

förmåga att förstå, övervaka, reflektera över och ändra felen” (Davidson & Vaast, 

2010). En stor fördel som följer av de goda relationerna är att man har möjlighet att 

ta hjälp av sina läsare för att undersöka var de står i olika frågor. Detta kan liknas vid 

att använda sina följare som en stor fokusgrupp (Nyberg, 2012).  Det är viktigt att 

inse att besökare har allt större makt. En besökare som exempelvis känner sig illa 

behandlad har potential att sprida sitt missnöje till tusentals mottagare, genom en så 

kallad word-of-mouth metod.  

 

Utöver en bra relation krävs det att man vissa strategier på var man försöker uppnå 

och hur man ska göra detta. Detta skiljer sig givetvis från entreprenör till entreprenör 

beroende på deras målgrupp, kunskapsnivå samt ambitioner. Efter sina 

observationer samt intervjuer har Anna-Karin Nyberg valt att sammanfatta och 

presentera de strategier som har lyfts fram av bokens digitala entreprenörer och som 

de bedömer centrala i deras arbete. Det poängteras dock om att listan hade kunnat 

göras mycket längre. Sammanfattningsvis handlar det i grund och botten om att först 

och främst hitta sin plats på nätet, genom att söka upp de intressegrupper och forum 

som diskuterar sådant som är av värde för just deras affärsidé. Det rekommenderas 

att vara personlig men inte alltför detaljerad. Hur ofta man uppdaterar sin webbsida 

eller kanal spelar också en viktig roll bland entreprenörerna i boken. Det handlar om 

att välja en periodicitet som man klarar av och att hålla sig till den och de 

förväntningar som man har byggt upp hos besökarna (Nyberg, 2012).  

4. Metod 

Arbetet kring examensarbetet bestod dels av empiriska studier i form av semi-

strukturerade intervjuer med digitala entreprenörer, samt etnografiska studier som 

bestod av observationer av entreprenörernas webbsidor och sociala medier. Fokus låg 

på att försöka skapa sig en förståelse kring hur de utvalda entreprenörerna använder 

sig av olika digitala kanaler och deras relation med sina anhängare/kunder.  Finns 

det några beprövade strategier som används för att åstadkomma detta? Är sociala 

medier ett måste för att förbli relevant? Dessa frågor försöker jag besvara med hjälp 

av mina metoder.  

4.1 Etik 

Under arbetets gång lades stor vikt vid forskningsetik. Det är viktigt att arbetet som 

utförs är av god kvalitet och moralisk acceptabel. Det finns fyra krav bestämda av 

Vetenskapsrådet som följdes under arbetets gång. Alla deltagare var informerade om 

uppgiftens syfte samt har samtyckt om att medverka. Uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer gavs största möjliga konfidentialitet och 
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personuppgifterna förvarades på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

4.2 Urval av entreprenörer  

Målet med arbetet är att försöka förstå ifall det finns vissa faktorer som bestämmer 

om en produkt eller varumärke blir populärt och om dessa är detsamma inom olika 

yrkeskategorier. Finns det några gemensamma nämnare eller skiljer sig dessa 

avsevärt? Undersökningen började med ett urval på fem framgångsrika, svenska 

entreprenörer som verkar inom olika kategorier. Framgång kan mätas på många 

olika sätt och är väldigt subjektivt. Jenkins et al. (2014) hävdar bland annat att 

framgångsrika kreatörer förstår vilka strategiska och tekniska aspekter de behöver 

behärska för att kunna skapa innehåll med bättre förutsättningar att spridas. Just i 

detta arbete har jag valt att mäta framgång genom antalet följare en person har på 

sina sociala kanaler. Medan antalet följare på sociala medier inte nödvändigtvis 

korrelerar med hur lönsam verksamheten är, så är det en indikation på att det finns 

en publik som har ett intresse i det man gör. På så sätt finns det en potential i att 

utveckla märket och omvandla följarna till betalande kunder.  

