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Abstract 
Digital entrepreneurship is a growing phenomenon worldwide, much thanks to the 
technology that allows us to connect and build things that are not bound to time and place. 
In this era many individuals dreaming of creating the next multibillionaire company look 
upon founders of Google, Twitter, Facebook and Uber. Unfortunately however this remains 
just that - a dream. Statistics show that only one out of ten make it to an established 
company and we wanted to know what they did right. Therefore we conducted interviews 
with entrepreneurs with products on the market to get their opinion and expertise on the 
matter. We asked them about opportunities and challenges as well as what they consider to 
be crucial factors to succeed in a highly competitive market. In our study we found that 
there are a number of features that are important to keep in mind before, during and after 
the launch of the product or service. In order to succeed you need to begin with researching 
your market, have a vision and build a diverse and competent team. Aiming to be unique is 
a clear advantage as well as being able to attract investors. Even after the launch the 
journey isn´t over, collaborations need to be carefully addressed, sales and profit become 
more important and expanding the company with the right people is vital. 
 
 

Förord 
Vi vill tillägna ett stort tack till vår handledare Dan Johansson på institutionen för informatik 
på Umeå Universitet. Dan har varit ett viktigt stöd för oss under arbetets gång, med sin 
kompetens och sitt engagemang har han inspirerat och stöttat oss i alla våra frågor och 
funderingar. Vi vill också passa på att uttrycka vår tacksamhet till våra respondenter som 
tagit sig tid att dela med sig om sina tankar och erfarenheter, utan er hade inte denna studie 
varit möjlig!  
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1. Introduktion 
Att starta och driva ett eget företag blir allt vanligare både i Sverige och övriga världen. En 
sammanfattande rapport från Entreprenörskapsforum år 2016 visar att drygt 12% av den 
amerikanska befolkningen och runt 7% av den svenska är involverade i eget företagande 
(Braunerhjelm, Holmquist, Larsson, Skoogberg & Thulin, 2016). Entreprenörskap är inte 
bara av betydelse för den enskilda individen utan har även stor betydelse för skapandet av 
arbetstillfällen och ett lands ekonomiska tillväxt (ibid). I och med informationsteknologins 
framfart har möjligheterna för eget företagande både expanderat och förändrats jämfört med 
hur marknaden såg ut för tjugo år sedan. Att på egen hand sköta ett internationellt företag 
hemifrån skulle de flesta förmodligen inte se som möjligt under 90-talet medan det idag är 
fullt genomförbart tack vare de kommunikationskanaler och digitala plattformar vi har 
tillgång till. Detta visar den rapport entreprenörskapsforum släppte 2016 där enmansföretag 
är vanligast förekommande bland just innovationsdrivna entreprenörer. I rapporten 
förklaras detta till en viss del med just digitalisering och kommunikationsteknologi och de 
möjligheter dessa faktorer skapar för att bygga nätverk på egen hand (ibid). Många 
undersökningar visar dock att majoriteten av startups idag misslyckas. En startup kan 
beskrivas på många olika sätt, men gemensamt är att det är en mänsklig institution som 
försöker skapa en ny produkt eller tjänst i ett ovisst klimat (se definition nedan). CBinsights 
(2017) listar de tre vanligaste orsakerna till att så många misslyckas som; inget 
marknadsbehov (42%), slut på pengar (29%) och inte rätt team (23%). I The Lean Startup 
(2011) skriven av Eric Ries som själv är en framgångsrik entreprenör förklarar Ries vad han 
ser som de största svårigheterna med att lyckas som startup på den digitala marknaden. Ries 
menar att den klassiska approach många företag tidigare haft där en bra idé, en tydlig 
strategi och en väl undersökt marknad var lika med framgång inte fungerar för startups. 
Detta beror på att konceptet med startups innebär att entreprenörer strävar efter att utveckla 
nya innovativa produkter som ska fylla ett marknadsbehov där det i förväg är svårt att förutse 
hur det kommer att gå. Eftersom produkterna som utvecklas ofta är väldigt innovativa och 
inte tidigare beprövade, finns det inte mallar och försäljningsstatistik att gå efter som i mer 
traditionella och väletablerade produkter och företag (Ries, 2011). 
  

“Every moment in business happens only once. The next Bill Gates will not build 
an operative system. The next Larry Page or Sergey Brin won´t make a search 
engine. And the next Mark Zuckerberg won´t create a social network” – Peter 
Thiel 2014, s 1. 

  
Så inleder Peter Thiel, medgrundare till PayPal1 och framgångsrik investerare i Silicon Valley 
sin bok Zero to One (2014), där han understryker vikten av att tänka och skapa nytt istället 
för att kopiera redan existerande företag. Detta är enligt honom grunden för en 
värdeskapande startup. Thiel (ibid) påstår sig inte ha en mall för framgång utan menar att 
varje möjlighet och innovation är unik och vägen till framgång handlar mer om att kunna se 
möjligheter till värdeskapande snarare än att följa färdiga mallar. Enligt Thiel är ett nytt 

                                                        
1 www.paypal.com 
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företags viktigaste styrka nytänkande och som han uttrycker det ”All happy companies are 
different” (ibid, s 12). Med det menar Thiel att det är viktigt att som digital entreprenör tänka 
på vilket värdeskapande företag som ingen redan skapat. Det är dock viktigt att förstå att 
bara för att ett företag skapar värde, betyder det inte att det är framgångsrikt rent 
ekonomiskt. Den ekonomiska framgången kommer genom att företaget lyckas fånga upp en 
del av det värde de skapar. Ett tydligt exempel på detta är amerikanska flygbolag, som 
omsatte 160 miljarder dollar under 2012, men med ett genomsnittligt flygpris (ibid) på $178, 
plockade de endast ut $0,37 i vinst per flygresa. För att få ett perspektiv på detta kan det 
jämföras med Google som skapar mindre värde, $50 miljarder samma år, men de plockade ut 
21 % i vinst. Några av de mest välkända digitala startups som finns idag inkluderar bland 
annat Spotify2, grundat 2006 med över 100 miljoner användare, Twitter3 grundat 2006 med 
över 300 miljoner aktiva konton och Uber4 som idag finns i över 500 städer världen över. När 
vi läser om dessa företag i media är det inte sällan i sammanhang där de listas som 
framgångsrika eller att de dragit in miljardbelopp i investering. Vad som är intressant är dock 
att en snabb Googling pekar på att ingen av dessa digitala jättar är vinstdrivande idag utan är 
alla beroende av investeringar från utomstående aktörer för att gå runt. Detta är relevant för 
vår uppsats då vi kommer börja med att undersöka vad digitala entreprenörer själva anser att 
en “lyckad startup” innebär för att sedan gå in på faktorer som de anser vara viktiga för att nå 
dit. 

1.2. Problemformulering 
Som nämnt i introduktionen så är det få startups idag som lyckas med att gå hela vägen till 
ett etablerat företag, även de som utåt sett ser mycket lovande ut till en början. Griffith 
(2014) skriver att endast cirka 10% av alla startups idag lyckas, och vi vill undersöka vad 
digitala entreprenörer som leder några av dessa själva tror ligger bakom framgången. För att 
skapa en djupare förståelse om vad som krävs för att lyckas med sin startup kommer vi titta 
närmare på vilka möjligheter och utmaningar digitala entreprenörer själva upplevt under 
vägen, samt vilka faktorer de uppfattar som viktiga för att lyckas.  

1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att generera kunskap kring vad som är viktigt att ha i åtanke om man 
som digital entreprenör strävar efter att ta sig in på den digitala startupmarknaden. Vi anser 
att detta är viktigt för att öka medvetenheten kring detta med tanke på att trenden inom eget 
företagande bara ökar som vi nämnde i introduktionen. Genom att lyfta detta ämne ges 
digitala entreprenörer som befinner sig i startgroparna möjlighet att dra lärdom av mer 
erfarna entreprenörer, för att på så vis förbereda sig för utmaningar som kan tänkas uppstå 
och förhoppningsvis undvika misstag som redan begåtts.  Därför vill vi vill ta reda på vilka 
möjligheter och utmaningar digitala entreprenörer har upplevt med att starta igång sina 
bolag och vad de själva tror är betydande faktorer för att lyckas. För att få svar på dessa 
funderingar kommer vi att arbeta utifrån följande frågeställningar: 
 
                                                        
2 www.spotify.com 
3 www.twitter.com 
4 www.uber.com 
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! Vad innebär en lyckad startup för en digital entreprenör? 
! Vilka möjligheter och utmaningar har digitala entreprenörer själva stött på under 

resans gång? 
! Vilka faktorer ser digitala entreprenörer som betydande för att lyckas med sin 

startup? 
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2. Definitioner 
Vi kommer i denna del av uppsatsen att definiera återkommande begrepp mer utförligt. 
Det är viktigt att tidigt få en bild av vad varje begrepp inrymmer och vad vi syftar till när 
vi använder dem. 

2.1 Entreprenörskap  
Entreprenörskap handlar om att upptäcka möjligheter och ta vara på dem genom att utveckla 
dem till produkter och tjänster. Entreprenörer värderar risker, möjligheter till utdelning och 
andra faktorer som spelar in i skapandet av något nytt. Kortfattat är nytt värdeskapande det 
främsta kännetecknet för entreprenörskap (Hull, Hung, Hair, Perotti & DeMartino, 2007). I 
USA definieras en entreprenör ofta som en person som startar ett eget företag som är nytt 
och litet, Drucker (1985) menar dock att bara för att ett företag är nytt och litet behöver det 
inte innebära att det handlar om entreprenörskap. Entreprenörskap blandas inte sällan ihop 
med företagande medan det i själva verket främst handlar om att vara innovativ och kunna 
fråga sig vad som skapar värde för kunden, och sedan kunna applicera detta på en tjänst eller 
en produkt. Som ett exempel tar Drucker (1985) upp McDonalds som inte på något sätt 
uppfann något nytt utan tog en produkt (hamburgare) som så många andra restauranger 
också erbjuder men skapade en ny typ av marknad av densamma. Drucker (1985) menar att 
vad McDonalds gjorde var att genom att analysera en befintlig marknad och dess kunder 
kunde de urskilja vad som var värdefullt för kunderna och på ett innovativt sätt komma på en 
lösning för att kunna erbjuda detta, vilket vi idag kallar för snabbmat. Entreprenörer är en 
minoritet i havet av nya företag och gemensamt för entreprenörer är att de har karaktärsdrag 
som sträcker sig utanför faktorer som endast att de är nya och små. Entreprenörer förändrar 
och förnyar det traditionella på ett innovativt sätt för att skapa nytt värde, och det är detta vi 
syftar på när vi i följande text använder ordet entreprenör. 

2.2 Digitalt entreprenörskap 
Digitalt entreprenörskap innefattar precis som traditionellt entreprenörskap nytänkande och 
nyskapande men skiljer sig dels genom den marknad de etablerar sig inom, men även genom 
att digitalisering ofta genomsyrar organisationen på många olika plan. Hull et al. (2007) 
menar i sin artikel ”Taking advantage of digital opportunities: a typology of digital 
entrepreneurship” att det finns tre grader av digitalt entreprenörskap, dessa innefattar mild, 
moderate och extreme digital entrepreneurship. Precis som namnen säger så är skillnaderna 
mellan dem graden av digitala medel de använder i sin organisation. Mild digital 
entrepreneurship använder vanligtvis digitala medel som ett komplement till traditionella 
redskap exempelvis en affär som även säljer en del av sina produkter online. Moderate 
digital entrepreneurship är beroende av digitala medel och digital infrastruktur för att 
organisationen ska fungera och består till stor del av digitala produkter och andra digitala 
medel. Extreme digital entrepreneurship innebär att hela organisationen såväl som 
produkten är totalt baserad på teknologi från produktion till leverans och marknadsföring. 
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2.3 Startup 
Då vi i den här uppsatsen har valt att inrikta oss på digitala startups behöver även begreppet 
startup definieras. Inom den digitala startup-världen är Eric Ries en mycket framgångsrik 
och välkänd entreprenör som förutom att starta en mängd välpresterande företag även skrivit 
boken The Lean Startup (2011). Boken är fylld med tips och råd på hur man som entreprenör 
kan öka sina chanser att lyckas med sin startup, då majoriteten av alla startups idag 
misslyckas (Ries, 2011). Ries definierar i sin bok en startup på följande vis: 
 

”A startup is a human institution designed to create a new product or service 
under conditions of extreme uncertainty” – Ries, 2011, s. 27 

 
Detta innebär att startups måste ta sig in på en osäker och föränderlig marknad där de inte 
ännu vet vilka deras kunder kommer att bli.  

2.4 Management 
Management handlar om att samordna och organisera olika aktiviteter inom ett företag för 
att kunna arbeta på ett strukturerat sätt i strävan att uppnå den vision som finns inom 
företaget. Management bör enligt Drucker (1986) ses som utövning snarare än en vetenskap, 
det baseras både på ansvarstagande och kunskap. Under 1900-talet har entreprenörskap och 
innovation inte förknippats något närmare med management, detta är något som förändrats 
på senare år då nyskapande och maximering av det redan befintliga mer och mer blir en 
viktig del av en managers uppgift. För att kunna bygga och leda en organisation som är 
innovativ är det väsentligt att en manager kan tänka och handla som en entreprenör. Drucker 
(1986) menar även att om en manager är ägare eller inte av ett företag är oväsentligt då 
management inte handlar om makt, ställning eller ägande utan bör snarare ses som ett 
objektivt organ som ansvarar över vägledning inom företaget för att det ska kunna prestera. 

2.5 Vision 
En vision kan beskrivas som det en organisation vill uppnå eller vart de vill komma med sitt 
företag. En vision kan vara långsiktig men den kan även finnas i form av delmål för att nå dit 
man vill komma. Visionen kan ses som en typ av vägledning för ett företag och ses ofta som 
mycket viktig då det knyter ihop organisationen så att alla vet vad man vill uppnå så att alla 
strävar åt samma håll (Business Dictionary, 2017). 

2.6 Digitalisering 
Ordet digitalisering används ofta som ett uttryck för att beskriva den förändring som sker i 
samhället i och med teknikens framfart. Detta innebär mer konkret att den tidigare analoga 
information vi använt oss av nu istället blir digital, alltså lagras i datorn istället för fysiskt. 
Digitalisering återfinns i många sektorer och ett exempel är hur banker har flyttat mycket av 
sin service från personlig till digital genom internetbanken (Khan, 2016).   
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3. Relaterad forskning 
I denna del kommer relaterad forskning som bedrivits inom digitalt entreprenörskap och 
startups att behandlas. Vi har valt att framförallt rikta in oss på forskning som behandlar 
våra nyckelord och samt forskning kring våra frågeställningar som riktar in sig på viktiga 
faktorer för att lyckas med sin startup. 

