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Sammanfattning  
Ökad globalisering påverkar Sveriges arbete för att vara ett framgångsrikt och 

konkurrenskraftigt industriland. Digitaliseringen inriktar arbetet på att stödja industrins 

förnyelse, med möjlighet att öka konkurrenskraften. Arbetet påverkar hur produkter utvecklas, 

produceras och marknadsförs.  
 

För företag utmanas etablerade affärsmodeller. Små och stora företag ges nya fortsättningar 

att utvecklas och tillsammans öka innovationstakten. Samverkan mellan företag i tidiga 

skeden, startups, och storföretag, är ett exempel. Medan startups fokuserar på att utveckla 

idén, generera kapital och hitta en marknad, erbjuds industrin nya lösningar som ger möjlighet 

till ökad tillväxt, konkurrenskraft och export. 

 

Studiens syfte är att förstå betydelsen av samarbetet mellan storföretag och startups i 

industribranschen, med utgångspunkt i hur varumärket hos startups uppnått sitt värde. 

Informationen kan motivera behovet av ekosystem i gränssnittet mellan tjänste- och 

varubranscher, för att stödja startups väg till framgång.  

 

I studien undersöks fyra teman: affärsmodell, påverkanskanal, varumärke och 

varumärkesvärde. Vidare avser studien besvara tre frågeställningar: ”Vilken betydelse har ett 

varumärke för en startup?”, ”Vilka faktorer hjälper till att stärka varumärket?” och ”Hur 

arbetar företag med en rörlig affärsmodell för att bygga varumärket över tid?”. För att besvara 

samtliga frågeställningar tillämpas en kvalitativ metod med en deduktiv ansats. Teorier 

beskiver hur en affärsmodell utvecklas och anpassas, hur tekniska innovationer sprider sig på 

marknaden och varumärkesbyggande åtgärder för att uppnå varumärkesvärde.  

 

Studien avser startups inom industribranschen verksamma på den svenska företagsmarknaden. 

Data har samlats in genom intervjuer med marknadsansvariga på fem startups i SynerLeap, 

ABB:s tillväxthubb. Startups har valts ur populationen utifrån utvecklingen av produkt och 

affärsmodell. Bland företagen befinner sig två stycken i utvecklingsfasen, två stycken i 

introduktionsfasen och ett i tillväxtfasen. 

 

Resultatet visar faktorer som är av särskild vikt för startups arbete med varumärke och 

affärsmodell. Faktorerna påverkar varandra och visar en stegvis process för att uppnå 

spridning på marknaden. Inledningsvis, för att attrahera marknaden och ingå i kundens 

urvalsprocess, behöver startups en produkt som uppfyller ett av kundens behov. Startups 

behöver vidare framhäva produktens nytta med hjälp av fakta. Produkten behöver porträtteras 

på ett sätt som är enkelt för kunden att förstå och skapa tillit, för att bibehålla kundens 

intresse. Förtroende byggs med fördel genom personligt kontakt och ett fysiskt möte med 

kund. Därför utgör det fysiska mötet en grundläggande del av startups 

marknadskommunikationen. Varumärket påverkas vidare av sponsor och samarbetspartner 

som tydliggör varumärkets image. Sponsor eller samarbetspartner påverkar varumärkets 

upplevda kvalitet och påverkar varumärkesvärdet positivt. Startups spridning på marknaden 

beror därmed på dialog och möjlighet till feedback med sponsor, samarbetspartner och 

kunder. 
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1. Inledning 
I avsnittet presenteras ämnet som studien berör. Ämnet introduceras utifrån en bakgrund om 

hur utvecklingen strävar mot en ökad samverkan mellan startups och storföretag. Därefter 

framhävs problematiken kring startups arbete för att skapa tillväxt och betydelsen av 

samverkan mellan startups och storföretag, för att avslutningsvis presenteras studiens syfte, 

frågeställning och avgränsning. 

 
1.1 Bakgrund 
Regeringen presenterade i juni 2016 Smart industri, en nyindustrialiseringsstrategi för att 

svensk industri ska öka sin konkurrenskraft och sitt deltagande i främst de högkvalificerade 

delarna av de globala värdekedjorna. Strategin är inriktad på fyra områden: digitalisering, 

hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Visionen att Sverige ska vara världsledande inom 

innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster. (Näringsdepartementet, 

2016) 

 

Fokus på innovationskraft har tagit form i Testbädd Sverige, ett samverkansprogram som 

syftar till att skapa attraktiva innovationsmiljöer. Programmet är en kraftsamling av svensk 

innovationspolitik och ska uppmuntra till att nya innovationer testas, genom stärkt samverkan. 

En samverkan mellan näringsliv, akademi och staten ska påskynda nya innovativa lösningar 

som bidrar till konkurrenskraft och fler jobb. (Regeringen, 2016b) 

 

Innovationsmyndigheten Vinnova har i samverkansprogrammet fått i uppdrag att agera som 

nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamheten i Sverige. 

För att skapa produkter och lösningar som bättre fyller marknadens behov har myndigheten 

tagit fram en innovationsupphandling som öppnar upp för dialog mellan företag och offentlig 

sektor. Upphandlingen hjälper offentlig verksamhet att bredda perspektivet och höja 

kvaliteten i den svenska välfärden. (Upphandlingsmyndigheten, 2015) 

 

Svensk innovationskraft tar ytterligare fart med tillsättningen av en startup-ansvarig på 

Näringsdepartementet, som ska säkerställa att startups blir en del av de insatser och strategier 

som tas fram inom regeringskansliet. Regeringen vill med tillsättningen stimulera samarbetet 

med landets storbolag och startups i teknikbranschen. (Regeringen, 2016a) Utvecklingen drivs 

av ekosystem som kopplar samman företag och aktörer, för att skapa tillväxt och starka 

varumärken (Kohler, 2014 s.347). Arbetet riktar fokus mot inkubatorer och acceleratorer, som 

hjälper företag i tidiga skeden att växa (Regeringen, 2016a; Weiblen & Chesbrough, 2015 

s.67). 

 

Varumärkets styrka utgår från en strategi av aktiviteter som beskriver företagets arbete. Den 

samlade uppfattningen utgör företagets image och signalerar företagets värden, driver 

försäljning och vinster. (Axelsson & Agndal, 2012 s.134) För storbolag finns utrymme och 

resurser för hantering av relationer till marknadens aktörer, som utgör en aktivitet i att stärka 

varumärket. Startups försvinner istället från marknaden, om varumärket inte kan etableras 

inom en relativt kort tidsram (Bresciani & Eppler, 2010 s.357; Weiblen & Chesbrough, 2015 

s.68). Varumärken som överlever kan i framtiden komma att representera stora ekonomiska 

värden (Axelsson & Agndal, 2012 s. 134). 
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1.2 Problemformulering 
Industrin står för en femtedel av Sveriges ekonomi. Med 77 procent av det samlade 

exportvärdet och en sysselsättning för nära en miljon människor är branschen central för att 

stärka konkurrenskraften. Den digitala utvecklingen skapar helt nya förutsättningar för 

industriföretagens förnyelse av produktion och affärsmodeller. Det påverkar mindre företag, 

däribland startups, som för att uppnå lönsamhet behöver tillgång till rätt kompetens. 