 

Det första steget var att skanna det digitala landskapet för att få en uppfattning om 

det faktiska urvalet av entreprenörer som verkar inom olika kategorier. Som van 

användare av internet är man någorlunda insatt i vad som försiggår i den digitala 

sfären och vilka trender som är aktuella vid ett visst tillfälle. Detta medförde att man 

gick in i arbetet med någorlunda förutfattade meningar om vilka kategorier som hade 

större popularitet samt vad man skulle leta efter. Det hela gick ut på att besöka 

sociala medier, nyhetssidor relaterade till e-handel samt teknik, och webbplattformar 

såsom Youtube och Blogg.se. Efter en genomgång kunde man snabbt få en överblick 

vad för sorts kategorier som trendar mest. Gaming, vloggar och komedi är det som 

utmärker sig mest när det kommer till Youtube i Sverige. Framsidan präglas oftast av 

svenska profiler såsom t.ex. datorspelaren PewDiePie, vloggaren Therese Lindgren 

eller komeditrion IJustWantToBeCool. Instagram samt olika bloggplattformar 

domineras till stor del av kvinnor som lägger upp bilder oftast relaterat till livsstil, 

mode, inredning samt hälsa. Mat är också något som fotograferas och delas väldigt 

ofta och på senare tid har maten fått allt större utsträckning och uppmärksamhet.  

Sociala medier och mobila enheter har ändrat på våra matvanor och t.om myntat nya 

termer såsom ”foodporn”.  Det finns en uppsjö av webbsidor som erbjuder matrecept, 

matbutiker öppnar upp för e-handel och hemleverans.  

 

Kollar man på DIBS årliga rapport om svensk e-handel så kan man se att svenskarna 

handlar betydligt mer resor och tjänster än fysiska varor. Stor del av dessa tjänster är 

just prenumerationstjänster såsom video- och musikstreaming. Musik och internet är 

ett hett ämne. Beroende på vem man frågar får man olika svar. Åt ena hållet har 

internet möjliggjort större spridning samt förenklat marknadsföring. Det har öppnat 

upp dörrar för praktiskt vem som helst att enkelt ladda upp och sälja sina verk på en 
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global marknad. Man behöver inte längre gå igenom skivbolag för att lyckats. Åt 

andra sidan har det medfört att många musiker går miste stora summor pengar på 

grund av piratkopiering och olaglig fildelning. Genom att ta med denna kategori i 

min undersökning vill jag få reda på hur oberoende och självständiga musiker 

försörjer sig med hjälp av digitala verktyg.  

 

Efter den initiala översikten var det dags att kontakta entreprenörer som verkar inom 

olika kategorier. Detta visade sig vara svårare än väntat. Som tidigare nämnt så är 

syftet med detta arbete att undersöka framgångsrika entreprenörer. Entreprenörer 

som har många följare på sociala medier. Ordet många kan vara väldigt subjektivt 

beroende på vem man frågar, men just i detta fall sattes siffran på ungefär minst 

5000 följare. Totalt kontaktades mer än 120 entreprenörer genom email - allt från 

Sveriges största till lite mindre kända profiler. Av dessa var det bara tre som var 

intresserade. Majoriteten av mail blev obesvarade med få undantag där personerna 

artigt avböjde, mest på grund av tidsbrist.  

 

Det var föga förvånande att responsen var så dålig. Man antog att med tanke på att 

det är offentliga personer det handlar om, som strävar efter publicitet för att kunna 

livnära sig, att många skulle vara intresserade av att delta. Förvisso är detta endast en 

undersökning, där alla deltagare är anonyma. Det finns ingen ekonomisk vinning 

eller lika stor exponering om man jämför med t.ex. en artikel i en dagstidning. Trots 

detta hinder kunde jag inte vara mer nöjd med de entreprenörer som hörde av sig och 

ville delta.  

4.2.1 Entreprenör A - Inredning 

Att inreda sitt hem utan att kunna varken se framför sig eller känna på möblerna 

innan köpet kan tyckas som en dålig idé. Det handlar oftast om stora belopp, och 

processen att välja ut något som passar är lång. Som konsument vill man helst ha lite 

mer att gå på än bara bilder. Många näthandlare löser dessa problem genom att 

öppna showrooms med utvalda delar av sortimentet. Trots dessa utmaningar som 

står inför handlarna växer möbelhandeln på internet som aldrig förr (E-barometern 

Årsrapport 2015).  

 

Entreprenör A driver en webbutik där hon säljer sina egna produkter med fokus på 

barn. Företaget grundades tack vare en bild på Instagram som fick en viral spridning.  