3.1 Digitalt entreprenörskap 
Att själva innovationsprocessen för digitala entreprenörer tagit en annan skepnad än dess 
traditionella motsvarighet råder det få tvivel om, där form och funktion inte längre behöver 
vara tätt sammansvetsat eller ens vara samma sak menar Yoo, Henfridsson och Lyytinen 
(2010). Det krävs således ett annat förhållningssätt för entreprenörer som rör sig i det 
digitala landskapet och i synnerhet inom startups. Nambisan (2016) argumenterar att på 
grund av teknologins intrång i entreprenörskapet och dess processer har en tydlig skillnad i 
beteenden och handlingar bland digitala entreprenörer gått att urskilja. Nambisan (2016) 
förklarar detta genom att exemplifiera hur digitala infrastrukturer har lett till att aktiviteter 
inom entreprenörskapets processer inneburit en allt större skalbarhet. Detta betyder till 
exempel att företag och startups med enkelhet snabbt kan förbättra prestanda till en låg 
kostnad. En verksamhet eller en produkt kan alltså skalas upp och ner, byta riktning och 
lägga till egenskaper eftersom digitala artefakter är programmerbara - en stor skillnad mot 
hur entreprenörskap tidigare uppfattats. 

Detta har sedermera ställt två antaganden på ända i hur vi idag uppfattar entreprenörskap 
och dess processer. Dagens teknologi har dels bidragit till mer porösa och flytande gränser. 
Detta har påverkan på produktens utfall vad gäller egenskaper och omfattning, samt var och 
när aktiviteter utförs. Yoo et al. (2010) menar också att digitaliseringen av produkter och 
tjänster genererat en allt större större flexibilitet genom att separera innehåll från artefakt 
likt nämnt i stycket ovan, och man vet aldrig helt säkert när, var och hur en tjänst eller 
produkt kommer användas. Det finns idag till exempel plattformar och molntjänster som 
entreprenörer kan utnyttja utan att bygga en fysisk artefakt, och ofta fortsätter produkter och 
tjänster att utvecklas även efter de blivit släppta till marknaden. Detta betyder att en 
förändring i entreprenörskapets processer, från linjära till icke-linjära - och med en större 
oförutsägbarhet. Forskning visar alltså att processen är krokig och samtidigt pågår genom tid 
och rum, vilket betyder att digitalt entreprenörskap är desto mer kantat av kaos än det 
traditionella entreprenörskapet (Nambisan 2016). 

 Vidare har traditionella ramverk och metoder inom entreprenörskap förespråkat vikten 
av väldefinierade affärsplaner och affärsmodeller. Men i ett allt mer ombytligt klimat som 
digitaliseringen stått för så krävs det att digitala entreprenörer har ett mer flexibelt 
förhållningssätt där framgång inte mäts i hur väl man utför sin plan, utan snarare hur 
digitala entreprenörer och startups hanterar mer dynamiska trajektorier. Att planera och 
förutse kunder och även sin egen produkt fungerar således bättre i en stabil miljö, vilket den 
digitala marknaden inte är.  Ett exempel på detta är Google som inte hade någon 
affärsmodell men som ändå kom att bli den största reklamplattformen vi har idag (Kiškis, 
2011).  
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Entreprenörskapet har gått in i en ny glansperiod i och med den globala ekonomin, och vi 
ser fler och fler entreprenörer födas varje dag. Trots denna renässans som Ries (ibid) 
beskriver det är det alldeles för många misslyckanden bakom varje lyckande. Det saknas ett 
nytt tankesätt, och lean-metodiken som presenteras i “The Lean Startup” (ibid) är framtagen 
för att undvika de vanligaste fallgroparna. Metoden har sina rötter i Toyotas strategi där 
ledorden är “genchi genbutsu” - gå ut och se för dig själv. Det handlar om att testa den 
hypotes man har på riktiga människor och sedan lära utifrån det. Framsteg inom till exempel 
tillverkning och industrier tillmäter man produktionen av fysiskt gods med hög kvalitet, men 
Ries (ibid) menar att lean-metoden använder sig av en annan mätsticka - ett så kallat 
validerat lärande. Detta eftersom startups tenderar att bygga någonting ingen i slutändan vill 
ha, även om man byggt det inom tidsramen och utsatt budget. Validerat lärande är den 
process en startup genomgår då man empiriskt kan demonstrera sanningar om det egna nuet 
och framtida kunder genom att involvera dessa i processen. Man tillåts testa sin vision och 
metoden är även mer precis och snabbare än klassiska kalkyler, vilket är synonymt med 
traditionellt entreprenörskap. 

3.2 Att lyckas med sin startup 
Det finns inget beprövat recept som gör att en startup lyckas, men utifrån många års arbete 
inom området så tycks Cusumano (2004) utifrån en lista publicerad i The Business of 
Software identifierat de viktigaste elementen. Dessa faktorer kan ses från både en 
investerares perspektiv och en startups perspektiv. De faktorer som anses viktiga är teamet, 
marknaden, tilltalande produkter, kundintresse, trovärdighetsgapet, växtpotential, 
flexibilitet och vinstpotential vilket kommer förklaras mer ingående nedan. 

3.2.1 Ett starkt ledningsteam 
Forskning inom digitala startups har behandlat ledningen och högt uppsatta inom detsamma 
och deras föredragna egenskaper. Preston (2001) skriver bland annat att arbetslag på fyra till 
fem entreprenörer med kompletterande expertiser har en förmåga att accelerera en startup, 
till skillnad från en startup där endast en person arbetar ensam. En annan orsak till varför 
investerare väljer vissa specifika startups, beror till stor del på grund av just människorna 
involverade och inte själva teknologin i sig. Enligt Cusumano (ibid) är mjuka kompetenser 
viktigare i uppstarten, då digitala startups förlitar sig mycket på marknadsföring och expertis 
inom försäljning. Hur bra produkten eller teknologin än må vara så är den värd lite utan rätt 
ledning, vilket är teamets uppgift. 

Vidare så har Chorev och Anderson (2005) intervjuat tretton stycken högt uppsatta 
entreprenörer inom israeliska startups och fann även här underlag för vikten av de mjuka 
egenskaperna. Engagemang, att kunna identifiera sig med målen, ledarskapsförmågor och 
variation inom expertis sågs som kanske de allra viktigaste faktorerna. Även om marknader 
och företagets mål förändras med tiden så är utsikterna goda för att lyckas ändå ifall en 
startup besitter dessa egenskaper inom teamet. Även i Preston (2001) går det att utröna 
vikten av en startup som utför aktiviteter i ett team. Människor med kompletterande 
egenskaper gav en startup chansen att lyckas i mycket större utsträckning, och det 
argumenterades även för att det finns en falsk bild av att entreprenörskap skulle vara ett 
individuellt beteende.  
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3.2.2 En attraktiv marknad 
Att sikta in sig på en stor och redan exploaterad marknad, med argumentet att man bara 
behöver ta över en liten del av densamma för att bli lönsamma, är också fel fokus. Istället bör 
startups sikta in sig på marknader som ännu är relativt outforskade, och som har potentialen 
att bli stora och lönsamma med tiden menar Cusumano (ibid). 

3.2.3 En tilltalande ny produkt eller tjänst 
Många nya “måste ha” produkter och tjänster har lanserats världen över de senaste åren. 
Dessa har fått oss att fundera över hur vi någonsin kunnat klara oss utan, och hur ingen 
lyckats lösa denna efterfrågan tidigare. Cusumano (ibid) målar upp exemplet med Steve Jobs 
och Steve Wozniak. Dessa två lyckades identifiera kundbehov och marknader som ännu inte 
blivit tillfredsställda tack vare innovationer såsom iPod och iPhone. Han förklarar att vissa 
startups ger sig in i en marknad med någonting utstickande, till exempel bättre pris eller 
annan funktionalitet vilket kan ge dessa ett övertag mot till synes stabila marknader och 
aktörer. 

3.2.4 Starka bevis för kundintresse 
Investerare vill se resultat, och Cusumano (ibid) menar att en prototyp eller någon form av 
beta-version kan hjälpa till att dra till sig användare och kunder. Vanligtvis har startups 
inriktat mot tjänster inga färdiga produkter, utan de måste försöka väcka intresse i en 
kundskara med att erbjuda till exempel ett mindre engagemang och åtagande. Det är även 
detta Ries (2011) talar om när han nämner sin minimum viable product tidigare i kapitlet. 
Detta genom att låta kunder testa, för att sedan förfina, utveckla och sedermera skala upp sin 
produkt eller tjänst.  

3.3.5 Överkomma “trovärdighetsgapet” 
Den kanske viktigaste faktorn för en startup är vad Cusumano (ibid) kallar för 
“trovärdighetsgapet”. Detta innebär att startups måste bevisa för potentiella kunder att man 
inte är en så kallad dagslända. Kunder eftersträvar oftast det mest tillförlitliga och säkra 
alternativet, oberoende av kostnad och funktionalitet, då man inte vill gå in i en osäker 
relation. För att överkomma dessa hinder är det vanligt att startups paketerar sina 
erbjudanden på diverse tilltalande sätt, så som rabatter och vilka man samarbetar med för att 
demonstrera sin trovärdighet. 

3.3.6 Påvisa tidig tillväxt och vinstpotential 
Vidare vill självklart investerare bevittna någon form av plan för hur given startup tänkt växa, 
och detta inom en tidsram. Cusumano (ibid) förklarar också att detta är någonting som är 
svårt, då det nästintill är omöjligt att beräkna när någonting kommer att bli lönsamt. Detta 
betyder att nya konkurrenter kan blanda sig i leken, samtidigt som legala aspekter kan 
tillkomma eller ändras. Misslyckas man med att påvisa detta leder det ofta till en ond spiral 
då man inte kan visa upp dessa milstolpar och tar för lång tid på sig, vilket leder till att andra 
aktörer blandar sig i och tar över den marknad man eftersöker. 
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3.3.7 Flexibilitet i strategi och teknologi 
Något som tenderar att attrahera potentiella investerare är fokus inom startups, att 
mobilisera sina styrkor kring något specifikt. Samtidigt vill investerare också se flexibilitet 
vilket Cusumano (ibid) förklarar som en svår balansgång, då man vill se att startups är klara 
med sitt mål och sin vision men också kan förändra sin strategi om den inte fungerar. Även 
här menar Chorev och Anderson (2005) via sin forskning bland israeliska startups att 
flexibilitet är otroligt viktigt och att en klar strategi inte alltid behöver vara utstakad, då 
vardagen för en startup kräver ett dynamiskt tänkande och anpassning.  

3.3.8 Potential till en stor vinst för investerare 
Med ovanstående faktorer i beaktande så är det ändå svårt att veta exakt vilka eller vilken 
startup som lyckas, men det ger ändå ett ramverk för investerare och sedermera verktygen 
för startups att etablera sig på marknaden som en betydande aktör. Cusumano (ibid) menar 
att många riskkapitalfirmor vill se en affärsmodell som enkelt kan skala upp samtidigt som 
man behåller ett övertag mot konkurrenter. Detta är något som kan ske i olika fart beroende 
på vad för exempelvis typ av mjukvaror man utvecklar, och vilken dynamik produkten eller 
tjänsten erbjuder.  

4. Metod 

I följande avsnitt kommer vi presentera hur vi gått tillväga vid utförandet av vår studie. Vi 
diskuterar varför vi gjort de val vi gjort samt hur vi analyserat och tolkat det material vi 
samlat in. 

4.1. Kvalitativ studie 
För att kunna undersöka de fundamentala delarna i arbetet i form av problemformulering, 
syfte och frågeställningar började vi tidigt med att överväga val av forskningsmetod. Syftet 
med arbetet var att utveckla kunskap om digitala entreprenörers upplevelser och deras egen 
livsvärld kring entreprenörskapet. Inom ett kvalitativt förhållningssätt är intervjuer ett 
vanligt förfarande. Starrin och Renck (refererad i Svensson och Starrin, 1996) skriver att den 
kvalitativa intervjun lämpar sig inom den forskning där målet är att bland annat upptäcka 
företeelser och innebörder. Här tittar man alltså på vad det är som egentligen händer. 
Svensson och Starrin (1996, s 53) ger den kvalitativa intervjun egenskaperna att: “Utröna, 
upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos någonting.” Vidare menar 
Trost (2005) att valet av metod sker i anslutning till teoretiskt perspektiv samt 
frågeställningen man vill studera. Efter övervägande så var det motiverat att välja den 
kvalitativa metoden, då vårt syfte som tidigare nämnt var att utveckla just en förståelse och 
finna mönster i entreprenörernas erfarenheter, upplevelser och egen livsvärld. På så sätt har 
vi getts möjligheten att kunna tolka och analysera materialet i en djupare analys, som 
besvarar våra frågeställningar. 

4.1.1 Fördelar och nackdelar med den kvalitativa metoden 
Trost (2005) menar att en kvalitativ studie har en fördel mot den kvantitativa då man vill 
förstå människors sätt att resonera och reagera, eller urskilja handlingsmönster vilket var vad 
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vi ville göra. Eftersom att digitalt entreprenörskap inte är skrivet i sten och av forskning att 
döma bottnar både i en bra idé men också i massvis med andra faktorer, så var vårt mål att 
plocka ut nycklar som intervjuobjekten medvetet eller omedvetet delade med sig av. På så vis 
kunde vi sedan tolka ur vårt teoretiska perspektiv samt vår situation. En svaghet som Trost 
(ibid) nämner angående den kvalitativa metoden är att den ofta bygger på ett litet urval, 
vilket kan bemötas med misstänksamhet då resultatet inte är representativt för en 
befolkning. Detta gäller även vår studie som inte bör ses som representativ för marknaden i 
helhet utan endast bör tolkas som en indikation på hur det kan vara. 

Tvärtemot den kvalitativa intervjun har den kvantitativa metoden som mål att att studera 
samband eller fördelning och det mellan på förhand definierade företeelser eller egenskaper. 
Den största anledning till att vi inte valde den kvantitativa metoden är för att vi då inte fått en 
djupare förståelse, då enkäter inte hade tillåtit att oss att gå på djupet med respondenterna. 
Vi var intresserade av handlingar och beteenden, vilket är svårt att formulera frågor med 
färdiga svarsalternativ till. En annan anledning är att vi inte var ute statistiska mått såsom 
nummer och antal för att besvara våra frågeställningar. 