(Teknikföretagen, 2017; Tillväxtverket, 2017a) Till skillnad från storföretag bygger startups 

ofta på en skalbar affärsmodell (Weiblen & Chesbrough, 2015 s.71). När företaget växer 

behöver affärsmodellen följa utvecklingen. Affärsmodellen behöver kunna hantera tio kunder 

lika lätt som 10 0000. (Regeringen, 2016b)  

 

Tidigare studier visar på att för att möjliggöra och skapa tillväxt finns behov hos startups att 

tidigt komma i kontakt med kunder, men bristen på kompetens och kapital gör det svårt att ta 

sig in på marknaden (Chesbrough, 2012 s. 21; Cohen & Levinthal, 1990, s. 139; Kohler, 2016 

s. 347). Bland startups finns ett behov att tidigt uttrycka företagets värden (Bresciani & 

Eppler, 2010 s.357). Det mindre företagets brist på resurser innebär ett behov att bygga sitt 

varumärke med hjälp av fördelaktiga associationer som hjälper till att skapa ett rykte. Startups 

behöver leverera resultat och produkter som, förutom att uppfylla marknadens förväntningar, 

uppfattas positivt (Weiblen & Chesbrough, 2015 s.75) 

 

Företagsstödda program av begränsad längd underlättar startups igångsättning genom 

mentorskap, utbildning och företagsspecifika resurser samtidigt som innovationskraften 

utnyttjas (Kohler, 2016 s.347). En inkubator som tillväxtprocess för nya idéer och företag 

skapar en gynnsam miljö för utveckling och kompetensutnyttjande (Swedish Incubators & 

Science Parks, 2017; Chesbrough, 2012 s. 20; Weiblen, & Chesbrough 2015 s. 71). 

Möjligheten till förnyelse inom industrin ökar och även tillgången till rätt kompetens. 

(Tillväxtverket, 2017a) Erfarenhetsutbytet kan till exempel korta innovationscyklerna genom 

att öka hastigheten till marknaden. 

 

Kunskapen som krävs för att skapa innovationer ligger i större utsträckning utanför det 

mindre företagets gränser (Dushnitsky & Lenox, 2005, s. 615; Cohen & Levinthal, 1990, s. 

128; Kohler, 2016 s. 347). Samtidigt utgörs andelen små företag i Sverige som vill växa 2017 

av 69 %. Siffran avser viljan att öka antalet anställda eller omsättning och utgörs i 

industrisektorn av 62,5 %. Viljan att växa ökar med storleken på företaget. (Tillväxtverket, 

2017b) Rapporten understryker behovet att underlätta samarbetet mellan startups och 

storföretag, för att gynna utvecklingen av starka varumärken och dess överlevnad på 

marknaden.  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att förstå betydelsen av samarbetet mellan storföretag och startups i industribranschen, 
med utgångspunkt i hur varumärket hos startups uppnått sitt värde. Informationen kan motivera 
behovet av ekosystem i gränssnittet mellan tjänste- och varubranscher, för att stödja startups väg till 
framgång. 
 

1.4 Frågeställning 

För att uppnå syftet undersöks tre frågeställningar: 

 

1. Vilken betydelse har ett varumärke för en startup? 

2. Vilka faktorer hjälper till att stärka varumärket? 

3. Hur arbetar företag med en rörlig affärsmodell för att bygga varumärket över tid? 

http://journals.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/author/Weiblen%2C+Tobias
http://journals.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/author/Chesbrough%2C+Henry+W
http://journals.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/author/Weiblen%2C+Tobias
http://journals.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/author/Chesbrough%2C+Henry+W
http://journals.sagepub.com.proxy.ub.umu.se/author/Weiblen%2C+Tobias
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1.5 Avgränsning 
Studien fokuserar på startups inom industribranschen som är verksamma på den svenska 

företagsmarknaden. Sverige representerar ett land med växande entreprenörsverksamhet 

(Andersson, Heyman, Norbäck & Persson, 2016, s. 2). I branschen har investeringar under 

2017 ökat, i jämförelse med föregående år. Fortsatt hög investeringsvilja är prognostiserad för 

2018. (SCB, 2017).  

 

Samtliga startups är en del av industriföretaget ABB:s tillväxthubb SynerLeap. 

Tillväxthubben startades av ABB i september 2016 och är ett samarbete mellan Automation 

Region, Almi, Vinnova, Mälardalens högskola och Västerås Stad. Den ger startups möjlighet 

att expandera inom tre områden: industriautomation, robotik och energi. Alla startups får 

tillgång till ABB:s forskningscentra Corporate Reserach. (SynerLeap, 2017) SynerLeap 

tilldelades under 2017 pris av Ignite Sweden, ett projekt som syftar till att skapa fler 

kommersiella samarbeten mellan stora företag och små innovativa startups, för att 

ha underlättat för startups att bygga ut sina nätverk inom en global organisation (ABB, 

2017b). Startups i tillväxthubben uppfyller regeringens krav för vad en startup är (Regeringen, 

2016a):  

 

Startups är fristående, yngre, innovativa företag med ambitionen att växa och en 

konkurrenskraftig, skalbar affärsmodell med internationell tillväxtpotential. En startup 

bygger ofta den skalbara affärsmodellen på digital teknik och/eller immateriella 

tillgångar. Företagen är kunskapsintensiva och utvecklar nya koncept och produkter i 

gränssnittet mellan tjänste- och varubranscher vilket skiljer startups från de flesta andra 

unga företag.  

 

ABB erbjuder lösningar inom industri, energi, transport och infrastruktur. Företaget 

grundades 1988 i Västerås under namnet ASEA Brown Boveri och är idag en multinationell 

verkstadskoncern med teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, 

industriell automation och kraftnät. Med över 125 år av innovation är ABB ett av Sveriges 

företag som arbetar aktivt med industriell digitalisering, driver energiomställningen och den 

fjärde industriella revolutionen. Koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och runt 

136 000 medarbetare. Industriföretaget är ett av de största företagen i branschen på den 

svenska marknaden. (ABB, 2017a)  
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2. Teori 
Avsnittet presentar teorier och modeller som ligger till grund för studien. Teori och modeller 

kopplas samman i en analysram med motivering för valet av samtliga. En övergripande 

teorimodell tydliggör hur respektive teori och modell kan relateras till varandra. 
 

 
 

2.1 Affärsmodell 
En affärsmodell beskriver hur en organisation skapar, lever och fångar värde. Olika aktiviteter 

och egenskaper formar ett upplägg mot kunder och partners. Aktiviteter och egenskaper 

representerar företagets bakomliggande arbete och tillgångar. Upplägget visar hur företaget 

avser skapa intäkter. (Blank 2013 s.67) 
 

2.2.1 Affärsmodell för startups 

En affärsmodell ger en startup en struktur och sätter gränser för utvecklingen. Det nystartade 

bolaget behöver snabbt kunna testa en möjlighet eller upplägg för att utvärdera och avgöra 

fortsatt riktning på arbetet. (Chesbrough, 2002 s.530) Affärsmodellens syfte är att förklara 

möjligt värdeskapande. (Trimi & Berbegal-Mirabent, 2012 s.450) 

 

Till skillnad från ett existerande bolag letar en startup efter en fungerande affärsmodell. En 

öppen relation mot kund som tillåter snabb feedback under processen när produkten förfinas 

har stort värde (Blank, 2013 s.68). 