Bilden innehöll en vit papperspåse och hade en målad björn på sig. Människor 

började höra av sig med förfrågningar om vart de kunde köpa denna. Numera - två år 

sedan start - består sortimentet av allt från tygpåsar till posters och sängkläder som 

oftast präglas av djur med en minimalistisk och skandinavisk design. Utöver 

webbutiken går produkterna att hitta hos många återförsäljare i cirka 30 länder.  
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4.2.2 Entreprenör B – Mat 

Denna entreprenör har alltid haft en passion för matlagning. Hans karriär började 

genom att spara recept på sin blogg. Tanken var inte att någon skulle läsa dessa, men 

sakta och säkert började sidan få allt större trafik. Personer började höra av sig med 

förfrågningar kring mat och det var då som han kände att det fanns en potential att 

utveckla detta koncept vidare. Efter att ha sagt upp sig från sitt jobb inom PR-

branschen lades all fokus på bloggen, som i många år var hans huvudsakliga 

plattform. För två år sedan blev han kontaktad av ett multiplattform-nätverk vars 

primära fokus ligger på online video. De föreslog att han borde testa att ta sitt 

varumärke till en ny nivå genom att börja publicera sina recept i ett videoformat. Två 

år senare har Youtubekanalen vuxit sig till en av de största inom matkategorin och är 

den primära plattformen medan bloggande har lagts mer åt sidan.  

4.2.3 Entreprenör C - Vlogg/Livsstil 

Entreprenör C är bara 16 år och började med YouTube när hon var 13 år gammal. 

Inspirationen till att skapa videos kom från personer såsom William Spetz. Hon 

skapar allt från roliga sketcher till pratvideos där hon tar upp vardagliga ämnen. 

Hennes karriär tog fart bara för ett år sedan tack vare en video som fick väldigt 

många visningar. Därefter blev hon kontaktad av ett nätverk som ville börja ett 

samarbete. Numera arbetar hon med sin kanal vid sidan av gymnasieutbildningen 

där hon försöker lägga upp åtminstone ett till två videos i veckan. Kanalen är den 

enda inkomstkällan som bygger på att marknadsföra olika varumärken genom att 

visa upp dem i videos. Hennes mål i framtiden är att bli läkare, men hon har inga 

planer på att sluta med Youtube så länge det går.  

4.3 Intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade. En semi-strukturerad 

intervju bygger i grunden på förberedda frågor, men till skillnad från en fullt ut 

strukturerad intervju där det mesta är ordagrant nedskrivet och planerat, så tillåts 

man i en semi-strukturerad intervju att ställa följdfrågor. Situationen liknar väldigt 

mycket en vardaglig konversation. Målet som forskare är inte styra samtalet allt för 

mycket, utan låta undersökningspersonen att leda in på nya teman. Intervju är en 

väldigt krävande metod både för forskaren som för den som blir utfrågad. Forskaren 

måste ha en stor förmåga att kunna sätta sig in i och förstå hur den intervjuade 

upplever sin situation. Han eller hon måste förstå och följa upp de problemområden 

som den intervjuade berättar om, för att få fram intressanta och viktiga fakta (Holme 

& Solvang, 1997).  

 

Var och en intervju gjordes via telefon. Medan det hade varit önskvärt att hålla 

intervjuerna ansikte mot ansikte, omöjliggjordes detta dels på grund av att 

entreprenörernas geografiska position skiljer sig allt för mycket men även på grund 

av brist på resurser. Det man går miste om i det här fallet är icke-verbala reaktioner 

från den tillfrågade, som kan ha en betydelse om det handlar om känsliga frågor eller 
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saker som är tabu. Just i detta fall handlade det mer om att få de tillfrågade att 

berätta så mycket om sig själva som de är villiga. Situationen var med andra ord 

väldigt avslappnad. Varje intervju spelades in, vilket de tillfrågade informerades 

innan samtalet började. Frågorna som ställdes var uppbyggda kring tre teman: 

bakgrund, entreprenörskap samt marknadsföring. Dessa frågor var allmänna och 

ställdes under varje intervju till varje entreprenör. Utöver dessa frågor förbereddes 

det frågor som var specifika för var och en deltagare. Dessa var mer inriktade på den 

specifika kategorin som personerna verkar i. Efter fullbordade intervjuer 

transkriberades dessa för att lättare kunna analysera det insamlade materialet.   

4.4 Virtuell etnografi 

I och med att det var så få entreprenörer som ville delta i en intervju var det 

nödvändigt att använda sig av andra metoder för att undersökningen skulle kunna 

fullföljas. Utöver intervjuer genomfördes det därför även virtuell etnografi. Virtuell 

etnografi är en form av etnografi vilket går ut på att observera och studera 

människors attityder och beteenden online (Hine, 2006). I det här fallet valdes det ut 

totalt 10 framgångsrika entreprenörer från olika kategorier. Observationerna gick ut 

på att dels se ifall det som sades av entreprenörerna i intervjuerna stämde överens 

med vad andra framgångsrika entreprenörer gör. Vilka strategier används av dessa 

för att förbli relevant? Hur ser deras närvaro ut på sociala medier och vilken relation 

har dessa till sina kunder och följare var också en del av sakerna som observerades. 