4.2. Litteraturgenomgång 
Inom hermeneutiken menar man att det är viktigt generera en förförståelse för ämnet innan 
man går in i intervjufasen menar Barbosa da Silva (refererad i Svensson och Starrin, 1996). 
Detta är för att ett meningsfullt samtal ska kunna föras mellan intervjuaren och informanten. 
Att ha en viss grad av förkunskap är även viktigt inför tolkning av de data som samlats in 
under samtalet. Då våra kunskaper inom ämnet var relativt begränsade började vi arbetet 
med att studera relevant litteratur inom ämnet för att bli mer pålästa och öka våra chanser 
att kunna ställa relevanta frågor under intervjun. Vår litteraturstudie började med en bred 
sökning efter vetenskapliga artiklar och litteratur inom området. I början fokuserade vi på att 
läsa in oss på populära och aktuella metoder och teorier inom området i form av böcker, 
såsom The Lean Startup (2011) av Eric Ries och Zero to One (2014) av Peter Thiel. För att 
sedan bredda vår kunskap ytterligare så läste vi vetenskapliga artiklar där vi sökte på 
nyckelord som bland annat startup, digital startup, e-startup, digital entrepreneur och tech 
entrepreneur/startup. Anledningen till att vi sökte på engelska termer var på grund av att 
material på svenska var väldigt begränsat. Sökningen bedrevs framförallt i databaser såsom 
ACM Digital Library5 och Google Scholar6, med målet att få en ännu bättre överblick i vad 
som sagts och hur forskning bedrivits tidigare. De vetenskapliga artiklarna handlade om 
alltifrån digitaliseringens påverkan på innovationsprocesser, möjligheter, teorier, utmaningar 
samt strategier inom startups. Litteraturstudien har varit en värdefull pusselbit då det gav oss 
en solid grund att stå på i arbetet mot slutresultatet.  

4.3. Val av studieobjekt  
Trost (2005) skriver att urvalet ska vara en miniatyr av den population man ämnar att 
undersöka, i vårt fall är detta digitala entreprenörer. Majoriteten av de digitala entreprenörer 
vi fick kontakt med är män. Trots att fem av sex av våra respondenter är män kan det ses som 

                                                        
5 dl.acm.org 
6 scholar.google.se 



14 

en spegling av det digitala entreprenörskapet då det är kraftigt mansdominerat (SCB, 2014). 
Hade vi gjort en studie där det var hälften kvinnor och hälften män hade detta resulterat i en 
studie som inte speglar hur marknaden ser ut idag. Trots att urvalet stämmer relativt bra 
överens med hur marknaden ser ut är det viktigt att man vid kvalitativa intervjuer är 
medveten om att det inte är representativt rent statistiskt för hur det faktiskt är i det verkliga 
livet. På samma sätt kan vi inte säga att män involverade inom digitalt entreprenörskap 
generellt tycker såhär eftersom våra respondenter endast representerar sig själva, så 
undersökningen bör endast ses som en indikation på hur det kan se ut på marknaden (ibid). 
Vid kvalitativa intervjuer ligger fokus oftast på att undersöka intervjupersonernas tankar, 
känslor och uppfattningar om något och därför bör man sikta på ett så heterogent urval som 
möjligt (ibid). Vid vårt val av studieobjekt var vi tidigt medvetna om att det ofta är svårt att få 
tag på respondenter till undersökningen, på grund av detta kontaktade vi en stor mängd 
företag i vår jakt på deltagare och intervjuade de vi fick respons av. Detta kallas för ett 
bekvämlighetsurval, man tar helt enkelt det som finns tillgängligt. Det finns nackdelar med 
detta då det kan vara så att man aktivt väljer bort personer som man inte tror ska tillföra 
något till studien, så kallad självselektion (ibid), men då vi intervjuade alla som svarade på 
vår förfrågan att delta i studien blev detta inte fallet för vår studie. Av drygt 40 kontaktade 
företag fick vi kontakt med sex stycken deltagare som hade möjlighet att delta i 
undersökningen.  

4.4 Avgränsning  
Då det vi ville undersöka var utmaningar, möjligheter samt vad en digital entreprenör själv 
anser är en lyckad startup valde vi att kontakta företag som redan har en produkt på 
marknaden. Detta för att dessa entreprenörer har erfarenhet från både startup-processen och 
att driva själva företaget när produkten eller tjänsten väl har lanserats. Vissa av våra 
respondenter har funnits på marknaden under en längre tid, upp till 10 år som vinstdrivande 
och är idag självförsörjande (ej beroende av investerare) medan andra fortfarande ligger i 
startgroparna och går ännu ej med vinst. Spannet för omsättningen bland företagen vi 
intervjuat ligger mellan ingen omsättning och sex miljoner kronor under förra året (2016). 
Det kan argumenteras för att det hade varit bra att ta några företag som inte redan har en 
lanserad produkt för att få mer bredd i undersökningen, då det inte är omöjligt att 
uppfattningen om vad en lyckad startup är kan förändras efter lanseringen. Vi reflekterade 
kring detta men bestämde oss för att då vi strävade efter att hitta mellan fem och tio företag 
att intervjua blir resultatet mer representativt genom att rikta in sig på en specifik grupp. Vi 
sökte deltagare för studien på ett antal hemsidor, dessa var Infotech7, veckans affärer8 och 
Startuppodden9. Våra krav för att kontakta ett företag var att de skulle: 
 

! Vara digitala (se definition under rubrik 2.2)  
! Ha en redan lanserad produkt 
! Passa in i kategorin startup (se definition under rubrik 2.3) 
! Vara lanserade i Sverige. 

                                                        
7 www.infotechumea.se 
8www.va.se 
9 www.startuppodden.se 
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Då syftet med studien var att undersöka just digitala entreprenörer och startups blev det 
naturligt att ha dessa krav på urvalet. Att de skulle vara lanserade i Sverige satte vi som krav 
för att vi ansåg att det skapar en mer rättvis bild om alla kommer från samma land då det kan 
påverka förutsättningarna för en startup kraftigt beroende på vart man lanserar den, 
exempelvis i Umeå eller i Silicon Valley. Carvalho (2016) skriver att detta dels beror på att 
blickarna från investerare tenderar att riktas dit och även för att möjligheterna att nätverka 
är större i den typen av teknologiska ”hotspots”.  Vi valde ut de företag som uppfyllde våra 
krav och kontaktade därefter samtliga, på så vis blev urvalet objektivt och slumpmässigt. 

4.5.  Datainsamling 
Vår datainsamling utfördes via en empirisk studie och skedde i form av kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer. Lofland (refererad i Svensson och Starrin, 1996) nämner ordet 
“puzzlements”, vilket betyder att man identifierar någonting som är problematiskt eller 
intressant vad gäller det ämne man forskar inom. Vi började därför med att skriva ner en 
massa olika frågor som skulle kunna tänkas inrymmas, för att sedan hitta en röd tråd genom 
vårt syfte och vår frågeställning. Därefter började teman ta form med ett antal frågor i varje 
tema. Starrin och Renck (ibid) beskriver att inom dessa typer av intervjuer (icke-
standardiserade) så baseras kommande frågor på det tidigare svaret, vilket innebär att en 
större flexibilitet erbjuds då intervjuguiden i vårt fall inte var absolut. Starrin och Renck 
(ibid) skriver att vad som händer i den kvalitativa intervjun är att de svar man får inte på 
förhand är specificerade. Utifrån våra frågor och teman så ledde också respondenterna in oss 
på andra spår, i vilka vi fick anpassa oss och ta intervjun dit den var på väg med relevanta 
följdfrågor, men fortfarande med våra teman som underlag. Värt att nämna är att vi så 
mycket som möjligt försökte tillämpa probing i våra intervjuer. Starrin och Renck (ibid) 
skriver att probing är en teknik som används för att frambringa mer rika svar genom att vara 
en engagerad lyssnare och arbeta med uppföljningsfrågor. Detta var också någonting vi 
gjorde i passager där vi kände att mer information gick att utvinna. 

4.5.2 Intervjuernas upplägg 
En av respondenterna besvarade de frågor vi utformat via mejl, och de resterande 
respondenterna intervjuades ansikte mot ansikte eller via Skype10. Vi delade upp intervjuerna 
genom att en av oss antecknade och bandade in, medan den andre ställde frågor och styrde 
intervjun och vice versa. Vid första mejlkontakt föreslog vi att intervjuobjekten fick 
bestämma tid och plats, detta enligt Trost (ibid) riktlinjer i syfte att få till en trygg miljö för 
respondenten. Våra intervjuer med respondenterna skedde i ett öppet klimat, där vi som 
intervjuare och de intervjuade snarare ingick i ett samspel där vår på förhand utformade 
intervjuguide endast fungerade som en fingervisning. Under intervjuerna var vi båda 
närvarande, även om den ena höll en mer tillbakadragen roll och analyserade saker som 
kroppsspråk och tonläge. Enligt Trost (ibid) så kan två intervjuare vara ett stöd, då man får 
en bättre förståelse än om man är ensam. Å andra sidan kan också ett tydligt maktövergrepp 
skönjas då intervjuobjekt kan komma i ett underläge. Detta var någonting vi diskuterat på 

                                                        
10 www.skype.se 



16 

förhand och anpassade oss efter, då den som inte styrde intervjun som tidigare nämnt höll en 
tillbakadragen roll och endast inflikade med en följdfråga eller en uppmaning om 
förtydligande från respondentens räkning. 

Vi bandade alla våra intervjuer med godkännande från våra respondenter. Anledningen 
till detta är att vi ville gå tillbaka, lyssna och analysera. Trost (2005) skriver att man kan 
lyssna till tonfall och ordval, och även skriva ut materialet och läsa mer ordagrant i sitt 
material. Att vi bandade våra intervjuer har också i slutändan hjälpt oss då vi kunnat gå 
tillbaka och just göra detta. En annan positiv egenskap som Kvale (2009) nämner är att 
bandspelare ger intervjuaren frihet och att denne kan koncentrera sig på dynamiken i 
intervjun. En nackdel som Trost (2005) nämner dock är att gester och mimik ofta går 
förlorat, men där hade vi täckning då personen som höll sig mer i bakgrunden antecknade 
dessa företeelser istället för vad intervjuobjektet rent verbalt sade.  

4.6. Bearbetning av data 
Vi har bearbetat insamlad data med stöd i de fem steg som presenteras i Yin (2013). 
Författaren beskriver hur forskaren i det första steget omsorgsfullt och organiserat 
sammanställer data och skapar en formell databas för att i nästa steg kunna demontera data i 
databasen. Vi gjorde detta genom att lyssna igenom och transkribera våra intervjuer 
omgående efter att vi utfört dem. Vi transkriberade dem ordagrant och skrev ut hela 
inspelningen för att vi inte ville riskera att skala bort någon information. Då vi utförde 
intervjuerna på så sätt att en person var den som höll i intervjun och den andra av oss förde 
en del anteckningar och noterade saker som kroppsspråk och ansiktsuttryck med mera, valde 
vi att dela upp transkriberingen så att den som antecknat under en intervju transkriberade 
samma intervju. Vi valde att göra så för att vi upplevde att det var lättare att förstå sina egna 
anteckningar och det innebar att vi kunde notera anteckningarna från intervjun i 
transkriberingen. Genom att vi transkriberade intervjuerna så omgående vi kunde efter 
utförd intervju hade vi dem färskt i minnet och detaljer som skulle kunna riskera att bli 
bortglömda kunde fångas upp. Yin (ibid) skriver att det finns datorprogram som kan 
användas som hjälpmedel under analysprocessen men att detta kan vara tidskrävande och 
riskerar att leda till att det egna analytiska tänkandet distraheras. På grund av detta, samt att 
vi inte är bekanta med några analysprogram, har vi behandlat allt material för hand. Yin 
(ibid) skriver mycket om att det underlättar arbetet om man noggrant organiserar materialet, 
men att det är upp till vad forskaren själv föredrar i förhållande till sitt arbetssätt som är 
avgörande för hur formell man väljer att göra sin sammanställning. Vi valde att lägga in alla 
transkriberade intervjuer i ett och samma Google-dokument som vi båda hade tillgång till. I 
detta skede organiserade vi endast vår data så att vi radade upp intervju efter intervju och 
särskilde dem med tydliga rubriker i dokumentet. Vi ansåg att detta var tillräckligt i vårt fall 
då vi endast utfört sex intervjuer och det var lätt att få en överblick över materialet när allt 
var i samma dokument. Efter att vi transkriberat och sammanställt vårt material fortsatte vi 
analysprocessen enligt de övriga fyra stegen som Yin (ibid) presenterar som demontering, 
remontering, tolkning och slutsatser. Dessa kommer att presenteras nedan. 
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4.6.1 Kodning 
Det andra steget i analysprocessen är demontering av insamlad data. Om forskaren väljer att 
koda sitt material är det här kodningen sker menar Yin (ibid), vilket är något vi har valt att 
göra i vår uppsats. Vi vägde för och nackdelar med kodning mot varandra. Yin (ibid) skriver 
att för erfarna forskare kan det finnas fördelar med att inte koda data under 
demonteringsfasen, detta för att aktiviteten blir mindre rutinmässig och större utrymme 
lämnas för eftertänksamhet och nya insikter. Dock kan det även leda till att det blir svårt att 
få systematik i sitt arbete och att bedömningar riskerar att bli ologiska. Då ingen av oss 
tidigare arbetat med data på detta sätt valde vi att koda våra data, då kodning enligt Yin 
(ibid) på ett metodiskt sätt hjälper till i processen att skapa en djupare förståelse för vad det 
material man samlat in faktiskt innehåller. Efter att ha läst igenom vårt material och blivit 
bekanta med det började vi urskilja mönster. Vi valde att använda oss av axiala koder som 
bygger på att forskaren plockar ut centrala teman i den text som analyseras och skapar 
metakoder av dessa, alltså koder som representerar ett större tema (David & Sutton, 2016).  
Vi valde att göra detta allt eftersom vi utfört och transkriberat intervjuerna. Vi gick metodiskt 
igenom intervju för intervju och färgkodade teman vi uppfattade som centrala. För att 
effektivisera processen delade vi upp kodningen så att vi kodade tre intervjuer var. David och 
Sutton (2016) föreslår att man vid gruppkodning tillsammans i gruppen bör identifiera de 
huvudkoder man kommer att använda sig av vid kodningen. Vi gick därför igenom materialet 
tillsammans för att försäkra oss om att vi tänkte likadant rörande kodning av teman. 
Slutligen hittade vi tre olika teman som vi gav varsin färg. Dessa teman blev vad vi sedan 
använde oss av som huvudrubriker i vårt resultat. Som nybörjare är det en fördel att till en 
början ha grova teman som täcker mycket för att inte riskera att någon information går 
förlorad (ibid). I remonteringsfasen grävde vi ner oss djupare i våra olika teman och började 
urskilja underkoder vilket vi skapade mindre teman av. Då syftet med vår studie har varit att 
ta reda på entreprenörers egna uppfattningar har vi varit generösa i presentationen av vårt 
resultat, då vi inte ville riskera att sålla bort viktiga delar. 