 

Den ofta begränsade tillgången på riskkapital för en startup innebär att en noggrann 

fördelning av medel för att nå kunder med ny teknik, oprövade affärsmodeller och produkter. 

Det medför ett arbete som kännetecknas av behovet att minska risker och verifiera 

affärsmodeller med små kostnader, innan en större investering. (Bresciani & Eppler, 2010 

s.357)  
 

2.2.2 Affärsmodell för högtenologiska startups 
För högteknologiska startups är den genialiska tekniska idén ofta central för uppbyggnaden av 

företaget i sin helhet. En idé testas i form av en demoversion för att attrahera de första 

kunderna. Dessa är villiga att ta risker och räds inte prova nya produkter och lösningar. När 

produkten tagit fäste på marknaden kännetecknas marknaden av kunder som istället är 

pragmatiska, som betonar produktens nytta och är resultatinriktade. Det innebär att startups är 

i behov av att justera sin affärsmodell och marknadsföringsstrategi i takt med att företaget 

växer och övergår från tidig marknad till en mer allmän. (Popovic, 2006 s.260) En idé kan 

emellertid utsättas för en kritisk massa innan en spridning till en större marknad är möjlig, 

eller nå god matchning mellan produkt, affärsmodell och kundbehov med endast mindre 

ändringar av affärsmodellen. (Moore, 1991 s.10). Därmed kan startups frångå mönstret och 

trots ett mindre antal faser nå massmarknad direkt. (Meade & Islam, 2006 s.523) 

 

2.2.3 Technology adaptation life cycle  
Moore (1991, s.10) använder Technology adaptation life cycle för att beskriva hur 

innovationer och teknik sprider sig på marknaden med hjälp av fem kundtyper, som skiljer sig 

gällande kompetenser, intressen och värderingar. Bland kundtyperna kan startups, med sitt 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats
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starka teknikintresse och viljan att testa nya produkter, bedömas tillhöra de två första 

kundgrupperna: Innovators och Early adopters. De tar tidigt till sig nya produkter, till skillnad 

från övriga kundtyper som har en mer avvaktande inställning. Innovators nyfikenhet och 

engagemang för nya produkter, ofta innan de ens finns tillgängliga på marknaden, gör dem 

tacksamma för startups att rikta sitt budskap till. Early adopters, kundgruppen som tar till sig 

produkten efter Innovators, är fler till antalet och utvecklar ett intresse för produkten om 

visioner och värdet av tekniken kan kopplas till deras egna problem. Normalt sett behöver de 

inte ett flertal referenser innan köp, till startupens fördel. Early majority, late majority och 

laggards utgör resten av marknaden och också den största delen. För en startup kan 

övergången till Early adopters betraktas som svårast, eftersom de lägger mer eftertanke vid 

sina köpbeslut, något som fortsätter med Late Majority som tenderar att vara skeptiska och 

Laggards som ofta ser till det förflutna som sina referensramar (Moore, 1991 s.10; Evans, 

Jamal & Foxall, 2012 s.228).  

  
Kundgruppernas inställning till innovation kan enligt Gatignon & Robertson (1985, refererad 

i Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 226) beskrivas i en modell som anger det relativa antalet 

personer i de olika segmenten. Innovatörer (”Innovators”) utgörs av de första 2,5 %, tidiga 

användare (”Early Adopters”) är nästa 13,5 %, tidig majoritet av användare (”Early 

Majority”) nästa 34 %, sen majoritet av användare (”Late Majority”) nästa 34 % och 

eftersläpare (”Laggards”) utgör de återstående 16 %. 

 
Figur 1. Adaptionskategorier. 

 

Figur 1. Adaptionskategorier. Anpassad efter Gatignon & Robertson (1985, refererad i Evans, Jamal 

& Foxall 2012 s. 226). 

2.2.4 Kirton Adaptation Innovation Inventory 

Skalan Kirton Adaptation Innovation Inventory, KAI, togs fram av Kirton (1994, refererad i 

Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 230) och beskriver den kognitiva stilen längs dimensionen 

innovatörer-adaptörer. Innovatören, som är den tidiga användaren av nya produkter, är den 

viktigaste för att tjäna in kostnaderna för utvecklingen av den nya produkten. De är det direkta 

kassaflödet som genom marknadsledarskap också kan sätta upp hinder mot nya konkurrenter. 

Tidiga användare kan även ge återkoppling för fortsatt produktutveckling och hjälper till att 

sprida innovationen vidare till mindre aktiva delar av marknaden. (Kirton 1994, refererad i 

Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 230) 
 

2.3 Påverkan 

Spridningen av innovationer på marknaden, diffusionsprocessen, påverkas av hur 

konsumenterna får information om produkten. Konsumentent får information från många 

olika källor och uppfattar källor med olika attraktivitet. (Evans, Jamal & Foxall, 2012 s. 232). 

Informationen kan fördelas mellan kanaler, både inom och utanför företaget kontroll. 

Bedömningen av resurser och dess fördelning påverkar företagets konkurrensmöjligheter 

(Axelsson & Agndal, 2012 s.138). 
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2.3.1 Tvåstegsmodell för kommunikation 
En innovation kan spridas snabbare på marknaden med hjälp rekommendationer av dem som 

upplevs vara trovärdiga, kunniga och inneha expertis. Uppfattningen om innovationen 

påverkas av mellanhänder, som tar till sig informationen, bearbetar informationen och 

presenterar den för andra.  

 

Tvåstegsmodellen för kommunikation av Lazerfelds (1994, refererad i Evans, Jamal & Foxall 

2012 s. 232) beskriver hur konsumenten med hjälp av information om nya produkter från 

olika källor samt personer med expertis, kan påverka köpbeslutet. Information som kommer 

från en påverkanskanal uppfattas generellt mer övertygande. Opinionsledare kan genom sin 

kunskap vägleda och styra andra individers uppfattningar för vissa produktområden. 

Kommunikationen för att påverka andra sker ofta mun till mun, genom att de blir iakttagna, 

oberoende av hur de kommunicerar med andra. Till skillnad från opinionsbildare, ofta 

journalister som bedriver aktivt arbete för att skapa och forma andras åsikter när det gäller 

specifika varor och tjänster med hjälp av massmedia, utgör opinionsledare förändringsagenter 

oberoende av hur de kommunicerar med andra. Medan opinionsbildare är lättare att 

identifiera, kan de vara mindre effektiva än opinionsledare. (Lazerfelds 1994, refererad i 

Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 232) 
 

Figur 2. En tvåstegsmodell för kommunikation. 

 

Figur 2. En tvåstegsmodell för kommunikation. Anpassad efter Evans, Jamal & Foxall (2012 s. 232). 

2.3.2 Företagets konkurrensmedelsmix 
Marknaden kan påverkas med en fördelning av företagets konkurrensmedel (Axelsson & 

Agndal, 2012 s.138). Håkansson & Snehota (1975, refererad i Axelsson & Agndal, 2012 

s.138) beskriver att mål, handlingsalternativ och givna omständigheter utgör grunden till att 

optimera företagets resursanvändning och ta en ledande position. 