Målet med observationen var att helt enkelt försöka förstå sig på de mekanismer som 

bestämmer ifall en produkt eller varumärke blir populärt, där svaren från 

intervjuerna som genomfördes tidigare agerade som ett hjälpmedel för 

observationerna.  

4.4.1 Urval 

Det observerades sammanlagt 10 olika entreprenörer. Deras primära kanal, såsom 

blogg, webbutik, eller Youtube kanal, samt olika sociala medier som används vid 

sidan om. Kriterierna vid valet av entreprenörer som skulle observerades var relativt 

enkla. För det första valdes endast svenska entreprenörer, med detta menas svenska 

medborgare. Dessa behöver däremot inte nödvändigtvis vara verksamma endast i 

Sverige i och med internets natur – som är ett globalt fenomen. För det andra var det 

viktigt att välja ut endast de digitala entreprenörer som sysslar med detta på heltid 

och ser sina digitala kanaler som en primär inkomstkälla. Internet är ett fantastiskt 

verktyg som tillåter vem som helst att realisera sina idéer. I många fall handlar det 

om personer som sysslar med detta vid sidan om sina heltidsjobb. Fokusen i denna 

studie ligger dock på digitala entreprenörer och inte hobbyister. Slutligen var sista 

kriteriet att entreprenörerna var framgångsrika. Som nämnt tidigare i texten är 

definitionen av framgång någonting som är väldigt subjektivt, men i det här fallet 

valdes det att mäta genom antalet följare. Gränsen låg på minst 10 tusen följare.  
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Besöker man sidor såsom YouTube, Blogg.se eller Soundcloud, kan man klart och 

tydligt se vilka kanaler eller bloggar som är populära för tillfället redan på framsidan.  

Sidorna gör det enkelt att få en bra överblick över olika trender, men det finns även 

möjlighet att gräva sig djupare inom specifika kategorier genom olika filterverktyg. 

Genom att bläddra och utforska de olika plattformarna valdes 10 framgångsrika 

entreprenörer inom fem kategorier. 

 

Data samlades in genom att besöka entreprenörernas olika digitala kanaler och 

dokumentera förutbestämda saker och aspekter som bestämdes med hjälp av 

intervjuerna. Fokus låg på att observera entreprenörernas beteenden såsom 

transparens, konsekvens och engagemang med sina följare. Utöver deras primära 

digitala kanaler observerades även deras närvaro i sociala medier som Facebook och 

Instagram. Facebook och Instagram valdes av anledningen till att det är de två största 

sociala medierna som finns. Dessutom skiljer de sig avsevärt med hur de används, 

där Instagrams fokus ligger på fotodelning och Facebook innehåller längre 

textbaserade statusinlägg, även om detta förändras nuförtiden.  

4.4.2 Tillvägagångsätt 

Observationen gick ut på att besöka entreprenörernas primära kanaler samt sociala 

medier och samla in information som var relevant till studien och som tillhörde 

någon av kategorierna: transparens, konsekvens, och engagemang. Resultaten 

antecknandes ner, bland annat i ett Excel ark, som resulterade i en överskådlig tabell 

om hur konsekventa entreprenörerna är med att uppdatera de olika digitala 

kanalerna. Förutom detta observerades vilken relation entreprenörerna har till sina 

följare; om de svarade på frågor och kommentarer, anordnade tävlingar och andra 

events, låter följarna bidra med innehåll och feedback m.m. Detta gjordes genom att 

följa entreprenörerna och deras kanaler under en period för att bättre lära känna 

deras sätt och vanor när det kommer till digital närvaro. Eftersom de flesta av 

entreprenörerna är för mig kända sedan tidigare hade jag en viss aning om hur dessa 

agerar, och behövde inte snöa in mig i allt för material.  

4.5 Kvalitativ innehållsanalys av resultat 

En kvalitativ innehållsanalys innebär att forskaren kodar texter i termer av vissa 

teman och ämnesområden. Man strävar efter en kategorisering av den eller de 

företeelser som är av intresse. Det finns tre olika former av kvalitativ innehållsanalys. 

Den som användes i detta arbete kallas Konventionell innehållsanalys. Det går ut på 

att man avser en förutsättningslös kodning av det empiriska materialet. Varje 

transkribering lästes därmed flera gånger för att få en känsla för helheten. 