4.6.2 Tolkning 
Efter att vi demonterat och sedan remonterat vårt insamlade material gick vi in i en 
tolkningsfas. Yin (2013) skriver att tolkningen sammanför analysen och även utgör dess 
höjdpunkt. Målet i denna fas är att inte att skaffa sig en snäv bild, utan den ska istället vara 
omfattande men med specifik data som vi utvunnit genom vår kodning. Under 
kodningsmomentet växte det sakta men säkert fram olika teman och subteman vilka 
presenteras i resultatdelen. I tolkningen valde vi sedan att formulera om vissa teman och slå 
ihop dess subteman för att göra det mer begripligt och överskådligt.  

Vi tolkade vår insamlade data och på så vis underbyggde våra argument med hjälp av 
tidigare forskning. Till skillnad från positivismen där man anser att sann kunskap ska 
grundas på bevisbar fakta (Giddens & Griffiths, 2007) menar man inom hermeneutiken att 
det inte finns någon absolut sanning, vilket resultat man får beror på ur vilket ljus man ser 
och tolkar sitt material. Vi har inte strävat efter att få fram någon sanning utan vad vi 
presenterar i vårt arbete är ett resultat av hur vi har tolkat vår empiri och därför anser vi att 
ett hermeneutiskt synsätt har varit passande för vår studie. Som tidigare nämnt i 
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litteraturstudien så valde vi ett hermeneutiskt angreppssätt. Ett viktigt begrepp inom 
hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln - även kallad spiralen - som beskriver den 
tolkningsprocess som sker av det insamlade materialet. När forskaren analyserar sitt material 
går man från delar av texten till helhet och får på så sätt en djupare förståelse av sitt material 
allt eftersom man tolkar det (Barbosa da Silva refererad i Svensson och Starrin, 1996).  

4.7. Etiska överväganden 
Vid utformningen och genomförandet av studien har vi utgått från Vetenskapsrådets (2015) 
rekommendationer och riktlinjer för bedrivandet av forskning. Vi började intervjun med en 
presentation av oss själva, vår institutionstillhörighet samt syftet med vår studie och att den 
insamlade informationen endast kommer att nyttjas för att uppfylla detta.  Därefter 
informerade vi om att deltagandet för intervjun är helt frivilligt och att respondenterna när 
som helst under intervjuns gång kunde välja att avbryta sin medverkan, allt detta i enlighet 
med informationskravet (ibid). I de fall där en undersökning är utformad på så sätt att 
deltagaren är aktiv i sin insats, exempelvis som i vår undersökning via intervju, måste 
samtycke alltid inhämtas från deltagaren vilket gjordes muntligt i början av intervjun. 
Konfidentialitetskravet syftar till att skydda informanten om sådan information som kan vara 
känslig eller användas för att identifiera denne (Vetenskapsrådet 2015). Men hänsyn till detta 
har vi därför anonymiserat samtliga deltagare och deras företag. Vi har även tagit bort namn 
på platser, namn på produkter samt hållit företagsbeskrivningen på ett relativt allmänt plan 
för att identifiering inte ska kunna ske. 

5. Resultat 
I detta kapitel börjar vi med att kort introducera våra informanter och deras företag för att 
sedan komma in på resultaten från våra intervjuer.   

5.1 Företagsbeskrivningar 
Samtliga företag är grundade i Sverige och spannet för omsättning sträcker sig från ej 
vinstdrivande till en omsättning på drygt sex miljoner kronor under 2016. Antal anställda 
varierar mellan en och trettio anställda och företagen är grundade mellan 2010 & 2015. 
Intervjuerna sträckte sig mellan 30 och 50 minuter  

5.1.1 Startup A - Personlig intervju den 9/3 – 2017 
Respondent A är grundare av Startup A och är involverad i spelbranschen och utvecklar både 
dator- och tvspel i 2D-karaktär. Startup A är baserad i en svensk medelstor stad och är ett 
enmansföretag. Spelen som respondent A utvecklar är mest populära i Nordamerika.   

5.1.2 Startup B - Personlig intervju den 9/3 - 2017 
Respondent B är en av Startup Bs två grundare och anställda i dagsläget. Startup B figurerar 
inom mjukvarubranschen med en egenutvecklad produkt som används för att effektivisera 
och snabba på laddningstiden för hemsidor. De är baserade i en svensk medelstor stad och 
har kunder både i Sverige och utomlands. 



19 

 
5.1.3 Startup C - Skriftlig intervju mottagen den 13/3 – 2017 
Startup C är också ett mjukvaruföretag som utvecklat en unik teknologi inom marknaden för 
pekskärmar. Vår Respondent (C) ingick i den forskargrupp som grundade produkten och 
sedan uppstarten i en medelstor svensk stad har de öppnat upp kontor även i andra länder. 

5.1.4 Startup D - Skypeintervju den 29/3 – 2017 
Startup D har skapat en illustrativ och informativ karttjänst inom webb och mobil som 
inriktar sig på Sveriges natur och friluftsliv. Startup D ligger ännu i startgroparna och är 
baserad i en större svensk stad. 

5.1.5 Startup E - Skypeintervju den 30/3 - 2017 
Startup E har utvecklat en crowdsourcad street view-tjänst, som gör det möjligt för individer 
att lägga upp bilder runt om i världen från gatunivå på företagets plattform. Respondent D är 
en av två grundare och de är baserade i en större svensk stad.   

5.1.6 Startup F - Personlig intervju den 4/4 – 2017 
Startup F är ett tjänsteföretag som erbjuder hushållsnära tjänster i vardagen utförda av 
studenter. Tjänsten i sig är inte digital, men verksamheten bygger på digitala hjälpmedel. 
Startup F är baserad i en medelstor svensk stad.  

5.2 En lyckad startup 
Respondent E diskuterar vad han tycker att en lyckad startup är, det är en mycket bred fråga 
säger han. Han anser att man lyckats om man i startup stadiet lyckas göra vinst, med eller 
utan hjälp av investerare. Han tycker att det är en svår fråga då exempelvis Twitter11 och 
Uber12 är stora företag sett till användare men de är trots detta inte lönsamma idag. När vi 
frågar om det egna företaget är framgångsrikt skrattar han och säger: 
 

“If we are successful? I think we are semi successful, haha. I don´t think we are 
there yet. It will definitely take a couple of more years before we can become as 
profitable as we want to be, we do have funding though. Which keeps us going 
and pays the bills, which is great. That way we can fully focus on the product 
and not necessarily on sales, or at least less on sales. But the pressure of getting 
more customers and especially paying customers on board definitely increases 
over time” - Respondent E. 

 
För Respondent D handlar en lyckad startup om att lösa ett problem för någon intressent, till 
exempel slutkonsumenter eller B2B, och att göra det via sin mission och det visionära 
ramverket man har. Precis som Respondent E har Respondent D har en liknande syn på 
lönsamhet, där han menar att man bör vara snabb på att monetärisera sin verksamhet. 
Lyckas man inte ta betalt för sin produkt eller tjänst är man ute på tunn is säger han. Detta är 

                                                        
11 www.twitter.com 
12 www.uber.com 
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någonting som ofta kan ske i ett för sent skede inom många företag, även om han belyser att 
många lyckats trots att de inte tagit betalt då det varit den centrala affärsidén.  

Respondent F säger att för henne handlar lyckad inte så mycket om snabb lönsamhet eller 
att tidigt göra vinst, utan om att nå sin vision. Enligt Respondent C är lönsamheten inom 
startups det absolut viktigaste. Han menar på att många av dagens jättar såsom Spotify13 och 
Twitter14 inte nödvändigtvis bör ses som lyckade ur en lönsamhetssynpunkt då de förlitar sig  
mycket på riskkapital. Istället bör fokus bland startups ligga på intäkter snarare än antalet 
användare. 

 
“Some people will claim "there is value in the number of users", which is of 
course true, but I appreciate a company more if they actually are profitable, 
rather than leaning on tons of venture capital or users for their value.” - 
Respondent C. 

 
Respondent B instämmer med Respondent F vad som anses som lyckat. Han menar att en 
lyckad startup helt och hållet speglar vad det är man vill uppnå - vad det än må vara. 
Visionen är någonting som kan skilja sig väldigt mycket från entreprenör till entreprenör, till 
exempel att bli störst på marknaden, lösa människor problem, bli vinstdrivande eller 
förändra världen. Når man sin uttalade version är man enligt Respondent A emellertid 
lyckad. Respondent A stämmer även han in i viss mån med B och F i den meningen att en 
lyckad startup speglar någonting man vill uppnå. För Respondent A innebär det rent konkret 
att han har möjligheten att försörja sig på att göra något han älskar, vilket han gör idag. 

5.3 Framgångsfaktorer 
För att besvara våra frågeställningar har vi frågat våra respondenter vad de anser är 
viktiga faktorer för att lyckas med sin startup, de faktorer som kommit upp som viktiga 
presenteras nedan. 

5.3.1 Att ha en vision 
Att ha en vision med sitt företag är något som de flesta av våra entreprenörer var överens om, 
Respondent B berättar att den ursprungliga visionen med tjänsten växte fram när man 
arbetade med kunder och projekt under tidigare konsultdagar. Han hade lärt sig från tidigare 
kunder och projekt där han arbetat för att optimera hemsidor, att det fanns ett konkret behov 
för en liknande mjukvara. Sprunget ur det behovet växte en klar destination och vision fram 
om vart man ville ta sig. 

Det märks klart och tydligt att det finns ett långsiktigt mål och en tydlig vision med 
produkten för Respondent B. Han berättar att de vill antingen skapa en lyckosam verksamhet 
eller en väldigt bra teknologi, och att det skulle vara den ultimata framgången. Respondent B 
nämner att han lyckats med sin vision vad gäller teknologin, men att han fortfarande arbetar 
på den organisatoriska biten vad gäller mjuka aspekter (t.ex. dynamik inom arbetsgruppen 
etc.). Även i vår intervju med Respondent D så är vision och även “mission” ett 

                                                        
13 www.spotify.com 
14 www.twitter.com 
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återkommande tema. Han pratar väldigt mycket om hur vitalt det är för en startup och 
entreprenörer i allmänhet med både en mission och en vision, och hur allt entreprenörskap 
bottnar i dessa. Mission beskriver Respondent D som “the big why?”, alltså varför man gör 
det man gör. Missionen med Startup D är att få ut fler människor i naturen i hopp om att det 
kan leda till bättre mående men även öka förståelsen för både andra människor och vår 
planet. Angående visionen, är den som Respondent D själv beskriver det, lite mer 
“högtflygande” och på en global skala. 

  
“Visionen med Startup D är att vara med och bidra till att alla världens 
människor kommer ut i naturen och liksom börjar se världen på ett litet nytt 
sätt. Vi vill vara med och bidra till ett sånt movement. Som ni vet så globalt sett 
så går vi mot en urbanisering där folk liksom mer och mer kommer in i 
betongen och i en stadsmiljö. Vi ser även att det ger upphov till psykisk ohälsa, 
ger upphov till konflikter och så vidare. Vi vill skapa en motsats till det och 
visionen är alltså mer den här högtflygande att försöka vara med och bidra till 
att alla världens människor kommer ut i naturen.” - Respondent D. 

 
Respondent F också av åsikten att visionen är oerhört viktigt, och inte bara för företaget i sig 
utan även på ett ömsesidigt plan där alla inom verksamheten även kan ta lärdom från 
varandra.  

 
“Det [visionen] är jätteviktigt, både för oss själva att orka tugga på och så tror 
jag det blir roligare för dem som kommer och jobbar. Vet dem att det finns en 
vision och att den är uttalad även om dem utbildar sig till någonting annat, så 
finns det möjlighet att vi kan vi ta vara på deras idéer. För att då finns det en 
större vision och då känns det som att vi får en bättre sammanhållning hos oss. 
Man kan tycka det är en simpel tjänst men det finns annat som vår personal 
tillför hela tiden med kunskap.” - Respondent F. 

5.3.2 Analysera din marknad 
Att tidigt hitta en passande marknad för sin produkt är väldigt viktigt säger Respondent E, 
det är inget man vill göra för långt in i processen. Att analysera och undersöka olika 
marknader är viktigt och framförallt att få kontakt med potentiella användare då vad man 
själv tror är attraktivt för marknaden kanske inte alltid stämmer överens med den efterfrågan 
som finns. Att göra detta tidigt är viktigt för att hitta ett behov för den tjänst man tänkt 
utveckla och en marknad man kan passa in på, ibland kanske man till och med kan upptäcka 
en helt ny grupp som kan vara potentiella kunder som man inte ens tänkt på. Respondent D 
har alltid varit den som försöker hitta lösningar på saker och ting, vilket hans CV skvallrar 
om. I fallet med Startup D så såg Respondent D tydligt hur urbaniseringen har slagit till mot 
vårt västerländska samhälle, och kombinerat med sitt intresse för naturen och en 
identifiering om vad som tidigare saknats för att locka ut folk i våra skogar och vattendrag så 
tog Startup D form. Han hade sett att det helt saknats informativa och inspirerande moderna 
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kanaler för detta, och inget bra kommunikativt verktyg för de som har information om just 
natur och skog. 

  
“På ungefär samma sätt som jag gjort i många andra fall så har jag ju då 
försökt skapa en plattform, ett kollaborativt system som gör det möjligt då för 
olika intressenter att effektivt kommunicera. Då har vi ju av strategiska skäl 
börjat med att försöka få till samarbeten med länsstyrelser och kommuner och 
sådär. Vi har ju ca 4500 kvadratkilometer naturreservat och därtill en mängd 
olika vandringsleder, naturområden och badplatser.” - Respondent D. 

  
Vidare säger Respondent D att Startup D är till för att förenkla hela informationsprocessen ut 
till slutanvändarna, och betonar hur sin mjukvara faktiskt organiserar upp hela flödet från 
gamla broschyrer till ett inspirerande innehåll på sin plattform. 

 
“Hela den här liksom bristen på samverkan och samarbete lider användaren av, 
för när de vill komma ut i naturen är det bara ett lapptäcke av massa olika pdf 
filer och informationer om de olika aktörer på olika sätt så det finns ingen 
enlighet.” - Respondent D. 