Förutsättningar som ligger utanför företagets kontroll kan strategiskt bearbetas över tid för att 

bidra till företagets tillväxt. På sikt påverkas marknaden av marknadsmixens fyra P: produkt, 

pris, plats (distribution) och promotion. Konkurrensmedlen kan brytas ner i underordnande 

mål och precisera till exempel produktutveckling, distributionskanal och säljfrämjande 

åtgärder. De underordnade målen beskriver företagets agerande på kort sikt, för att taktiskt 

inta en position. Håkansson & Snehota (1975, refererad i Axelsson & Agndal, 2012 s.138)  

Företaget kan kombinera och manipulera konkurrensmedel med hjälp av marknadsföring. Det 

innebär avvägningar mellan produktutformning och kvalitet, prissättning, medel för spridning 

och kommunikation. Håkansson & Snehota (1975, refererad i Axelsson & Agndal, 2012 

s.138) 

2.4 Varumärke 
Att bygga ett starkt varumärke är ofta en tidskrävande process. Det innebär stora ekonomiska 

värden som kan omsättas till ökad försäljning. (Axelsson & Agndal, 2012 s.134) Varumärket 

tydliggörs genom kommunikation som bygger associationer till vad varumärket står för. 

Kommunikationen är ett sätt att särskilja varumärket och skapa en unik image. (Axelsson & 

Agndal, 2012 s. 128) Det påverkas av vilka kunder företaget arbetar med. Relationer i 

Sändare Opinionsledare Mottagare
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branschen kan genom direkta och indirekta kopplingar stärka image, vilket gör dem värdefulla 

(Håkansson & Snehota 1975, refererad i Axelsson & Agndal, 2012 s.138)  

2.4.1 Varumärkesutveckling i tre steg 
Bresciani & Eppler (2010 s.362) beskriver utvecklingen av varumärket som ett integrerat 

processteg utifrån Brand relevance, Brand creation och Brand building. I arbetet står strategin 

bakom varumärket i fokus. 

 

Brand relevance: Varumärkesbyggande börjar med att befästa en varumärkesstrategi. Det kan 

göras genom att avsätta kapital till varumärkesbyggande, etablera en vision och mission, 

positionering eller genom att tydliggöra kärnvärden, vilka utgör grunden för det vidare 

varumärkesarbetet. (Bresciani & Eppler, 2010 s.362) 

 

Brand creation: Varumärket fortsätter byggas genom att ge det ett namn, bestämma vilka 

värden det ska stå för, formge logga, ta fram domännamn, upprätta varumärkesskydd, 

varumärkesextension och varumärkesportfölj etc. (Bresciani & Eppler, 2010 s.362) 
 

Brand building: Med hjälp av olika marknadsföringsaktiviteter, som reklam, PR och 

sponsorskap, samt internkommunikation och policys, skapas information om varumärket. 

(Bresciani & Eppler, 2010 s.362) 
 

2.4.2 Varumärkesutveckling i fyra steg 

Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2005, s. 559) belyser utvecklingen av varumärken som 

en process i fyra steg: Brand positioning, Brand name selection, Brand sponsorship och Brand 

development. 
 

Brand positioning: Varumärket skapas till en början genom värdeord. Det sker genom att 

positionera varumärket tydligt hos målgruppen. För att varumärket ska erinras kan 

positioneringen ske på tre nivåer, där nivå tre anses bäst: efter produkt och dess attribut, något 

som är lätt för konkurrenter att ta efter, genom att fokusera på produktens nytta, till exempel 

säkerhet, eller genom att skapa känslor som skapas övertygelse och värden. (Kotler, Wong, 

Saunders & Armstrong, 2005, s.559) 

 

Brand name selection: Arbetet går vidare med att namnge såväl företaget som enstaka 

produkter. Ett namn som är kort, koncist, utmärkande, innehåller företagets eller produktens 

kännetecken och kvaliteter och kan lätt översättas eller förstås på olika språk, stärker 

varumärket. För att ingen annan ska kunna ta namnet behöver det skyddsrätt. (Kotler, Wong, 

Saunders & Armstrong, 2005, s.560) 

 

Brand sponsorship: Varumärket kan få hjälp att byggas upp genom sponsring. Det kan 

antingen utgöras av tillverkarens varumärke eller genom att företagets återförsäljare ger 

varumärket ett eget. (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005, s.561) 

 

Brand development: Strategin för att utveckla varumärket kopplas främst till vilken 

produktstrategi företaget vill använda. Företaget kan tillverka produkter med samma 

varumärke, som särskiljs med mindre attribut. Ett alternativ är att företaget utvecklar 

varumärket i takt med produktutvecklingen. (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005, 

s.564) 

 
Figur 3. Varumärkesbyggande i fyra steg. 
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Figur 3. Varumärkesbyggande som en process i fyra steg. Anpassad efter Kotler, Wong, Saunders & 

Armstrong (2005 s.559). 

2.4.3 Varumärkesutveckling i fem steg 
Enligt Aaker (1995 s.330) byggs ett varumärke i fem steg. Processen inleds med att välja ett 

namn och symbol som representerar företaget och produkten. Därefter påbörjas arbetet med 

att skapa medvetenhet, vilket innebär att sprida varumärkets namn och symbol. För att skilja 

varumärket från konkurrenter fortsätter arbetet med positionering. Varumärket tydliggörs med 

associationer för att upplevas unikt. Arbetet fortsätter att förtydligas med differentiering, för 

att skapa en varumärkesbild som är lätt att känna igen och minnas. Det sista steget innebär ett 

konsekvent arbete för att bygga förtroende och uppfylla förväntningarna hos konsumenter. 

Varumärket är relationsskapande och stärker kopplingen till kund, framför produkt eller tjänst 

(Aaker & Joachimsthaler, 1997 s.45). 

 
Figur 4. Varumärkesbyggande i fem steg. 

 

 
Figur 4. Varumärkesbyggande som en process i fem steg. Anpassad efter Aaker (1995 s.330). 
 

2.5 Varumärkesvärde 
Varumärkesvärde är olika för företag och konsumenter. Medan företag fokuserar på 

kundbaserat varumärkesvärde för att få kunder att välja deras produkter framför 

konkurrenternas, handlar konsumentbaserat varumärkesvärde om hur varumärken kan skapa 

värde i konsumentens köpprocess. (Dahlen & Lange, 2009 s.240) 
 

2.5.1 Kundbaserat varumärkesvärde  

Kundbaserat varumärkesvärde utgår enligt Keller (1993, refererad i Dahlen & Lange 2009, s 

241) från två aspekter: kännedom och image. Hög kännedom medför inte automatiskt att 

varumärket är starkt, eftersom hög kännedomen kan skapas av skandaler eller olyckor.  

 

För nya produkter på marknaden är varumärkeskännedom särskilt viktigt. Konsumenten kan 

utbildas om vad produkten är och gör genom att knyta varumärket till en produktkategori och 

visa på behovet som produkten ska fylla. (Keller 1993, refererad i Dahlen & Lange 2009, s 

243) 

 

Image handlar om konsumentens associationer. Varumärken får värde genom att 

konsumenterna knyter starka, fördelaktiga och unika associationer till varumärket. Skillnaden 

Brand positioning
Brand name 

selection
Brand 

sponsorship 
Brand 

development

1. Välj namn och symbol

2. Skapa medvetenhet

3. Särskilj varumärket

4. Tydliggör differentiering

5. Uppfyll konsumenternas förväntningar
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i varumärkesimage hos konsumenten leder på så sätt fram till varumärkesvärde för företag. 