Transkriberingarna jämfördes med varandra i jakt på gemensamma nämnare och 

teman som skulle stödja forskningens underliggande syfte om vilka strategier man 

kan använda för att sprida sitt varumärke, etablera lojal kundkrets samt hur man 

förblir relevant i det skiftande digitala klimatet. Detsamma gällde när det kom att 

analysera resultaten från observationerna. Anteckningarna från observationerna 
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ställdes mot vad som sades i intervjuerna för att få en bättre förståelse om 

entreprenörernas samt för att se till ifall de strategier som nämndes i intervjuerna 

också används av andra och vice versa.  

5. Resultat och analys 

Efter genomförda intervjuer samt observationer var det dags att analysera den 

insamlade informationen. Ur detta var det tre tydliga teman som kom fram och som 

beskrivs nedan.  

5.1 Transparens 

En av de viktigaste sakerna att tänka på när man försöker att ge sig in på digitalt 

entreprenörskap är transparens. Det tycks vara den främsta bidragsfaktorn till 

framgång enligt de intervjuade. Det är något tryggt i att veta att det faktiskt är en 

riktig person bakom varumärket. Relationen sinsemellan får en annan dynamik och 

blir mer personlig. Folk är inte längre intresserade att bara följa ett varumärke. 

Många företag har insett detta och använder sig av så kallade ”influencers”. Det är 

personer med en stor närvaro och följarskara på sociala medier. Genom att ta hjälp 

av dessa, där dessa personer får t.ex. visa upp sig med företagets produkter, når man 

till en publik som man annars inte skulle nå.  

 

”[…] på Instagram jobbar vi mer med att vi är personer i bolaget - vi är någon här 

bakom och vi vill visa lite mer personlighet. För det har vi sett att det funkar. Folk 

vill inte bara följa ett varumärke, de vill faktiskt följa personerna bakom också. Och 

det visat sig funka väldigt väl.” – Entreprenör A  

 

”[…]Mitt misstag eller det man gör fel i början det är att man inte vill ställa sig själv 

framför kameran. Och det var det United Screens sa till mig att "fan ställ dig på 

andra sidan kameran och visa upp dig för det är då folk lär känna dig" och då 

märker man direkt att det blir en förändring. Och det samma sak med vloggen, dem 

lär känna mig och då blir jag mer relevant också.” - Entreprenör B 

 

Utifrån genomförda observationer verkar detta vara självklart bland entreprenörer 

där personerna själva är varumärket – t.ex. bloggare, youtubers – än webbutiker. Att 

vara transparent kommer per automatik för dessa individer. Sociala medier såsom 

Instagram eller Facebook möjliggör att man kan visa en mer personlig sida av sig 

själv som kanske inte kommer fram lika mycket i vanliga produktioner. Följarna har 

då möjlighet att få lära känna sina favorit-entreprenörer lite bättre om så önskas. 

Sociala nätverk tillåter också en större spridning av ens produkter eller produktioner, 

där personer som inte tillhör den vanliga skaran följare har en potential att se 

materialet man lägger ut och förhoppningsvis bli en potentiell kund eller följare. En 

annan sida av transparens som observerades bland entreprenörerna är hur dessa 

meddelar sina följare ifall ett visst innehåll är sponsrat eller betalt av ett annat 
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varumärke. Detta förekommer nästan alltid när en produkt syns i videon. Detta görs 

för att göra tittaren medveten om att man har fått betalt för sin åsikt – eller tvärtom 

– att man inte har fått betalt och att det är ens egna genuina tankar som man får ta 

del av. 

 

Transparens behöver inte nödvändigtvis betyda att man är måste vara öppen med allt 

i sitt liv. För entreprenörer som driver t.ex. webbutiker kan det transparens 

appliceras på ett sätt där man informerar sina kunder om vad som försiggår bakom 

kulisserna – ifall det har uppstått några problem med leveranser eller liknande. 

Istället för att hålla undan dessa fakta är det bättre att gå ut med det innan kunder 

börjar ifrågasätta om vad som försiggår.  

 

Att vara för öppen och transparent med saker och ting kan även få negativa påföljder. 

Det gäller att verkligen fundera på hur mycket av sitt privatliv man vill och är beredd 

på att ge upp. Under observationerna av de olika entreprenörerna, och speciellt dessa 

som har sig själva som ett varumärke – t.ex. Bloggare, påträffades ett antal inlägg och 

videos där personerna visar sitt missnöje. Missnöjet handlade om följare och fans 

som trakasserat dessa entreprenörer genom att ringa upp deras privata 

telefonnummer, besöka entreprenörernas hem, samt skicka minst sagt otäcka brev.  