 
Respondent D berättar vidare hur han tog fasta på ett möte han haft med Facebooks15 
grundare Mark Zuckerberg på en mässa i London år 2004 under sin tid med Mynewsdesk16. 
Zuckerberg är känd för “the elegant organisation” där Respondent D berättar om den gamla 
klyschan om “hur man kan bygga en sån stor community?” varpå svaret från Mark 
Zuckerbergs sida då är “det kan man inte, det man kan göra är att organisera upp en 
existerande fysisk community så att den fungerar mycket bättre”. Det är just där som Startup 
D är idag, man har sett existerande intressenter och användare men det fanns ingen 
organisering.  

 
“Det finns inget system som gör det möjligt för de som har information om det 
(naturen) att då inspirera andra. Det är det vi försöker göra och då hör ni 
säkert att en stor del av inspirationen inte kommer att bestå ut av information 
från en kommunekolog att “här finns det att göra”, utan de kommer från 
varandra.” - Respondent D. 

 
Respondent F berättar att hon valde att se möjligheter när man i Sverige negligerat ung 
arbetskraft under lång tid. Att kunna ha ett extrajobb under studietiden har ofta grundats i 
vilka kontakter man haft, vilket Respondent F ville ändra på. Efter att hon själv med egna 
ögon sett hur tungt lokalvårdsarbete kan vara för äldre människor såg hon möjligheten att 
applicera jobbet på yngre junior kompetens i form av studenter. Före hon gjorde det läste 
hon en massa statistik, talade med kunder och tittade på konkurrenter för att få mer underlag 
och en fingervisning på om tjänsten skulle bli lönsam eller inte. 

                                                        
15 facebook.com 
16 mynewsdesk.com 
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“Vi hade själva senioruthyrningen som städade hos oss och såg att det var tungt 
för de äldre, ut med mattor och dammsuga - det tar på kroppen. Då tänkte jag 
varför ska de äldre göra det här? Det borde dem unga göra. Så föddes idén med 
själva tjänsten, för det är som det som är själva grundstommen.” - Respondent 
F. 

 
Respondent C förklarar att Startup Cs mjukvara från start inriktade sig på flera olika 
marknader och branscher såsom detaljhandeln, museer och flygplatser. Med tiden så började 
man fokusera på endast ett område i form av utbildning, där man ansåg att det största 
problemet gick att lösa med hjälp av företagets produkt.  

  
“However, after several years we decided to focus on education and we felt that 
in that area we were solving the biggest problem, which is that most children 
are easily distracted and we wanted to solve that problem with our technology.” 
- Respondent C. 

5.3.3 Management och team 
I och med att digitaliseringen möjliggjort ett ännu bredare entreprenörskap som ovan nämnt 
i tidigare forskning så har även verktygen och området breddats oerhört mycket de senaste 
åren. En populär väg att vandra förutom entreprenörsskolor av olika slag är att ta hjälp av en 
inkubator. En inkubator ger privatpersoners idéer näring, och hjälper dem ur startblocken. 
Respondent F berättar att Startup Fs första år skedde under en inkubators vingar, och att det 
har varit lärorikt men även centralt med erfarna människor runt omkring sig. Hon tar det 
även så långt och säger att utan denna typ av styrning och utbildning skulle de inte överlevt. 
 

“Sen tänker jag att en lyckad startup skall vara en läroprocess. För oss var det 
ju det, vi såg det (inkubator) som en utbildning. Att kunna få ha handledning 
och stöd under det första året. Det var jättemycket värt för oss att ha en 
affärscoach som kunde peppa på och dunka en i ryggen, och stoppa en 
framförallt för man blir ju som så inne i sin idé och “men liksom vänta ta det 
lugnt vad skulle hända om ni gjorde så?” - Respondent F. 

 
Respondent F berättar vidare angående den coachning de fick att de själva troligtvis inte 
hållit sig över ytan, eftersom de själva troligtvis skyndat på processen allt för mycket vilket 
kunde ha resulterat i negativa konsekvenser.  

 
“Vi hade forcerat för mycket tror jag. Han [affärscoachen] var väldigt mycket 
broms för oss, eftersom vi i denna ledningsgrupp är väldigt det ska gå så fort 
och det ska bara gå “pang pang pang”. Man vill nå sitt mål på en gång medan 
han kunde bromsa oss och säga till oss att ha tillförsikt, det här kommer ta flera 
år så bygg varumärket sakta, sakta liksom.” - Respondent F. 
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Respondent E säger att i deras fall har det varit så att när de har varit ett mindre team har 
arbetsuppgifterna överlappat varandra då man måste kunna vara flexibel och göra saker som 
kanske egentligen ligger utanför det egna arbetsområdet för att saker ska gå ihop. När teamet 
är litet är det just av den anledningen inte lika viktigt med uttalade ledarpositioner för varje 
enskilt område men det blir allt viktigare i och med att man växer då beslut som är av stor 
betydelse ska fattas. Om man ser till management så är det viktigt att sträva efter ett bra team 
då det är av stor vikt att saker och ting fungerar på alla plan. Teamwork är något de jobbat 
mycket på inom Respondent Bs företag och de har bland annat provat på olika policys för att 
koordinera samarbetet vilket fungerade mycket bra. Det är svårt att veta hur man på bästa 
sätt ska sammansvetsa ett team och få det att fungera och det är helt enkelt något man gör 
genom att prova sig fram och lära sig med tiden. 

5.3.4 Gott entreprenörskap 
För att lyckas med sin startup krävs mer än bara en god idé, det säger flera av våra 
respondenter, att våga ta risker, lära av sina misstag och att kunna ta smarta beslut är bara 
några faktorer som kommer upp som viktiga. Att styra och leda en startup är komplext, då 
man ofta lever i ständig ovisshet hur det ska gå då man ofta saknar båda konkreta mallar att 
följa och marknaden ständigt förändras. Respondent B förklarar att han själv ser den 
ultimata digitala entreprenören som någon ihärdig och som konstant överväger sina 
alternativ, och samtidigt inte rädd att lära och göra nya saker. Han tycker att sin egen 
beskrivning till stor del stämmer in på honom själv, men att han ibland kan känna en rädsla 
inför att testa nya grejer. Vidare betonar Respondent B vikten i att vara pragmatiskt lagd. En 
vision är bara just en vision om man inte tar det första steget och att vara pragmatisk har 
hjälpt honom att nå dit han är idag, genom att föreställa sig ett mål och sedan skrida till 
verket trots att vägen på förhand kan vara krokig. Som en digital entreprenör tycker 
Respondent B att hans största styrka ligger på det teknologiska planet, att kunna skriva 
datorkod vilket också är någonting han verkligen vill göra. Generellt så är han av den 
meningen att personlighet inte avgör ifall du har potentialen att lyckas eller ej. Det är snarare 
sättet du gör saker och ting på som förändras beroende på om du är tålmodig eller ej till 
exempel, och att kunna kanalisera dessa inre egenskaper inom företaget.  
 

“You can be super energetic or super extroverted and still do a super good 
company. You could also be introverted and having a difficult time talking to 
customers and business partners, and still do a really good company if you 
surround yourself with people who have those capabilities. Then if you go to a 
meeting you can just be yourself. In the end of the day your personality just tells 
you how to do things but do not exclude you from becoming an entrepreneur.” - 
Respondent B. 

 

Respondent D berättar han att han tagit fasta på åtta stycken - om än väldigt “klichéartiga” 
som han själv beskriver det - faktorer som borgar för ett gott entreprenörskap. Dessa åtta 
faktorer går att hitta i Richard St. John’s bok “8 to be great” (2007). I boken kan en del av 
dessa åtta faktorer knytas till personliga egenskaper. Bland annat nämner Respondent D att 
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man måste vara oerhört tålmodig, men också kunna kombinera det med en strävan på 
förbättring och att se svårigheter som möjligheter.  
 

“Det är det här persist, alltså tålamod. Men persist måste också kombineras 
med improvement och det är en jättefin balansgång att liksom att vara 
tålmodig och persistens så att säga. När du märker att du stöter på patrull, se 
det som en möjlighet, se det som en språngbräda att ta dig vidare. Sen improve, 
improve yourself. Att utveckla nya idéer men mot bakgrund av den mission och 
vision och de värderingar som alltid bottnar i ett entreprenörskap.” - 
Respondent D. 
 

För Respondent C har entreprenörskapet fallit sig väldigt naturligt då det genomsyrat hela 
hans uppväxt. Han berättar att hans familj och även farföräldrar alla varit entreprenörer, och 
hur han hjälpt till och arbetat inom de olika företagen vilket påverkat honom. Enligt 
Respondent C bör en duktig entreprenör vara lyhörd och även bygga en bra sammanhållning. 

 
“I feel that a key characteristic for a good entrepreneur is to listen carefully and 
build a sense of belonging for the team, to give the team the feeling they are on a 
joined mission.” - Respondent C. 

5.4 Möjligheter & utmaningar 
Vår tredje frågeställning fokuserar på vilka möjligheter och utmaningar digitala 
entreprenörer upplever med att vara just digitala, dessa presenteras härnäst. 

5.4.1 Att vara digital och flexibel 
För Respondent E är en av de möjligheter som kommer med digitalt entreprenörskap den 
flexibilitet det innebär för Startup E. Han själv bor och arbetar från sitt hem i en medelstor 
svensk stad och behöver i princip aldrig åka till huvudkontoret som ligger på annan ort, något 
som för honom fungerar mycket bra. Startup Es team är utspritt världen över och trots att de 
arbetar på viktiga projekt finns det inget som gör att de måste vara fysiskt närvarande. 
Personalen får arbeta där de själva arbetar bäst vilket är olika för oss alla. Ungefär två till tre 
gånger per år flyger företaget in personalen för att träffas och arbeta tillsammans. 
 

“People can work from wherever they feel most productive. Whenever and 
wherever that may be and that´s different for all of us. I mean for some people 
that´s on a beach in Thailand, as long as you do your work and can connect 
with the team then it´s okay.” - Respondent E. 

 
Att ha sin organisation uppbyggd på detta sätt innebär även flexibilitet när det kommer till 
rekrytering av personal. Genom att bygga upp företaget digitalt blir poolen för talangfulla 
människor mycket större istället för begränsade till den stad där huvudkontoret ligger. 
 

“For us the digital entrepreneurship is mostly around being distributed, so to us 
it means a lot of flexibility and finding people, finding very skilled people and 
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not being limited to just one city because you have an office there. Four us I 
mean we could hire someone in Australia or San Francisco or somewhere in 
Africa I mean the pool of talented people is bigger out there than in [xxx]. For us 
that means lots of flexibility, empowerment and a lot of different types of people 
which is very excited and I think also beneficial to create a diverse team.” - 
Respondent E 

 
De verktyg som finns idag gör det möjligt att driva en organisation på det sätt som Startup E 
gör och Respondent E tror att detta är en trend vi kommer att se mer av bland många företag, 
framförallt för att det ökar företagets möjligheter att hitta kompetent personal. Detta ökar 
även möjligheterna för människor som bor i små samhällen att hitta tjänster som passar 
dem. Respondent E själv säger att han ofta bott i små städer där det är svårt att hitta jobb 
men genom att arbeta med digitala organisationer har han kunnat arbeta med företag i San 
Fransisco utan att behöva flytta dit. Respondent B nämner även fördelarna ett 
internetbaserat entreprenörskap innehar. Han ser endast positivt på att arbeta på olika håll, 
och framhäver hur bra det har fungerat för dem själva medan han belyser att många tenderar 
att vara rädda att jobba på detta sätt. Han nämner att många som exempelvis gått 
traditionella handelshögskolor ofta har en föråldrad syn på att saker och ting måste ske 
lokalt, istället för att använda världen som sitt kontor. Precis som Respondent B ser 
Respondent C även en flexibilitet rent arbetsmässigt. Han menar att det digitala 
entreprenörskapet erbjuder mer flexibla arbetssätt, och man kan med enkelhet sätta upp till 
exempel konferenssamtal över webben istället för att vara låst på grund av fysiska hinder. 
 

“The great thing about being a digital entrepreneur is that you can work from 
anywhere, as long as you have an internet connection.” - Respondent C. 

 
Som vi diskuterat tidigare i uppsatsen är det inte ovanligt att digitala entreprenörer driver 
internationella företag i den meningen att de inte är lokalt bundna. Detta kan medföra många 
positiva faktorer men givetvis även en del utmaningar. Respondent A berättar att för honom 
handlar det framförallt om praktiska faktorer, såsom språk. Som spelutvecklare måste han 
hantera frågor och beslut rörande huruvida det är värt att översätta ett spel eller inte. Att 
översätta är väldigt tidskrävande och det innebär även en extra omkostnad. Respondent B 
menar även han att arbete över landsgränser kan innebära utmaningar, tidsskillnad är en 
faktor som för honom påverkar då han har kollegor i exempelvis USA. När han vill 
kommunicera med dessa måste han anpassa sin arbetsdag efter den tidsskillnad som finns 
och arbeta på kvällarna. Förutom tidsskillnaden kan sättet att tänka kring digitalt 
entreprenörskap skilja sig mot traditionellt. Ibland stöter man på personer som är familjära 
med det traditionella entreprenörskapet och ibland kan det vara svårt att få dessa personer 
att förstå att man bör se hela världen som sin marknad. Respondent B förklarar det såhär: 
  

“It’s a challenge especially when you meet people who say “Hey you are creating 
this product here so we should sell it here first, then to the rest of Sweden and 
then go to Norway”. But the thing is if you’re making a product here that works 
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in Australia, why shouldn’t you try to sell it in Australia? Why shouldn’t you to 
try to sell it to Australia if the product has a better market fit for Australia than 
Sweden? Sometimes advancing that point to the Swedish part of the team is 
really hard.” - Respondent B. 

  
Respondent C berättar hur de inom hans företag har mött svårigheter med att hitta rätt 
personal, framförallt inom försäljning. Även att hitta personer med rätt teknisk kompetens 
har varit svårt vilket han tror har att göra med att de etablerat sig i norra Sverige. 
  

“Finding good and affordable sales people in xxx. That is almost impossible. We 
are very lucky that we have found two great guys.” - Respondent C. 

 
Respondent E tror att det är svårare med digitalt entreprenörskap än traditionellt om man 
ser till startups. Han säger att detta beror på att startups vanligtvis växer mycket snabbare än 
ett “vanligt” företag och därför blir pressen mycket högre, framförallt rent ekonomiskt. 
Många gånger behöver startups extra investeringar för att det ska vara möjligt att växa de 
200% som många startups gör under de första åren. Samtidigt säger han att det är svårt att 
säga då man som digital kan sälja världen över i stora volymer vilket han tror kan vara mer 
problematiskt om man har en mer traditionell icke digital startup. 