Starka associationer är resultatet av konsistent kommunikation som är relevant i 

produktkategorin. Fördelaktiga associationer skapas genom att kunderna upplever att 

företaget har en produkt som uppfyller deras krav. (Keller 1993, refererad i Dahlen & Lange 

2009, s 245) 

 

2.5.2 Konsumentbaserat varumärkesvärde  
Erdem & Swarts (1998, refererad i Dahlen & Lange 2009, s.250) beskriver konsumentbaserat 

varumärkesvärde utifrån tre beståndsdelar: varumärkessignaler, varumärkesbyggande åtgärder 

och utvärderingsdimensioner.  

 

Modellens viktigaste beståndsdel är varumärkessignalen som är kommunikationen från 

varumärket till konsumenten om vad varumärket står för och vad det kan göra för 

konsumenterna. Den tydliga och trovärdiga signalen når konsumenten genom 

varumärkesbyggande åtgärder, i form av investeringar och hur konsistent 

varumärkeskommunikationen är. Signalens tydlighet och trovärdighet påverkar 

konsumententens utvärderingsdimension som baseras på upplevd kvalitet, upplevd risk och 

informationskostnad. (Erdem & Swarts, 1998, refererad i Dahlen & Lange 2009, s.252) 

 

Konsumentens utvärdering av varumärkets kvalitet och den upplevda risken påverkar behovet 

av informationssökning och – bearbetning. Därför har marknadskommunikationen för 

varumärket stor påverkan för konsumententens upplevda kvalitet. (Erdem & Swarts, 1998, 

refererad i Dahlen & Lange 2009, s.253) 

 
Figur 5. Varumärkesvärde. 

 
Figur 5. Varumärkesvärde för konsumenter, framtagen av Erdem och Swaits. Anpassad efter Dahlen 

& Lange (2009, s.250).  

2.6 Analysmodell 
Affärsmodellen för startups ger kunskap om vilka faktorer som utmärker arbetet med att 

skapa en affärsmodell anpassad för företag i tidiga skeden (Chesbrough, 2002 s.530; Trimi & 

Berbegal-Mirabent, 2012 s.450; Blank, 2013 s.68; (Bresciani & Eppler, 2010 s.357). 

Affärsmodellen för högteknologiska startups bidrar med kunskap om hur affärsmodellen 

anpassas ytterligare när företaget kännetecknas av tekniska innovationer. (Popovic, 2006 

s.260; Moore, 1991 s.10 & Meade & Islam, 2006 s.523) 

 

Modellen Technology Adapation Lifecycle och Kirton Adaptation Innovation Inventory 

beskriver relationen till kundgrupper och möjligheten att tjäna in kostnaderna för utveckling 

Varumärkesvärde

Utvärderingsdimension

Upplevd kvalitet Upplevd risk Informationskostnad

Varumärkessignal

Trovärdighet Tydlighet

Varumärkesbyggande

Varumärkesinvesteringar Konsistens
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av produkten (Moore, 1991 s.10; Evans, Jamal & Foxall, 2012 s.228; Kirton 1994, refererad i 

Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 230). Spridningen på marknaden kan påskyndas med hjälp av 

information och rekommendationer av källor som upplevs trovärdiga samt personer som 

innehar expertis, vilket illustreras i Tvåstegsmodellen för kommunikation enligt Lazerfelds 

(1994, refererad i Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 232) och företagets konkurrensmedelsmix 

(Håkansson & Snehota 1975, refererad i Axelsson & Agndal, 2012 s.138) 

Varumärkets styrka och utveckling beskrivs enligt Bresciani & Eppler (2010 s.362) i en 

process bestående av tre steg. Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2005, s. 559) beskriver 

istället att varumärket utvecklas i en process med fyra steg. Som alternativ redogör Aaker 

(1995 s.330) att varumärket byggs i fem steg.  

 

Varumärkesvärde beskriver hur varumärkesvärdet skiljer sig för företag och konsumenter. 

Modellen ger kunskap om hur varumärkesvärde för företag innebär att skapa kännedom och 

image (Keller 1993, refererad i Dahlen & Lange 2009, s 243), medan konsumenter attraheras 

av varumärket beroende på hur kommunikationen visar att varumärket kan skapa värde i 

köpprocessen (Erdem & Swaits 1998, refererad i Dahlen & Lange 2009, s.250). 
 
Figur 6. Teorimodell. 

 

Figur 6. Teorimodell (egenkonstruerad). 

Modellen tydliggör hur affärsmodell anpassas till målgrupp, med koppling till hur tekniska 

innovationer sprider sig på marknaden. Utifrån identifierad kundtyp genomförs 

varumärkesbygggande åtgärder för att uppnå varumärkesvärde.  

  

Affärsmodell

Målgrupp

Varumärkesbyggande

Varumärkesvärde
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3. Metod 
I kapitlet presenteras studiens tillvägagångsätt. Utformning och genomförande presenteras 

utifrån val av metod, datainsamling, val av respondenter, genomförande, operationalisering, 

analysmetod och etiska överväganden. 

 
 

3.1 Val av metod 

För att förstå innebörden av samverkan mellan startups och storföretag har studien inletts med 

att undersöka motiven till samarbete. Förutsättningarna för ABB, Synerleap och startups 

visade på behov och möjligheter som motiverades med tidigare forskning, där kunskapsgap 

identifierades. I arbetet urskildes teorier och modeller som tillsammans ramade in 

undersökningsområdet och möjligheten att studera det vidare. Den inledande granskningen, 

tillsammans med användningen av befintlig teori som testas, skildrar en undersökning med 

deduktiv ansats. (Bryman & Bell, 2013 s.31). Prövningen av teori och hur denna styr 

insamlingen av data ger chans till omformulering av teori, för att fortsätta generera nya 

insikter och stänga kunskapsgapet inom området. 

 

Studien avser tolka kunskap och erfarenheter, vilket kännetecknar forskning av kvalitativ 

karaktär (Bryman & Bell, 2013 s.391). Insikter, intressen och lärdomar ger tillsammans 

möjlighet till en djupare förståelse, utifrån uppfattningar, åsikter och inställningen till ämnet 

(Wisker, 2001, p. 165) Forskningen fokuserar på ord istället för siffor i avsikt att skapa 

förståelse för den upplevda verkligheten. Frågeställning kräver svar utifrån resonemang som 

uppnås genom dialog, framför mätning enligt statistiska och kvantifierbara resultat, i enlighet 

med en kvantitativ metod. (Bryman & Bell, 2013 s. 567) Denna forskningsstrategi tillåter ett 

objektivt synsätt på verkligheten, vilket beskriver en positivistisk kunskapssyn (Bryman & 

Bell, 2013 s. 49). Till skillnad från en kvalitativ forskningsstrategi ger den kvantitativa 

forskningen förutsättningar att betrakta sociala företeelser som oberoende av sociala aktörer. 

Sociala företeelser bemöts som yttre fakta som inte kan påverkas (Bryman & Bell, 2013 s. 