 

Transparens handlar om en fin balansgång. Genom att visa upp en sida av sig själv 

eller sitt varumärke som personer vanligtvis inte ser, finns det potential att få ett 

bättre engagemang bland följarna, då dessa får en känsla av dem tillhör ett slags 

gemenskap. Det gäller däremot att inte att ha en uppsatt gräns om vad man faktiskt 

vill att andra ska veta om en, då det i vissa fall kan få en oönskad effekt och bita dig 

tillbaka. 

5.2 Konsekvens  

Den andra aspekten som lyftes fram i intervjuerna var konsekvens. Det gäller att 

skapa en struktur och följa den. Internet är ett globalt fenomen som är i ständig 

förändring och utveckling. Det är ett konstant flöde av information som aldrig tar 

paus. Man slåss om utrymme och uppmärksamhet inte bara med konkurrenter inom 

sin egen bransch utan med alla. Det är lätt att man blir glömt i bullret. Att vara 

konsekvent innebär att man ständigt påminner sina kunder eller sin publik att man 

existerar.  

 

”Men för ungefär ett år sen, då insåg jag att fan jag ta nog ta och försöka lägga upp 

iallafall fem filmer i veckan. Nästan en om dagen. För att liksom maximera 

uppmärksamheten och få en kontinuitet i det. Och vad som hände då var att då 

började den växa väldigt mycket och nu på sistone har den växt väldigt snabbt.” – 

Entreprenör B 

”Instagram det är ju där vi har daglig… där postar vi ju dagligen. Max tre posts per 

dag - morgon, middag, kväll. Men minst en post per dag. Och då är det mest 
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kvällstid. Nu pratar jag svensk tid. Men sen vad det gäller de övriga sociala 

medierna så har vi egentligen inget, då lägger vi bara ut ifall det händer något 

stort.” – Entreprenör A 

 

”Jag har inte något bestämt videoschema för att det är så stressande […] men jag 

försöker att lägga ut en till två videos i veckan. Och jag tror att det är viktigt att 

man har regelbundenhet i sitt arbete, annars kommer folk tröttna på en om det tar 

flera månader innan man lägger ut en video igen, så tror jag inte att folk skulle 

vara kvar i lika stor utsträckning” – Entreprenör C 

 

Beroende på vilken typ av företag man bedriver så kan man vara konsekvent på olika 

sätt. Handlar det om en blogg eller en Youtube kanal förblir man konsekvent genom 

att följa ett schema där man lägger upp ett bestämt antal inlägg. Driver man däremot 

en webbutik kan det dock vara svårare då produkterna förblir oftast desamma under 

en längre period. Läger ser likadant ut för musiker som släpper material med långa 

mellanrum. I detta fall kommer sociala medier in till användning. Trots att man inte 

har något nytt att erbjuda, kan man ändå lägga upp en bild eller ett inlägg på sociala 

medier. Det kan handla om något så enkelt som att önska sina följare en trevlig dag 

eller lägga upp en bild på något som har funnits i sortimentet sedan en bra tid 

tillbaka. Denna strategi syns klart och tydligt bland de flesta entreprenörerna som 

observerades samt intervjuades. Bilder återanvänds i syftet om att ständigt ligga på 

topp och synas i sina följares flöden. Ibland kan det handla om att man tar flera 

bilder på samma objekt tagna från olika vinklar eller samma dag, och lägger upp en 

bild i taget över en viss period. Att marknadsföra sig själv eller sitt företag är väldigt 

tidskrävande kan tyckas vara ett heltidsjobb i sig. Lägger man däremot tid på detta 

kommer det löna sig i längden.  

 

Nedan följer en tabell (Fig. 1) som sammanställer hur många gånger, på ett ungefär 

då detta kan skilja sig avsevärt beroende på när man kollar, per vecka som 

entreprenörerna uppdaterar sina digitala kanaler. Detta för att få en bra översikt om 

vilket arbete som ligger bakom för att ständigt ligga på topp. Som man kan se räcker 

det oftast inte att bara uppdatera en gång i veckan, utan många uppdaterar sina olika 

kanaler flera gånger om dagen, bortsett från kategorierna musik och komedi som har 

avsevärt mindre aktivitet.  

 

Musik och komedi tar längre tid att skapa, ett album eller lår samt nytt komiskt 

material kräver mycket mer tid. Därför är det föga omöjligt att släppa ut något 

material varje vecka i jämförelse t.ex. med vloggar som är korta snapshots av en 

vardag och lättare att producera. Detta kompenseras genom att ens sekundära 

kanaler såsom Facebook och Instagram uppdateras oftare för att behålla kontakten 

med sina besökare samtidigt som man är transparant och visar uppdateringar på vad 

man gör och vad man möjligtvis kan se fram emot (nytt material på primär kanal). På 

ett sätt verkar denna publik ha mer tålamod.  Hur man interagerar med innehåller 
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skiljer sig avsevärt. Ett musikalbum är något man lyssnar om och om igen medan en 

vlogg är lite av en disponibel vara som ses en gång och sedan glöms bort då nya 

vloggar dyker upp som man måste hinna ikapp.   