5.4.2 Samarbete & Team 
En annan svårighet Respondent A tar upp är samarbete med andra företag. Ett av de största 
misstagen han upplever att han begått är att jobba med företag han inte vet tillräckligt 
mycket om i förväg. Han upplevde att företaget i fråga satte en mycket tight tidsram på 
honom som han i slutänden lyckades möta, men tyvärr lyckades partnerföretaget inte 
leverera sin del, vilket i slutänden resulterade i en produkt med bristande kvalité. Av detta 
har han dragit lärdomen att endast arbeta med företag han känner till väl och litar på. Det är 
lätt att det uppstår problem när man samarbetar med företag som bara är vinstintresserade 
när man som spelutvecklare snarare är mån om sitt verk och vill leverera en bra produkt man 
stolt kan stå för. 
  

"De stressade ut en release full med buggar med mig som huvudutvecklare som, 
så det kan bli problemet när man arbetar med några som är väldigt 
vinstintresserade och man som utvecklare framförallt bryr sig om sitt verk, när 
det släpptes så skämdes jag, har inte erkänt att den där versionen av spelet 
existerar.” - Respondent A.  

  
Även Respondent E tar upp att hitta rätt personer som något som kan vara svårt men att det 
är något de har lyckats bra med på Startup D. Att hitta en balans i teamet är viktigt men det 
har varit svårt att hitta balansen mellan män och kvinnor då framförallt området computer 
vision är väldigt mansdominerat. Varför det är så är emellertid svårt att säga. När vi frågar 
Respondent E om det finns några utmaningar med en så pass digital och internationell 
organisation svarar han: 
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“Maybe in the beginning it’s a bit harder having a good setup for the team and 
sometimes for the person that works for us it’s a bit trickier because they have to 
be self employed and send us invoices because if they are in a country where we 
do not have business entity then we can not officially employ them. So they do 
have the same rights and are seen as a full time employee but they need to do 
their on taxes and stuff so it´s a little bit trickier around there actually.” - 
Respondent E. 

 

Respondent B menar även han att det team man väljer att arbeta med är otroligt viktigt. Det 
är inte helt lätt att veta vem man ska anställa då man som litet företag ofta måste tänka brett 
och hitta personer med bred kompetens för att slippa anställa en person för varje område. 
Även personlighetsmässigt är det viktigt att väga personer mot varandra för att få en bra 
team-dynamik. Är man själv lite mer introvert kanske man måste fundera på att anställa en 
mer utåtriktad person för att hantera kundrelationer, detta är något han lärt sig under resans 
gång och han tycker det är intressant hur man beter sig i sådana situationer. Respondent B 
säger att även om han ständigt jobbar hårt för att lära sig nya saker och övervinna 
utmaningar kan det ibland vara bra att ta hjälp av personer som kan mer inom specifika 
områden. Han säger att lika viktigt som det är för honom att vara villig att lära sig nya saker 
är det viktigt att hitta människor att anställa som har en villighet att prova och lära sig nya 
saker. 
  

“I have people that work with me which are better at that. But beyond that I also 
do things to improve myself. I read a lot and I try to learn how to be better 
whether it is about doing sales or trying to put an investor pitch together and so 
on. Of course you learn by doing it.” - Respondent B. 

  
Även om det är bra att ta hjälp av utomstående aktörer inom vissa områden de har mer 
expertis inom är det alltid en risk, man vet ju aldrig om de gör ett bra jobb. Så att ta hjälp av 
andra kan vara riskfyllt och det kan visa sig att det är ett misstag ibland, men även att inte 
anställa kan vara ett misstag om man som företag har bristande kompetens inom ett visst 
område, så de olika riskerna får helt enkelt vägas emot varandra. Respondent E tipsar om att 
mingla med andra entreprenörer just för att man kan lära sig mycket av hur andra har gjort, 
speciellt om de kommit något steg längre i sin process än du. Det är bra att lära från andra 
men i slutänden är det trots allt viktigt att man begår och lär av sina egna misstag. 

5.4.3 Ekonomiska faktorer 
De ekonomiska bitarna är något som varit en utmaning för flera av våra respondenter på 
olika sätt. För Respondent B har investering varit en faktor som varit en större utmaning än 
han trodde att det skulle vara. Han säger: 
  

“I thought I was a little bit naïve when I thought that taking an investor on 
would be quite easy… And maybe it is? If we were in Silicon Valley and not in 
[xxx]. But in [xxx] I think that people are more into brick and mortar kind of 
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industries so it hasn’t been easy at all looking for an investor here.” - 
Respondent B. 

  
Respondent B själv tror att svårigheterna med att hitta investerare kan bero på att 
traditionella investerare i många fall kanske inte kan så mycket om teknologi. Vidare säger 
han att företag som exempelvis bygger hus ofta har en fast tidsplan där man även vet vad 
material kommer att kosta och hur mycket som behövs. När man är en digital startup vet 
man först och främst ofta inte om det finns en efterfrågan på produkten samtidigt som det är 
svårt att uppskatta hur mycket utvecklingen kommer att kosta. De huvudsakliga skillnaderna 
han upplever är att det finns möjlighet till stora vinster genom små investeringar men å 
andra sidan kan det krävas stora investeringar för små vinster. Den största utmaningen i 
hans fall har varit att komma till den fas där det går att utveckla och sälja produkten utan att 
behöva ta hjälp av investerare. De har snart nått dit och han tycker att det har varit en 
intressant utmaning, samtidigt säger han att även om det ser ut som att de kommer uppnå 
detta finns det inga garantier för det. Vidare säger Respondent B att det finns stora 
möjligheter inom digitalt entreprenörskap som inte återfinns på samma sätt inom det 
traditionella. Digitala startups har en större potential att krossa barriärer vad gäller 
avkastning. 
 

“If you look at it from an investor side, you can in a digital world put it in such a 
way that you will get any factor and your return investment can be in infinite or 
really large. If you’re putting those money in traditional business or need to buy 
a fixed amount of capital or machinery to produce the items you want to sell, 
you have a natural ceiling for how much money you can get out from your 
investment” -Respondent B.  

 
Respondent C berättar att han såg potentialen till en stor tillväxt när andra aktörer börjat 
uppmärksamma och även höra av sig angående hans och hans kollegors arbete. Detta skedde 
tidigt under framtagandet av mjukvaran som skulle komma att bli stommen i Startup C.  
 

“[...] while researching and developing this technology, we received a lot of 
interest worldwide for our project. Big companies from the US started 
approaching us. Even the US military, as well as wealthy individuals from the 
Middle East contacted us to purchase our technology.“ - Respondent C. 

 
Respondent E har inte själv varit inblandad i att hitta investerare till Startup E men han vet 
att det traditionellt sett kan vara svårt att få investering i sin startup. Det finns så otroligt 
många startups idag så det blir som en tävling om att vinna investerarnas förtroende. Att 
lyckas få mindre investeringar kan vara lite lättare om man är duktig på att sälja in sin idé 
men när man kommer till ett stadie där man söker de större summorna är det svårare. När 
man vill få någon att investera fem miljoner dollar i ditt företag måste du förutom att kunna 
sälja in din idé vara säker på att du har en riktigt bra produkt och ett bra team. Generellt sett 
har investerare väldigt strikta riktlinjer och de har ofta mer erfarenhet inom området än vad 
många entreprenörer har, så det kan vara en stor utmaning att vinna deras förtroende. 
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Samtidigt finns det väldigt många investerare där ute, så har man en unik idé kanske man 
inte alls upplever finna investering som en stor utmaning.  

Respondent A säger att man bör vara medveten om att det i början är svårt att omsätta 
tillräckligt för att leva på sitt företag. Personligen önskar han att han förstått detta tidigare 
för att kunna spara upp ett ordentligt kapital för att stötta upp sig själv rent ekonomiskt den 
första tiden. Även om detta inte påverkade företaget i sig så har det varit en utmaning som 
krävt disciplin och smarta beslut på det personliga planet. Respondent D berättar vad gäller 
svårigheter att de själva inte stött på så många organisatoriska hinder ännu, utan 
verksamheten är fortfarande ännu i sin linda. Men han beskriver att det kan vara komplext 
att jobba mot myndigheter, och även att hitta fotfäste. 

 
“(...) Men det är ju myndigheter och dem är inte rationella utan de följer ju 
politiska spelregler som är svåra att begripa för oss, så det är verkligen 
krångligt. Vi vill ju jobba med de här aktörerna, alltså länsstyrelser, kommuner 
och liknande för att också bygga upp guiden och samtidigt finansiera arbetet 
med hjälp av dem så att säga. Men det går jävligt trögt.” - Respondent D. 

 
Många av våra respondenter har en bakgrund inom tidigare startups eller informatik som 
område. Respondent F började sin resa utan de verktygen när hon startade igång sin tjänst. 
Hon vittnar om svårigheterna rent ekonomiskt och hur snårig resan varit utan investerare. 

 
“En jättestor utmaning för oss var att vi började från noll och bara gick in med 
nödvändigt kapital så ekonomin har varit en jätteutmaning. Det hade varit 
skillnad om vi hade dunkat in tre miljoner och gjort en bredare 
marknadsföring.” - Respondent F. 

 

Respondent F berättar att hon inte själv gått in med något större kapital från start utan de 
har sakta och säkert byggt upp allt eftersom. Med detta medföljer både fördelar och 
nackdelar. På minussidan berättar Respondent F att en liten ekonomi inte lämnar utrymme 
för någon omfattande marknadsföring och hur de varit tvungna att nätverka och lita på en 
sorts mun till mun-marknadsföring i sin resa att försöka etablera företaget. På plussidan 
hamnar till exempel att man inte behöver känna någon större rädsla över att någonting ska 
gå fel då det är en liten summa pengar det handlar om. 

 
“Eftersom vi heller inte gått in med något större kapital från början utan 
verkligen gått in med noll så tar det ju tid. Men det är roligt för man får 
möjlighet att vara en del av varje process från början och lära sig dem.” - 
Respondent F. 

5.4.4 Arbetsbelastning 
Att driva ett företag är tidskrävande och det kräver att man är villig att lägga ner extra 
timmar där det behövs, Respondent B tror att man måste förvänta sig att arbeta minimum 
åtta timmar om dagen om man vill bli ett framgångsrikt IT-företag. När vi frågar om det blir 
enklare med tiden säger han nej, eftersom att företaget blir mer komplext. Tidigare arbetade 
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de som ett konsultföretag medan de nu även utvecklar sin egen produkt och med det kommer 
även försäljning, marknadsföring, planering och att koordinera teamet. 
  

“What is getting easier is that you get used to stress and pressure, so you kind of 
learn deal with it and that definitely gets easier with time” - Respondent B. 

  
Även Respondent A menar att det är tidskrävande att ha ett eget företag, då han framförallt 
utvecklar spel för att han tycker att det är roligt säger han att han ofta tar den minst 
tidskrävande vägen för att inte få för mycket arbetsbörda. Respondent D betonar även han 
hur hårt en digital entreprenör måste jobba för att kunna skörda framgångar, men att just 
arbetsbelastningen kommer kännas mycket lättare ifall du känner en kärlek till det du håller 
på med. 

  
“Du måste älska det du gör, för att om du inte älskar det du gör så kommer du 
aldrig att orka jobba så mycket som du gör så det är det andra. Du måste jobba 
hårt som fan, för entreprenörer jobbar alltid mycket mer än alla andra och det 
orkar man göra om man älskar någonting” - Respondent D. 

5.5 Vanliga fallgropar för digitala entreprenörer 
Eftersom det är så många startups som misslyckas på den digitala marknaden ville vi 
fråga våra framgångsrika entreprenörer vad de tror är de vanligaste fallgroparna för 
startups för att förhoppningsvis kunna skapa oss en idé om hur de går att undvika. 

5.5.1 För stora projekt 
Respondent A tror att börja med för stora projekt som man inte har möjlighet att slutföra är 
en vanlig fallgrop, något både många han känner samt han själv varit med om. Lösningen är 
att börja med ett litet projekt man har möjlighet att slutföra, på så sätt lägger man inte ner 
massa onödig tid på något som inte blir färdigt. 

5.5.2 För brett fokus 
Respondent C belyser vikten av att fokusera på rätt saker och inte försöka göra för många 
saker på en gång. Han säger även att företag ofta fallerar på grund av just detta eftersom de 
försöker skapa en lösning som ska fungera för alla, vilket ofta resulterar i att den blir en 
lösning som inte fungerar för någon alls. 

5.5.3 Anställa för tidigt 
Respondent E säger att han tror att ett vanligt misstag startups begår är att anställa för tidigt. 
Att anställa för många personer kan få allvarliga konsekvenser för företaget då det kostar 
mycket pengar att ha personal. Även om det kan låta mycket när man hör att företag får 
miljoner i investering måste man komma ihåg att ett team på 10-20 personer innebär mycket 
utgifter. Halverar man istället teamet blir tidsramen dubbelt så lång, därför är det väldigt 
viktigt att inte spendera för mycket pengar för tidigt.  

 



32 

5.5.4 Anställa fel personer 
När vi frågar Respondent B vad han tror är de vanligaste misstagen man kan göra som en 
entreprenör svarar han att anställa fel team kan få allvarliga konsekvenser. Så det är av stor 
vikt att försäkra sig om att de man anställer passar in i företaget på alla sätt. 

5.5.5 Inte lyckas monetärisera 
Att skapa en produkt eller en tjänst men saknar en plan eller kommer på för sent hur den ska 
kunna generera vinst och bli lönsam kan få allvarliga konsekvenser säger Respondent D. Han 
menar att många företag skjuter upp skapandet av en ordentlig affärsmodell med 
inställningen att “det kommer lösa sig”. 

5.5.6 Oförberedd ekonomiskt 
Respondent A tar upp att ett annat vanligt misstag är att man inte är medveten om att det 
ofta tar ett tag innan man går med vinst. Som vi var inne på tidigare kan detta leda till att det 
blir lite kämpigt ekonomiskt till en början. Märker man att det är svårt att öka intäkterna kan 
man istället fokusera på att minska utgifterna tills man kommer på benen. 

5.5.7 Tunnelseende 
Respondent F nämner att det finns en stor risk att drabbas av tunnelseende, där man inte har 
distans nog att ifrågasätta sin egen idé. Respondent F menar att en god idé är att ta hjälp 
utifrån och låta någon annan bidra med konstruktiv kritik så att man inte blir för avskärmad. 