42). Den kvantitativa forskningen strävar vidare efter att påvisa storskaliga trender och 

samband. Den kvalitativa forskningen används istället med fördel när en begräsande del av 

den sociala verkligheten avser att studeras, vilket motiverar studiens val av att undersöka 

företag i ABB:s tillväxhubb SynerLeap. (Bryman & Bell, 2013 s. 421) Studiens tyngdpunkt är 

att identifiera underliggande mönster som tillsammans skapar nya insikter. Det beskriver en 

inriktning som tillåter att betrakta sociala företeelser som något som skapas via socialt 

samspel, vilket skildrar en konstruktionistisk verklighetssyn (Bryman & Bell, 2013 s. 42). 

Inriktningen ger möjlighet att förstå verkligheten med hänsyn till kontext och tillåter den 

tolkande kunskapssynen benämnd hermeneutik. Ett hermeneutiskt synsätt tillåter i motsats till 

den positivistiska kunskapssynen en subjektiv syn på verkligheten, där fakta kan bekräftas 

genom värderingar. Uppfattningen av verkligheten skiljer inte på känsla och förnuft eller fakta 

och värderingar, utan beteenden kan förklaras utifrån sitt sammanhang. (Bryman & Bell, 2013 

s. 567). 
 

3.2 Datainsamling  

Studien utgörs av både primär och sekundär data. Primärdata avser förstahandsinformation, 

vilket är data som har samlats in för att användas i den aktuella studien (Björklund & 

Paulsson, 2003 s.69). Primärdata utgörs i studien av semistrukturerade intervjuer. Till skillnad 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats
Sannings-
kriterier
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från den ostrukturerade intervjun, som består av minnesanteckningar och teman, tillåter den 

semistrukturerade intervjun ett tydligt fokus från start. Under intervjun används en lista med 

frågor som tillåter respondenten att själv komplettera och utveckla svaren (Bryman & Bell, 

2013, s.482). Respondenten uppmuntras att svara i detalj och bidra med information som 

ingående förklarar ämnet (Wisker, 2001, s. 165). Intervjumetoden är flexibel och tillåter 

frågestrukturen att modifieras, vilket gör den effektiv och resultatinriktad (Boyce & Neale, 

2006, s.3). Samtidigt ger avgränsningen av ämne och område möjlighet att jämföra svar, för 

att analysera och granska informationen (Wisker, 2001, p. 168). 

 

I studien har intervjuer genomförts med hjälp av frågor uppdelade efter studiens 

ämnesområden: affärsmodell, påverkanskanal, varumärke och varumärkesvärde (se appendix 

1). Ämnesområden och tillhörande frågor har utformats för att möjliggöra tematisk analys, 

vilket innebär att information inom ett specifikt område undersöks i relation till varandra 

(Bryman & Bell, 2013 s. 575). Ämnesområden och tillhörande frågor har vidare introducerats 

i samma ordningsföljd för att sättas i sammanhang och relateras till varandra. Frågorna är i 

huvudsak öppna för att rymma flexibilitet och detaljerade svar om hur respondenten upplever 

omvärlden (Bryman & Bell, 2013, s.482). Ett mindre antal är emellertid slutna och medför att 

svaret på frågan begränsas, för att uppnå ett specifikt svar inom frågans område (Wisker, 

2001, s. 140). Fördelningen tillåter respondenten att fundera och resonera kring alternativa 

idéer och synsätt, medan respondenten i vissa fall undviker att falla in på områden som inte 

berör undersökningen (Bryman & Bell, 2013, s.483). Det minskar också risken att frågor 

påverkas av intervjuaren, vilket är svårighet med intervjuformen (Kumar, 2014, s. 182). I 

studien har intervjuernas kvalitet bibehållits med hjälp av en lättförståelig frågestruktur. 

Frågorna innehåller inte tekniska termer som respondenten riskerar att vara obekant med och 

varje fråga syftar till att undersöka ett område (Wisker, 2001, p. 172).  

 

Sekundärdata används som komplement till primärdata för att möjliggöra en djupare 

förståelse för undersökningsområdet (Björklund & Paulsson, 2003 s.69 ). Sekundärdata består 

av resultat från tidigare undersökningar, vetenskapliga artiklar, litteratur och webbsidor. 

Granskningen av tidigare studier inleddes genom sökning i databaserna Diva, en publicerings- 

och arkiveringsplattform för forskningspublikationer och studentuppsatser, och 

ABI/INFORM Global, vilket är en databas av ekonomiska tidskriftsartiklar. Tidigare 

uppsatser och artiklar identifierades med sökorden: innovation, startup, affärsmodell, 

samarbete, inkubator, varumärke. Undersökningsområdet breddades med en sökning om 

regeringsbeslut, funktionen av inkubatorer och potentialen till samarbete på 

företagsmarknaden i Google Scholar. Sökorden utökades med varumärkesbyggande, tillväxt 

och digitalisering. 
 

3.3 Val av respondenter 

Studiens deltagare har valts utifrån deras kontrakt med SynerLeap. Samtliga startups har avtal 

om att ingå i tillväxthubben under 18 månader med full tillgång till ABB:s resurser. Kriteriet 

utesluter övriga startups som har ett kontrakt på 6 månader och begränsad tillgång till ABB:s 

resurser, för att undersöka startups möjlighet att utvecklas i sammanhanget. Det aktiva valet 

av individer betecknas som målstyrt och kan inte generaliseras till övriga startups i kategorin 

med kontrakt på 18 månader. (Bryman & Bell, 2013, s.452)  

 

Underlaget utgörs av intervjuer med fem stycken startups och fem stycken anställda med 

insikt och ansvar i arbetet på marknad, på respektive startup. För samtliga startups utförs 

marknadsarbetet inte av mer än en person. Antalet personer som intervjuats är också de 

personer i urvalet som betraktats ha den kunskap och information som krävs, med hänsyn till 

studiens inriktning. Startups har valts ur populationen utifrån företagens utveckling av 
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produkt och affärsmodell, utöver möjligheten att avvara tid och resurser för att delta i studien. 

Kategoriseringen av startups ger möjlighet att urskilja mönster, med hänsyn till startups 

utveckling av produkt och affärsmodell. Bland företagen kan två beskrivas befinna sig i 

utvecklingsfasen, produktlivscykels första fas. I fasen utvecklas produkten eller tjänsten, 

kostnaderna är höga och resultatet ofta negativt. (Axelsson & Agndal, 2012 s.141) Ytterligare 

två företag har påbörjat försäljning av produkten, vilket kännetecknar introduktionsfasen. I 

livscykelns andra fas fokuseras arbetet på att öka kännedomen om produkten bland 

marknadens aktörer (Axelsson & Agndal, 2012 s.141). Ett företag befinner sig i tillväxtfasen. 

Fasen kännetecknas av en marknad där intresset för produkten spridits bland aktörer, företaget 

uppnår lönsamhet och arbetet inriktas på att differentiera produkten för att särskilja den från 

konkurrenters. Marknaden blir därefter mättnad och intresset för produkten minskar i takt med 

att produkten befinner sig i nedgångsfasen, livscykelns sista fas. (Axelsson & Agndal, 2012 

s.141) 

 

Mängden startups ger möjlighet att utforska studiens frågeställning och underlag för att 

urskilja mönster som ger information för att förklara företagens arbete. Under livscykeln ökar 

konkurrensen på marknaden och konsumenternas beteende förändras. (Evans, Jamal & Foxall 

s.219) Produktlivscykeln ger vägledning för beslutsfattande om produktens utveckling och 

spridning (Axelsson & Agndal, 2012 s.141). Studien fokuserar på företag som befinner sig i 

livscykelns början till följd av startups tidiga skede. Totalt tillfrågades 6 stycken startups att 

delta i studien, varav fem stycken valde att medverka. En sammanställning av företag, 

respondenter, tidpunkt och plats för respektive intervju anges i tabell 1. Tabellen visar också 

en kategorisering av företag enligt produktlivscykeln. 
 