 

Namn Kategori Primär kanal Facebook Instagram 

Entreprenör 1 Let’s Play 13 gånger 2 gånger 4 gånger 

Entreprenör 2 Let’s Play 6 gånger 5 gånger 5 gånger 

Entreprenör 3 Mode 15 gånger 17 gånger 30 gånger 

Entreprenör 4 Mode 20 gånger 35 gånger 37 gånger 

Entreprenör 5 Vlog 12 gånger - 17 gånger 

Entreprenör 6 Vlog 6 gånger - 9 gånger 

Entreprenör 7 Komedi 2 gånger  1 gång - 

Entreprenör 8 Komedi 4 gånger 1 gång 2 gånger 

Entreprenör 9 Musik - 2 gånger 2 gånger 

Entreprenör 10 Musik - 4 gånger 2 gånger 

(Figur. 1) Sammanställning av entreprenörernas uppdateringsfrekvens per vecka 

5.3 Engagemang 

Engagera dina följare. Relationen med dessa blir mycket värdefull. Genom att öppna 

upp för personer att uttrycka sina åsikter kan du få ovärderligt information som kan 

stärka ditt varumärke. Många företag och entreprenörer gör misstaget att inte ta 

tiden att lära känna sin målgrupp. Dessa är även oftast omedvetna om de olika 

sociala nätverkens styrkor och svagheter. Ett klassiskt misstag som begås är att skapa 

konton på alla sociala kanaler som existerar. Därefter lägger man upp samma 

innehåll på dessa i tron om att man kommer locka till sig uppmärksamhet. Oftast 

resulterar det i att man skriker ut i det tomma intet. Samtidigt finns det dem som 

finns på alla möjliga plattformar för att tillgodose allas behov och de lyckas med att 

fånga och engagera sina följare. Det gäller att hitta balans. Hellre använda sig av ett 

eller två sociala nätverk och göra det bra och helhjärtat än att försöka finnas överallt 

utan att faktiskt tillföra något värdefullt. En intressant trend som observerades bland 

många entreprenörer är att dessa låter deras olika sociala kanaler komplettera 

varandra. Det kan handla om en teaser på Instagram som sedan hänvisar till bloggen 

för att få se mer av t.ex. en kollektion eller en video på Youtube som sedan hänvisar 

till webbsidan för mer detaljerad och exakt information t.ex. gällande matrecept eller 

liknande.  

 

”Jag gör ju nästan ingenting utan att fråga de som följer oss eller supportar oss i 

den digitala världen. Så varje gång, eller nästan varje gång vi ska lansera en ny 

produkt så går vi först ut och frågar våra följare. Okej, vad vill ni ha? Vad har ni 

behov av? Vad vill ni se? Vilken design? Vilken färg? Och då får de vara med och. 

Jag lägger ut korten på bordet och så får dem sätta ihop beståndsdelarna till vad 

man faktiskt vill ha. Och det funkar jätte, jätte, jättebra. Det blir de mest sålda 

produkterna efter vi har gjort en sådan grej.” – Entreprenör A 
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”Jag vill ju ha idéer och tips, och många idéer och tips blir ju filmer sen. Men om jag 

skulle göra film på alla förslag jag får då skulle jag ju behöva jobba 24 timmar om 

dygnet och ha tre personer anställda. Men om det inte var så att jag inte fick 

feedback från de som följer då skulle jag inte vilja veta vad de vill se för någonting. 

Som det här med pizzasalladen var ju liksom i någon annan film har någon skrivit: 

"Visa mig en god pizzasallad" och så har det typ varit 50 personer som hade gillat 

den kommentaren. Då insåg man ju, vänta nu här finns det ett behov.” – 

Entreprenör B 

 

”Jag vill nå ut till folk som kollar på mig på Youtube på olika sätt. Då är det många 

som har Instagram och Snapchat och så. För att göra en video tar väldigt lång tid, 

som jag sa. Det tar liksom en dag att göra. Om jag någon gång vill nå ut till alla 

mina följare som är kanske lite snabbare, så är det jättelätt att lägga ut Instagram 

bilder eller att lägga ut någonting på Snapchat. […] men också för att nå ut till 

mina följare på andra sätt som är mer personliga.” – Entreprenör C 

 

Ju större man blir desto svårare blir det att hålla personlig kontakt med varje följare. 