6. Analys 
Nedan förs en diskussion rörande de resultat som framkommit och hur de kan bidra till 
ökad kunskap för nya entreprenörer som vill ta sig in på den digitala marknaden. Vi har 
även framställt en illustrativ figur som sammanfattar våra resultat och slutsats vad gäller 
faktorer som påverkar en startup.  

6.1 Ekonomi  
Precis som forskningen presenterad i avsnittet “relaterad forskning” (se rubrik 3), vittnar 
även våra respondenter om ekonomins betydande roll i ett hållbart entreprenörskap. 
Startups behöver pengar och kapital för att överleva, och då digitala företag tenderar att växa 
snabbare än traditionella företag är således investering och kapital själva syret som ger en 
startup liv. Våra respondenter framhäver att ekonomin på något sätt spelat en roll i varje 
startup både vad gäller möjligheter och utmaningar, vilket kommer analyseras närmare 
nedan.  

Entreprenörerna vi intervjuade befinner sig på olika stadier, och vi kan se att ekonomi och 
investering är någonting som påverkat varje startup i både positiv och negativ bemärkelse. 
Majoriteten av entreprenörerna berättar om hur svårt det har varit att hitta investerare och 
hur krokig resan har varit emellanåt på grund av detta. Respondent B ventilerar stressen 
denne upplevt med att finna investering, och hur han i början trodde att det var omöjligt. 
Han har dock lyckats överleva den kritiska perioden som innebär att framställa en produkt 
eller tjänst utan att ta något externt kapital alls, men att det varit oerhört svårt och krävande 



33 

vilket dels har berott på det geografiska läget man är baserad på och dels att teknologin varit 
svår att förstå sig på för vissa utomstående. Att Respondent B tar upp det geografiska läget 
som en påverkansfaktor är anser vi är intressant då att vara digital i de flesta andra 
sammanhang har motiverats som positivt, just för att man blir mindre påverkad av tid och 
rum. 

Respondent F säger att startupen började med nästintill inget kapital alls från början, 
vilket var en stor utmaning då det till exempel varit svårt att nå ut till kunder och företag 
eftersom man vridit och vänt på varje krona. Hade de haft kapital från start hade läget sett 
helt annorlunda ut menar hon, och nämner alltifrån tillväxt till lönsamhet då tjänsten 
bevisligen mottagits väl ute på marknaden med facit i hand. Att det är möjligt att bygga upp 
en startup utan investering är roligt att se då det förhoppningsvis kan leda till att fler vågar 
försöka, då entreprenörskapet inte behöver innebära stora risker. Behöver man inte sluta sitt 
vanliga jobb eller investera massor med undansparade pengar finns det precis som 
Respondent F tog upp inte lika mycket att förlora. Detta tycker vi är en viktig faktor och en 
stor möjlighet man som ny entreprenör kan ta till sig. Är man är osäker på om man vågar kan 
man helt enkelt börja smått, som att försöka pitcha in en idé hos en inkubator likt 
Respondent F eller börja bygga sin startup som ett intresse vid sidan av sitt vanliga arbete.  

För Respondent D har resan inte heller varit spikrak, utan har också kantats av en del 
utmaningar rent resursmässigt. Han berättar att det varit svårt att ingå i ett fruktbart 
samarbete med myndigheter, en aktör som startupen i många aspekter är beroende av. Detta 
för att kunna finansiera sin produkt vilket har medfört att möjligheterna till tillväxt varit en 
utmaning. Detta är enligt oss någonting man bör ha i åtanke redan i idéfasen och i sin 
omvärldsanalys av den produkt eller tjänst man vill skapa, att ta reda på vilka politiska 
spelregler och policys som gäller innan man börjar lägga ner tid och pengar, vilket vi även tar 
upp som en viktigt faktor att beakta i vår illustriva figur som presenteras senare kapitlet. 

Respondent E var inte med i själva fasen att attrahera investering, men han säger att det 
generellt sett är väldigt svårt att hitta investerare eftersom att det finns en sådan uppsjö av 
startups där ute. Enligt honom så har företaget kunnat sticka ut tack vare sin teknologi som 
han själv beskriver som unik. Inom startupen har det i stunder varit både enkelt och svårt att 
finansiera sin produkt, men företagets mjukvara har hjälpt dem att sticka ut i mängden då 
man kunnat attrahera olika typer av investerare. Startup E arbetar med ett så kallat 
användargenererat innehåll, där plattformens egna användare i det långa loppet är med 
bidrar till företagets vision. Man har på så vis lyckats utveckla en mjukvara som skiljer sig 
från andra konkurrenter på marknaden. Precis som Respondent E har Respondent C stuckit 
ut med sin teknologi och lyckats erbjuda en produkt som kan tillämpas inom många olika 
branscher, och har på så sätt lyckats sticka ut på något sätt inom den typ av marknad man rör 
sig inom. Detta går att knyta till Cusumanos (2004) faktor att erbjuda en tilltalande produkt 
eller tjänst som sticker ut i myllret. Att vara just unik på en marknad med sin produkt eller 
tjänst är också någonting vi lärt oss vara fördelaktigt utifrån litteraturstudien. Vidare menar 
Cusumano (ibid) att nydanande funktionaliteter kan ge ett övertag mot stabila aktörer och 
marknader. 

Respondent E tog även upp att anställa för tidigt som en farlig fallgrop för startups vilket 
visar på att även om man lyckas få investering är det otroligt viktigt att man vet hur man ska 
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hantera sitt kapital. Precis som respondenten tar upp kan tio miljoner låta mycket men stora 
utgifter kan göra att det går åt snabbt. Respondent B talade också angående att anställa för 
tidigt att man även bör vara säker på att man behöver anställa överhuvudtaget, och att det då 
var viktigt att rätt kompetenser identifierades. Därför måste man försäkra sig om att fokus 
ligger på rätt saker rent ekonomiskt. Att kontrollera sina utgifter upplever vi som en faktor 
som är av stor betydelse men som tenderar att falla i glömska då mycket uppmärksamhet 
läggs på inkomster. Som vi skrev i inledningen till vår rapport är slut på pengar en av de 
vanligaste orsakerna till att en startup går under och det kan ganska logiskt relateras till 
större utgifter än inkomster. Respondent A sätter bra ord på detta när han säger att om man 
märker att det är dåligt med inkomster kan man underlätta för sig själv genom att se över 
sina utgifter. Vår analys kring kapital och investering är att det inte är helt kritisk, men att 
det ändå spelar en betydande roll för en startup. Det går uppenbarligen att klara sig utan 
externa medel, som i fallet med de entreprenörer där hårt jobb och en klar vision fungerat 
som bränsle. Dock bör man då vara förberedd på att resan kommer att bli tidskrävande och 
att man kanske behöver vara lite extrauppfinningsrik för att hitta vägar runt hinder. Idag är 
startups och ett innovativt klimat någonting Sverige och många andra länder vill fostra, och 
vägarna till toppen har blivit betydligt fler då det finns olika typer av medel och hjälp att 
söka. Värt att betona är dock att ju mer unik och outforskad din teknologi och marknad är så 
verkar dina chanser till investering vara större baserat på vad som framkommit i vår studie. 

6.2 Team och samarbete  
Att teamet spelar en central roll i en startups framgång är någonting vi identifierade både i 
våra intervjuer och i litteraturstudien. Vilka man arbetar med externt och hur man arbetar 
internt var någonting våra entreprenörer både haft bra och mindre bra upplevelser kring. 
Gemensamt är dock att team och samarbete haft en påverkan i processen fram till där nästan 
alla av våra respondenter befinner sig idag, och vi kan se ett mönster i hur ett sammansvetsat 
arbetslag där man kompletterar varandra förhöjer en startups chanser att lyckas.  

Respondent B nämner bland annat hur dynamiken inom arbetslaget haft en påverkan i 
vardagen för företaget. Han har själv ingen tidigare erfarenhet inom startups, så att 
koordinera och organisera var någonting helt nytt. Han förklarar bland annat att han har 
anställda som hjälper till att lösa situationer han själv finner stressfyllda och att just 
lagdynamiken är någonting som varit ett hinder rent organisatoriskt på vägen. I början 
upplevdes inga svårigheter, men allt eftersom har man varit tvungen att anpassa sig och 
utveckla metoder för bättre samarbete inom gruppen. Han nämner hur teamet expanderat 
med tiden och hur aktiviteter idag i största möjliga mån utförs av den person som har bäst 
kompetens inom det specifika områder. Respondent B talar även om hur viktigt det är med 
olika personlighetstyper inom den egna startupen, och hur både lågmälda och energiska 
personer behövs i olika roller. Vidare har han också anlitat en marknadsansvarig och en som 
tar hand om bokföringen, vilket ger grund till att hävda hur ett team med kompletterande 
egenskaper också förstärker en startups slagkraft vilket nämns i Cusumano (2004) och 
Chorev och Anderson (2006) studie om lyckosamma startups. 

Ytterligare två av våra respondenter, Respondent C och Respondent F, stämmer in i 
betydelsen teamet har och tidigare har haft inom respektive startup. Vi har sett utifrån både 
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Cusumano (ibid) och Chorev och Andersons (ibid) studie att engagemang samt identifiering 
med mål ses som vitalt. Detta är någonting som inte byggs upp per automatik utan det är 
resultatet av ledande figurers förmåga att bygga ett blomstrande arbetsklimat. De båda 
entreprenörerna säger bland annat att det är viktigt att bygga upp en känsla av tillhörighet 
inom teamet samt att få sina anställda att inse att de gör resan tillsammans. Att få alla att dra 
åt samma håll uppfattar vi som ännu viktigare i en startup än ett större mer etablerat företag 
när vi hör många av respondenternas utsagor. Detta eftersom de gång på gång betonar vikten 
av att teamet kompletterar varandra och drar mot samma håll. Till skillnad från ett större 
företag där man inte behöver dela visionen på samma sätt för att få det att fungera då man 
blir en mindre del av helheten än i ett mindre företag. Rent konkret bli inte den enskilda 
individens påverkan lika start i ett stort företag som i en liten startup. Hur detta går till i 
praktiken kan skilja sig, men Respondent F menar till exempel att visionen är något som 
anammats bland de anställda och något hon försökt förmedla, vilket även bidragit till en 
bättre sammanhållning. Vidare precis som nämnts i tidigare forskning har Respondent F 
anställt människor med branscherfarenhet då hon inte själv har någon, vilket vi tolkar som 
att omringa sig själv med kompletterande expertis.  

Respondent E har hela världen som sin marknad. Med detta kommer också annorlunda 
typer av utmaningar men också möjligheter vad gäller arbetslaget. Han berättar att fördelen 
med att vara just digital är att du som företag kan rekrytera över hela världen, och på så sätt 
hitta kompetens för att bygga ett team med olika slags personlighetstyper och expertis. Han 
berättar precis som Respondent B hur behovet av ledning blivit större när företaget växt, men 
även hur viktigt det är eftersom beslut som fattas kan förändra riktningen företaget är på väg 
i helt och hållet. Denna flexibilitet ser vi som en stor möjlighet när det kommer till startups. 
Vad din produkt eller tjänst än må innefatta och behöva, finns chansen att hitta rätt 
kompetenser var du än befinner dig. Precis som Respondent B så nämner även Respondent E 
vikten att ha olika slags personlighetstyper inom arbetslaget, vilket vi också drar som slutsats 
är av stor betydelse då det även framgått tidigare i litteraturen.  

Respondent A har otäcka erfarenheter kring att ingå samarbeten. I respondentens fall så 
ingick han i ett samarbete med ett företag som satte orimliga tidsramar, bara var intresserad 
av vinsten och inte alls skötte sin del av avtalet i slutändan. Resultatet blev att produkten som 
släpptes var full av defekter och han upplevde att hans namn inom branschen fick sig en 
ordentlig törn. Just detta är någonting Respondent B nämner att han varit vaksam över, då 
han beskrev att man bör vara försiktig så att man inte låter andras intressen gå före ens egna. 
Chorev och Anderson (ibid) studie vittnar att allianser med utomstående företag ofta är en 
nyckel till framgång, vilket Cusumano (ibid) menar också har att göra med att en startup kan 
uppvisa en större trovärdighet gentemot kunder. Detta när man samarbetar med mer 
etablerade aktörer. Emellertid kan vi dra slutsatsen att samarbeten av denna karaktär är en 
balansgång då det kan skilja sig i entreprenören och den utomstående aktörens mål med 
samarbetet. Baserat på detta uppfattar vi att även externa aktörer kan ha stor inverkan på 
både organisationen i sig och på utfallet av exempelvis en tjänst eller en produkt, vilket vi 
tolkar som en faktor man bör överväga om man är ny på marknaden. 

Vad vi kunnat analysera är att team och samarbeten är en otroligt viktig beståndsdel i en 
startup - kanske viktigare än själva teknologin i sig många gånger. Detta eftersom att det är 
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människor som producerar tjänsten eller produkten och sedermera själva värdet. Chorev & 
Anderson (ibid) som studerat ledande figurer inom israeliska startups menar att 
människorna inom dessa ofta hade en tro på teknologins betydelse snarare än de mjuka 
aspekterna, och saknade en strategi på marknaden. Detta kan bland annat knytas an till 
Respondent A då denne inte varit beredd på organisatoriska aspekter såsom teamets 
påverkan från start, utan att det växte fram med tiden. Alla våra entreprenörer hade 
erfarenheter och upplevelser kring teamets betydelse utom Respondent D. Denne misstänker 
vi har klarat sig bra på grund av  den mindre storleken på startupen i fråga, då det endast är 
två personer involverade - om än ett par inhyrda utvecklare. Dessutom har entreprenören i 
fråga en gedigen erfarenhet inom branschen, och har troligtvis dragit lärdom av tidigare 
händelser vilket givetvis kan ha en påverkan. En gemensam nämnare tycks vara att ju mer 
företaget expanderar och tar in kapital, ökar även behovet av ledarroller inom aktiviteter, 
medan “garage-fasen” ibland kan gynnas av att ha mer flytande aktiviteter och titlar. 