Tabell 1. Sammanställning av intervjuer 

Företag Fas i 

produktlivscykeln 

Namn  Titel Datum Tid Plats 

Build-r Utvecklingsfas Julia Fransson Verkställande 

vd och 

marknadschef 

2017-

11-27 

13.00-

13.45 

ABB:s 

huvudkontor 

Gleechi Utvecklingsfas Jakob Johansson Vd och 

marknadschef 

2017-

12-06 

11.00-

11.45 

Telefon 

Acosense Introduktionsfas Karl Nilsson Sals and 

Marketing 

Manager 

2017-

11-24 

09.00-

09.45 

Telefon 

BipOn Introduktionsfas Martina Wettin Delägare och 

marknadschef 

2017-

11-24 

11.00-

11.25 

Telefon 

Mobilaris Tillväxtfas Hans Wahlkvist Vice president 

för strategisk 

produktledning 

och 

affärsutveckling 

2017-

12-05 

16.30-

17.20 

Telefon 

 

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer (egenkonstruerad). 
 

3.4 Genomförande 

Studien presenterades för respondenterna med en beskrivning av områden och teman som 

studien berör. Respondenterna fick inte ta del av intervjufrågorna på förhand, för att undvika 

att deras svar påverkats av andras åsikter (Bryman & Bell, 2013, s 405). Inför genomförandet 

av varje intervju samlades bakgrundinformation om företaget in. För samtliga företag 

eftersöktes information om när bolaget grundades, antal anställda, omsättning och företagsidé. 

Informationen som samlades in fokuserade på företaget istället för intervjupersonen, i enlighet 

med studiens inriktning och fokus på företagets arbete. Informationen har stämts av med 
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respondenten för att säkerställa att den är aktuell, i syfte att effektivisera intervjuprocessen 

(Boyce & Neale, 2006, s. 4). Det har också gett en introduktion till intervjun som underlättat 

övergången till resterande frågor. Förberedelserna har underlättat och ökat förståelsen av 

respondentens redogörelse och skildring av ämnet, samt hjälpt respondenterna att besvara 

frågor ingående (O’Gorman & MacIntosh, 2014, s. 121). Det har också gett möjlighet att 

anpassa intervjufrågorna på förhand och utrymme för följdfrågor, eftersom intervjun satts i 

sammanhang. (Bryman & Bell, 2013, s.487).  

 

Fyra av fem intervjuer har genomförts via telefon, se tabell 1. Majoriteten av intervjuer har 

inte genomförts under ett fysiskt möte på grund av företagens geografiska placering. Vid 

tidpunkten för intervjun har mötet, med hänsyn till respondenter, samt studiens tid och 

resurser, fullföljts på distans. Samtliga intervjuer som genomfördes via telefon varade mellan 

25-50 minuter, med hänsyn till att längre intervjuer med fördel genomförs ansikte mot ansikte 

(Bryman & Bell, 2013 s. 495). Varje intervju har, oavsett miljö, spelats in. Registreringen av 

respondenternas svar möjliggör en noggrann transkribering av respondenternas svar, vilket 

ger förutsättningar för detaljerad analys (Kumar, 2014, p. 193). Samtliga intervjuer 

transkriberades direkt efter att intervjun genomförts, för att minimera risken för tvetydigheter, 

som kan uppstå om intervjun tas ur sitt sammanhang (O’Gorman & MacIntosh, 2014, s. 123). 

 

Intervjun har avslutats med att tacka för tiden som respondenten avvarat. Därefter har 

respondenten fått utrymme att ställa frågor, som besvarats neutralt och restriktivt för att inte 

riskera eventuella skevheter i undersökningens resultat (Bryman & Bell, 2013, s.232). Under 

intervjun har en avslappnad atmosfär eftersträvats, för att uppmuntra respondenten att dela 

med sig av sina åsikter. Med hjälp av en neutral inställning till respondenternas svar, har 

påverkan av intervjuaren minimerats. Svaren speglar uteslutande respondentens egna tankar 

och åsikter (Boyce & Neale, 2006, s. 4) 

 

3.5 Operationalisering 

För att säkerställa att informationen som samtliga teorier skildrar, omsätts och testas i 

praktiken, har varje fråga formulerats med utgångspunkt i studiens teori och modeller. Varje 

fråga undersöker en eller flera teoretiska aspekter. (Bryman & Bell, 2013, s. 163) En 

fördjupad koppling mellan fråga, teori och frågeställning presenteras i appendix 2.  
 

Inledande frågor 

Frågorna ger en bild av företaget, dess bakgrund och framväxt. 

 

1. Vilket år grundandes startup-bolaget?  

2. Hur många är anställda i bolaget?  

3. Hur mycket omsätter bolaget idag?  

a. Går bolaget med vinst?  

4. Var kommer företagsidén ifrån? 

5. När blev ni en del av tillväxthubben? 

Affärsmodell 

Frågorna avser undersöka företagets struktur och möjlighet till utveckling. Frågorna 

undersöker hur affärsmodellen tagit eller tar form, om den ändrats efter hand, hur den bidrar 

till kundens engagemang för erbjudandet och om den är statisk eller tillåter återföring i form 

av feedback för att fortsätta utvecklas. Teori som undersöks är affärsmodellens utformning för 

startups enligt Chesbrough (2002 s.530), Trimi & Berbegal-Mirabent (2012 s.450), Blank 

(2013 s.68) och Bresciani & Eppler (2010 s.357), affärsmodellens utformning för 
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högteknologiska startups enligt Popovic (2006 s.260) och möjligheten att bygga starka 

varumärken enligt stegvisa modeller av Aaker (1995 s.330).   

6. Hur ser er affärsmodell ut? 

7. Hur har ni arbetet för att uppnå affärsmodellen? 

8. Vilka svårigheter har ni stött på i arbetet med att hitta rätt affärsmodell?  

9. Hur många gånger har ni gjort förändringar i affärsmodellen?  

10. Hur behåller ni kundernas engagemang för erbjudandet?  

a. Efterfrågar ni kundernas input och åsikter om erbjudandet? 

b. Ger kunderna feedback när erbjudandet finns tillgängligt för dem? 

Påverkanskanal 

Frågorna undersöker den eventuella användningen av opinionsledare och om/hur vägledning 

av utomstående stimulerar köp hos kunder. Teori som undersöks är skalan Kirton Adaptation 

Innovation Inventory av Kirton (1994, refererad i Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 230) som 

beskriver den kognitiva stilen längs dimensionen innovatörer-adaptörer, Lazerfelds (1994, 

refererad i Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 232) tvåstegsmodell för kommunikation för att 

påverka köpbeslut och Företagets konkurrensmedelsmix enligt Håkansson & Snehota (1975, 

refererad i Axelsson & Agndal, 2012 s.138). 