Sett utifrån observationer är det många entreprenörer som engagerar sina följare 

genom bland annat att fråga sina följare om åsikter, genom olika tävlingar samt 

kampanjer. I många fall handlar det om samarbeten med andra etablerade 

varumärken där entreprenören marknadsför en produkt eller tjänst till sina följare. 

Detta kan se lite olika ut men i grund och botten handlar det om att involvera 

följarskaran så mycket som möjligt. Personerna kan ombes att genomföra en 

utmaning, skriva en kommentar, svara på en frågetävling m.m. i hopp om att vinna. 

Det resulterar i sin tur i en vinst för alla parter, där följarna känner sig uppskattade, 

entreprenören får betalt och varumärket som samarbetar med denna får ut sin 

produkt till sin målgrupp på ett enkelt sätt.  

 

Engagemang går väldigt nära hand i hand med konsekvens. Ju mer konsekvent man 

är med hur man marknadsför man sig själv, och hur man kopplar in sina följare desto 

bättre respons kommer man att få. Med det menas att man bör aktivt lyssna på sin 

publik och inte göra det några enstaka gånger. Då riskerar man att förlora greppet.   

5.4 Sammanfattning 

För att sammanfatta det hela finns det tre byggpelare som spelar en viktig roll i 

entreprenörernas verksamhet och närvaro på nätet. Dessa är transparens, 

konsekvens, samt engagemang. Genom att vara transparent, att vara öppen om vem 

man är och vad man har för åsikter, skapar man en förtroende och bättre relation hos 

sina följare och kunder. Detta kan åstadkommas t.ex. genom att dela med sig av saker 

och ting som personer vanligtvis inte ser. Sociala nätverk såsom Facebook och 

Instagram är perfekta verktyg för detta. För att bibehålla detta förtroende och 

samtidigt intresse hos följarna, gäller det att vara konsekvent med hur ofta man upp 
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uppdaterar. Det ska vara tydligt för människor om vad de kan förvänta sig utav dig. I 

och med att internet är så globalt och i ständig förändring, måste man slåss om 

uppmärksamhet med miljontals människor. Det mest optimala vore att på något sätt 

uppdatera sina sociala kanaler minst en gång om dagen. Det kan tyckas svårt att bistå 

med innehåll dag efter dag, men detta kan lösas genom att man t.ex. återanvänder 

material från förr. Slutligen gäller det att engagera följarna och se till att dessa känner 

sig delaktiga. En tvåvägs kommunikation gynnar båda parter. Genom att inkludera 

personer utanför får man en värdefull feedback som kan användas för att styrka, 

förbättra och utveckla varumärket.  

6. Slutsats 

Om en produkt eller ett varumärke blir populärt är det ingen som kan 

förutbestämma. Paralleller kan dras till virala videors på internet. Många försöker 

komma på ett färdigt recept till virala succéer. I verkligheten är det ingen som vet 

vilka faktorer som avgör. Mycket har att göra med ren och skär tur eller bara bra 

timing sett till hur marknaden såg ut när dessa började. Sett utifrån intervjuade 

framgångsrika entreprenörer samt virtuell etnografi kan man däremot finna 

gemensamma nämnare och strategier som använts för att åtminstone höja 

chanserna. Sociala medier är jätteviktiga och spelar en central roll i en digital 

entreprenörs karriär. Det är det bästa och enklaste sättet att nå ut till människor samt 

skapa och bibehålla värdefulla relationer med kunder. Det gäller att vara transparent 

och konsekvent med vem man är och vad man gör. Till sist är det viktigt att man 

engagerar sina följare och kunder, Det innebär bland annat att man svarar på 

kommentarer och tar till sig feedback. Oberoende på vilken typ av kategori man är 

verksam i finns det ett par generella verktyg som anses vara en standard.  

 

 Med detta arbete har jag bidragit med en insikt på hur framgångsrika entreprenörer 

blir till och arbetar för att förbli relevanta i det ständigt skiftande digitala klimatet. 

Jag har även förklarat vikten av en närvaro på sociala medier samt vilka 

tillvägagångsätt man kan tillämpa i marknadsföringen av sin verksamhet för att höja 

chansen till större exponering. Även om detta arbete inte är något facit på hur man 

skapar ett framgångsrikt varumärke, hoppas jag att man som läsare och potentiellt 

framtida digitala entreprenör finner nyttig information som kan hjälpa en på vägen.  
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