6.3 Marknad 
En annan faktor vi i inledningen av denna uppsats presenterade som en av de tre vanligaste 
orsakerna till att man som entreprenör misslyckas med sin startup är att det inte finns något 
marknadsbehov för den produkt eller tjänst man valt att utveckla (CBinsights, 2017). Även 
Cusamano (2004)  är inne på samma spår och listar marknaden, kundintresse och tilltalande 
produkter som avgörande faktorer för att lyckas. Att komma till insikt med att man utvecklat 
en produkt ingen vill ha efter att tid och pengar redan lagts ner på processen kan givetvis vara 
förödande för företaget. Därför finns det metoder för att få reda på detta i ett tidigt skede. 
Detta är vad Ries (2013) kallar validerat lärande. Att tidigt involvera potentiella kunder i 
processen för att undersöka vilket behov som finns kan underlätta förståelsen för den 
marknad man planerar att äntra. Detta stämmer bra överens med vad Respondent E berättar 
under intervjun, han förklarar tydligt att det verkliga behovet inte alltid stämmer överens 
med vad man själv tror. Därför är det viktigt att gå ut och ta reda på konkret fakta i ett tidigt 
skede för att veta om man är på rätt spår eller om visionen man har behöver justeras. Startup 
F la ner mycket tid på att göra research, omvärldsanalyser, titta på konkurrenter och tala med 
potentiella kunder innan de påbörjade utvecklingen av tjänsten. Att både Respondent E och 
Respondent F är så medvetna om vikten av att undersöka marknaden kan ses som en faktor 
till att de lyckats så bra eftersom just marknadsbehovet gång på gång tas upp som avgörande 
hurvida man når framgång eller inte. Detta anser vi är en viktig faktor som framkommit 
under vår studie och något som en entreprenör i startgroparna kan ha stor nytta av att veta 
om. 

Cusamano (2004) tar upp att startups med fördel bör rikta in sig på marknader som är 
relativt outforskade men som har stor potential att växa, vilket flera av våra respondenter har 
gjort. Både Startup F och Startup D har sett ett problem som de beslutat sig för att hitta en 
lösning på. Det som är värt att belysa här är att varken hushållsnära tjänster eller karttjänster 
på något sätt är ett nytt fenomen, det är sättet de har tagit dessa tjänster och använt dem på 
ett innovativt sätt som gör dem unika. Precis som i exemplet med McDonalds (se rubrik 2.1) 
har Startup F sett en efterfrågan för fler studentjobb och fört samman dem med hushållsnära 
tjänster och på så vis bidragit med nytt värdeskapande. På samma sätt har Startup D 
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uppmärksammat att folk inte är ute i naturen lika mycket som förr och tagit vara möjligheten 
att ändra på detta genom ett nytt innovativt sätt att använda kartor. De har båda upptäckt ett 
behov och förnyat det traditionella och på så vis skapat en ny marknad, det menar Drucker 
(2013) är entreprenörskap. Baserat på detta vill vi lyfta fram att vara kreativ och kunna 
komma med något unikt är ytterligare en faktor värd att belysa som betydande för att lyckas 
på en hård och konkurrenskraftig marknad. 

6.4 Att vara digital 
Att det digitala entreprenörskapet erbjuder andra möjligheter än det traditionella menar 
både Yoo et al. (2010) och Nambisan (2013), likaså många av våra respondenter. Samtliga av 
de företag vi haft kontakt med är digitala om än det varierar i vilken grad. Vad vi kan se i de 
svar vi har fått är att vad som är gemensamt för många av företagen är att de kan expandera 
sina företag oberoende av tid och plats tack vare att de är digitala vilket vi uppfattar som en 
viktig faktor och något som kan ha betydelse för den framgång de har uppnått. Ett tydligt 
exempel på detta är att många tar upp teamet som en väldigt viktig faktor för att lyckas 
(vilket även CBinsights (2017) tagit upp som en av de vanligaste orsakerna till misslyckande) 
och att hitta rätt person till rätt plats vid rätt tidpunkt är svårt. Genom att bygga upp sitt 
företag digitalt har man världen som sin marknad och kan på så sätt bredda sina vyer när det 
kommer till att hitta bra arbetskraft, något som inte hade varit möjligt på samma sätt om 
företaget hade varit baserat i och endast arbetat utifrån en specifik stad. En annan faktor Yoo 
et al (2010) tar upp som en faktor som skiljer digitala från fysiska produkter åt är att till 
skillnad från en fysiskt artefakt som utvecklas och släpps kan digitala tjänster fortsätta att 
utvecklas även efter de är lanserade, vilket vi kan se som genomgående för de företag vi 
intervjuat. Detta kan ses som en viktig del i det digitala entreprenörskapet då det underlättar 
att röra sig i ett digitalt landskap om man behöver förändra eller justera sin produkt/tjänst 
under processens gång. Att digitala artefakter erbjuder möjligheten att programmera 
om/utveckla befintliga funktioner innebär det rent konkret att företag kan göra förändringar 
under vägens gång som inte behöver resultera i extrema kostnader men som ändå kan vara 
av stor betydelse för produkten/tjänsten. Startup E är ett intressant exempel på hur man 
konstant kan utveckla sin tjänst allt eftersom de får tillgång till mer data, ju mer data de får in 
desto mer värdefull kommer tjänsten bli för fler människor. Hade detta handlat om en fysisk 
tjänst hade det inneburit mer arbete i form av att man måste uppdatera och släppa nya 
fysiska kopior allt eftersom mer material samlas in, vilket kan ses om både ineffektivt och 
kostsamt. 

Precis som att det finns många möjligheter finns det även en del utmaningar med det 
digitala entreprenörskapet som vi har fått ta del av under våra intervjuer. En del praktiska 
svårigheter som kommit på tal är att arbeta över olika tidszoner vilket ställer krav på 
flexibilitet hos alla parter. Är det till exempel någon på andra sidan jorden man måste ha 
direktkontakt med får man ställa in sig på att arbeta på obekväma arbetstider. Trots att detta 
tas upp av flera av våra entreprenörer uppfattar vi inte detta som något de stör sig på eller 
som att de anser att det påverkar företaget negativt. Vad som är intressant att se är att 
fördelarna verkar överväga nackdelarna och möjligheterna till att hitta bra personal världen 
över och att kunna arbeta där man själv trivs bäst väger tyngre. Det finns bra program att 
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använda för kommunikation och att arbeta med människor med olika bakgrunder och 
kompetenser erbjuder bredd i teamet vilket är något vi upplever att många tycker är viktigt. 
Att kunna se möjligheter istället för hinder och vända utmaningar till något positivt upplever 
vi som ett genomgående drag för alla vi intervjuat och det är något vi under vårt arbete 
kommit att förknippa med en framgångsrik entreprenör.  

6.5 Illustrativ figur 
Figuren nedan representerar viktiga faktorer som startups bör ha i åtanke när man som 
digital entreprenör är i färd med att skapa en produkt eller tjänst. Dessa element är baserade 
på vår analys av de intervjuer vi fört med deltagande respondenter. 
 

 
Figur 1. Faktorer som kan ha inverkan på utfallet för en startup. 
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7. Slutsats 
Syftet med vår studie har varit att belysa vilka faktorer digitala entreprenörer ser som 
avgörande för att lyckas med sin startup. För att få svar på detta valde vi att titta på vilka 
möjligheter och utmaningar entreprenörerna ser med att ha företag som är baserade helt 
eller delvis på det digitala. Nedan presenterar vi, utan inbördes ordning, de faktorer som varit 
mest framträdande i våra samtal med de digitala entreprenörer vi intervjuat. Som vi var inne 
på i metoddelen kan och bör inte en kvalitativ undersökning av denna omfattning ses som 
representativ för marknaden i fråga, detta kapitel föreslår endast hur det kan se ut. 

7.1 Vision 
Samtliga entreprenörer är överens om att visionen är otroligt viktigt när man startar ett eget 
företag. Detta är en väldigt intressant upptäckt då visionen inte är något det skrivs om 
speciellt mycket i litteraturen och inte heller något som lyfts fram som avgörande i media när 
man läser om startups som har misslyckats eller lyckats. Visionen är även tätt 
sammansvetsad med entreprenörernas upplevelse av vad en lyckat startup är. Majoriteten av 
de vi intervjuade menade att de anser att de har lyckats när de uppfyllt sin vision, vad den än 
må vara. Visionen var dock en viktig faktor för alla våra entreprenörer, då det är den som 
ligger till grund för varför de överhuvudtaget bedriver entreprenörskap och den sågs även 
som ett slags mått på om man har lyckats.  

7.2 Team 
Teamet har framkommit som en viktig faktor både från litteratur och tidigare forskning samt 
under våra intervjuer. Oavsett om det handlar om samarbetspartners eller det interna teamet 
så är kompetent personal som fungerar tillsammans en oerhört väsentlig del som måste 
fungera om man vill öka sina chanser att lyckas på den digitala marknaden. 

7.3 Marknad 
Med marknad syftar vi på att man bör känna till den marknad man planerar att äntra. Detta 
innebär både att man bör ta reda på vad som redan finns genom att exempelvis titta på 
konkurrenter och göra omvärldsanalyser men även att gå ut och prata med sin målgrupp och 
ta reda på om de faktiskt är intresserade av den produkt eller tjänst man ämnar att utveckla. 

7.4 Ekonomi 
Att ekonomin spelar en stor roll kom inte som någon stor överraskning. Däremot ska det 
betonas att det inte är skrivet i sten att man misslyckas ifall investering uteblir eller att man 
inte går in med ett större kapital från start, då finansiering inte bestämmer ifall en startup 
lyckas eller misslyckas. Detta är någonting ett par av entreprenörerna vittnar om. Att hitta 
investerare som stöttar i arbetsprocessen gör dock att fokus kan läggas på utveckling av 
produkter och försäljning vilket kan lätta på pressen tycker vissa. Samtidigt vill investerare se 
resultat och förväntar sig att företaget de investerat i ska prestera vilket på så vis kan flytta 
pressen från ett område till ett annat. 

 



40 

7.5 Att vara digital 
Då alla våra entreprenörer har varit digitala i olika omfattning har vi fått ta del av blandade 
åsikter om de utmaningar och möjligheter de står inför i sina organisationer. Även om flera 
har uppgett att de tror att det kan vara en större utmaning att vara en digital entreprenör än 
vad traditionellt entreprenörskap innebär har vi uppfattat det som att man trots allt tycker 
att fördelarna överväger utmaningarna. Mest framträdande vill vi påstå att flexibiliteten som 
kommer med att vara digital har varit både när det kommer till produkt/tjänst och 
organisationen i sig. Att tidsskillnaden ställer till det med kommunikationen ibland uppfattar 
vi som mindre viktig när man ser till den större bilden som innebär att man har potential att 
anställa människor från hela världen. 

8. Avslutande diskussion  
Det finns otroligt många olika uppfattningar om hur man “bör” göra för att lyckas med sin 
startup om än inget facit alla kan följa då det kan variera från fall till fall. Vi kan inte på något 
sätt presentera vad som är rätt och fel i vår uppsats men vi kan erbjuda en insikt till vad 
entreprenörer själva upplever som viktiga faktorer att ta hänsyn till under vägen och hur man 
kan förbereda sig för och hantera den utmanande och krävande resa som i slutänden 
förhoppningsvis leder till en lyckad startup. Vårt arbete har gått ut på att försöka ta reda på 
vilka faktorer digitala entreprenörer ser som avgörande för att lyckas med sin startup. För att 
kunna göra detta var vi tvungna att definiera vad var och en av dessa definierar som lyckad 
då vi misstänkte att det kan skilja sig åt människor emellan. I princip alla var överens om att 
uppfylla den vision man har med sitt företag är ett mått på om man har lyckats eller inte, det 
var också väldigt intressant att se att visionerna kunde vara så olika. Något som kom lite 
överraskande för oss var hur viktigt teamen ansågs vara. Att ha en väldigt bra innovativ och 
teknologisk lösning räcker inte alltid, och team är säkerligen någonting många upphaussade 
startups fallerar på när de helt plötsligt försvinner från rampljuset. Vidare upplever vi det 
som att det är oundvikligt att stöta på utmaningar längs vägen, men att det är hur man 
tacklar dessa som många gånger avgör ifall man når sitt mål. 

8.1 Metoddiskussion 
När vi ser tillbaka på det material vi samlat in upplever vi att vi lyckats uppfylla vårt syfte 
med studien. Vi har genom att studera litteratur och tidigare forskning samt genom att utföra 
egna intervjuer fått ett rikt material vi kunnat urskilja mönster i och dra en mängd slutsatser 
utifrån. Att utföra studien kvalitativt anser vi var rätt beslut då vi fick ihop väldigt mycket 
användbart material och vi fick även en god insyn i en spännande bransch. Kritik kan riktas 
mot hur vi valde ut våra respondenter då vi hittade dem på olika hemsidor för startups som 
ser lovande ut samt en hemsida för startups i Norra Sverige. Tre av sex informanter är 
baserade i samma stad vilket kan upplevas som att det blir något homogent och icke 
representativt för den verkliga marknaden. Samtidigt vill vi understryka att vi kontaktat över 
50 företag och av dessa är det många som inte är baserade i samma område så det var inte 
medvetet att det skulle bli så många företag från samma stad. Dock anser vi att det är positivt 
att få till personliga intervjuer då detta gör det möjligt för en mer personlig kontakt samt ger 
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möjlighet att studera både kroppsspråk och ansiktsuttryck och detta hade vi möjlighet till 
under de intervjuer vi utförde i fysiskt miljö. Vidare hade det varit intressant att ha med 
startups som inte strävar efter att tjäna pengar utan med ideella startups vars vision 
exempelvis är att utföra en samhällstjänst och inte inkluderar någon form av ekonomiskt 
intresse. 

8.2 Förslag på fortsatt forskning 
För att skapa bra förutsättningar för nya entreprenörer som strävar efter att ta sig in på den 
digitala marknaden skulle det vara intressant att utföra en liknande studie med syfte att 
presentera en konkret modell att följa under den uppstartande processen. De resultat vi tagit 
fram har varit relativt allmänna i den mening att de är bra att ständigt ha i åtanke när man är 
digital entreprenör. Skulle man i en ny studie välja att gå på djupet inom olika faser av 
startups befinner sig i skulle det finnas goda möjligheter att identifiera specifika faktorer som 
är väsentliga att ta hänsyn till i olika stadier av utvecklingen. En modell av den här typen tror 
vi skulle vara ett bra stöd framförallt för nya entreprenörer då det på ett konkret sätt kan 
hjälpa dem att förbereda sig på problem som kan uppstå och därigenom ha en chans att 
undvika dem. En annan intressant aspekt hade varit att göra en undersökning bland startups 
som har misslyckats för att ta reda på vad de tror var anledningen till detta samt vad de skulle 
kunnat göra annorlunda. Genom att göra detta skulle man få svart på vitt vilka faktorer som 
bör undvikas i likhet med de fallgropar vi har presenterat i vår studie. 
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