11. Hur kommunicerar ni med era kunder på marknaden?  

12. Vid vilka tillfällen har er position i tillväxthubben hjälpt er att utvecklas? 

13. Bortsett från tillväxthubben, hjälper någon annan er att nå ut på marknaden? 

Varumärke 

Frågorna undersöker varumärkets betydelse i tidigt stadium, hur varumärket har byggts upp, 

om arbetet lett till kännedom, hur erbjudandet differentieras och fortsätter att hålla kunden 

intresserad. Frågorna syftar även till att undersöka vilka delar som framhävs i 

marknadsföringen, om uppbygganden av varumärket genomförts på egen hand eller med hjälp 

av utomstående, om det finns en tydlighet i erbjudandet till kund och hur prioriterad 

marknadsföringen av erbjudandet är. Teori som undersöks är möjligheten att bygga starka 

varumärken enligt stegvisa modeller av Aaker (1995 s.330), Kotler, Wong, Saunders & 

Armstrong (2005 s.559) och Bresciani & Eppler (2010 s.362). Varumärkets spridning på 

marknaden undersöks även utifrån Blank (2013 s.68) beskrivning av affärsmodellen för 

startups, Popovic (2006 s.260) beskrivning av affärsmodellens utformning för 

högteknologiska startups och företagets konkurrensmedelsmix enligt Håkansson & Snehota 

(1975, refererad i Axelsson & Agndal, 2012 s.138) 

14. Hur har ni arbetat för att öka kännedomen om ert erbjudande på marknaden?  

15. Hur skiljer ni erbjudandet från era konkurrenter? 

16. Har ni i marknadsföringen av erbjudandet avsiktligt framhävt produktens attribut, 

produktens nytta eller spelat på känslor? 

17. Hur har ni valt företagets namn? 

18. Har ni fått hjälp att bygga upp varumärket genom sponsring? 

19. Hur vill ni att varumärket ska uppfattas? 

20. Utvecklade ni varumärket innan ni presenterade erbjudandet på marknaden? 

Varumärkesvärde 

Frågorna syftar till att undersöka vilka kunder som företaget riktar sitt erbjudande till och när 

kunderna attraheras av erbjudandet. Frågorna undersöker hur varumärket skapar kännedom 
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och image på marknaden samt signaler och åtgärder som genomförs för att minska 

konsumentens behov av att informationssökning och bearbetning. Teori som undersöks är 

möjligheten att kategorisera företag och kunder i enlighet med hur Moore (1991, s.10) 

beskriver att innovationer och teknik sprider sig på marknaden, Keller (1993, refererad i 

Dahlen & Lange 2009, s 241) modell för företagets arbete med kundbaserat varumärkesvärde 

och Erdem & Swaits (1998, refererad i Dahlen & Lange 2009, s.250) modell för 

konsumentbaserat varumärkesvärde som förklarar hur varumärken kan skapa värde i 

konsumentens köpprocess.  

21. Har ni kopplat varumärket till en produktkategori? 

22. Vilka är era faktiska kunder? 

23. När är intresset för ert erbjudande som störst? Innan, under eller efter lansering? 

24. Hur arbetar ni för att skapa trovärdighet på marknaden?  

a. Är kommunikation inom produktkategorin konsekvent/har en logisk 

följdriktning? 

25. Vad sänder ni ut för budskap till marknaden? 

a. Vad står varumärket för? 

b. Vad innebär erbjudandet för konsumenterna? 

26. Hur stor andel (i procent) av er arbetsinsats ägnas åt marknadskommunikation? 

Uppföljningsfrågor  

För att minimera risken för ofullständiga svar, främst bland studiens öppna frågor, har ett 

antal sonderings- och uppföljningsfrågor formulerats. Frågorna hjälper till att utveckla svar 

och återfå fokus hos respondenten för att fortsätta intervjun inom önskat område (Bryman & 

Bell, 2013, s.230). Frågorna som använts är ”Kan du säga något mer om detta?” och ”Finns 

det några fler anledningar till att du tror det?” 
 

3.6 Analysmetod 
Resultatet analyseras med hjälp av en uppdelning i teman. Data bryts ner i beståndsdelar och 

kategoriseras efter begrepp som rör teorins byggstenar (Bryman & Bell, 2011 s. 579). 

Begreppen granskas för att hitta samband, både inom respektive begrepp och mellan begrepp. 

Under granskningen skapas en annorlunda uppsättning av begrepp, som hittar kopplingar 

mellan beståndsdelar av data och begrepp.  

 

Metoden ger möjlighet att fånga och beskriva komplexiteten i situationen för att bidra till att 

förändra beteendet bland startups och storföretag. Det ger även möjlighet att understryka 

välfungerande aspekter och områden för att fokusera fortsatta satsningar framöver. 

 

3.7 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av studien har respondenterna godkänt att delta genom samtycke och gett 

medgivande till att använda företagens samt respondenternas faktiska namn. Respondenterna 

har innan intervjun fått information om studiens syfte, tillvägagångssätt och möjlighet att 

ställa frågor. Studien har även beskrivits i sitt sammanhang för att skapa en förståelse för 

genomförande och innebörd. Varje respondent har behandlats individuellt och valt att besvara 

respektive inte besvara varje fråga under intervjun. Informationen som samlas in används 

enbart i forskningssyfte. Forskningens etiska principer beskriver grundläggande värderingar 

av hur individerna som studeras behandlas och om det finns aktiviteter som bör eller inte bör 

användas tillsammans med studien (Bryman & Bell, 2011 s. 136). I studien uppfylls etiska 

principer för samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet, och 
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nyttjandekravet. Vidare har respondenterna inte fått falsk eller vilseledande information, 

vilket uppfyller kravet om falska förespeglingar. 
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4. Empiri 
I avsnittet redovisas resultatet av studiens genomförda intervjuer. Resultat presenteras 

uppdelat efter företag och företagets fas i produktlivscykeln, från utvecklingsfas till tillväxtfas 

enligt tabell 1. För varje företag presenteras informationen utifrån kategorierna affärsmodell, 

påverkanskanal, varumärke och varumärkesvärde. I appendix 3 redovisas en sammanställning 

av resultatet för respektive företag. Sammanställningen illustrerar samband mellan företag, 

begrepp och understryker kritiska delar i resultatet. 
 

 
4.1 Build-r 

Intervju med Julia Fransson, Verkställande VD på Build-r AB, den 2017-11-27. Build-r blev 

en del av SynerLeap den 2017-04-01. 

 

Build-r utvecklar en applikation för automatiserad gipsuppsättning i byggbranschen. 

Lösningen gör det möjligt att korta produktionstiden, till exempel genom att låta arbetet 

utföras av en robot på natten så att väggarna står redo för nästa arbetsgrupp morgonen därpå. 

Under 2017 utvecklas en prototyp som under våren 2018 kommer att testas på byggarbetsplats 

med hjälp av NCC. (Build-r, 2017) 

 

Bolaget registrerades 2015 och har ingen omsättning eller anställda. Istället jobbar tre 

personer, anställda i ett annat bolag, med Build-r på heltid.  

 

4.1.1 Affärsmodell 

Företaget säljer inte robotar utan tjänsten gipsuppsättning. Det innebär att Build-r tar den 

tekniska risken för att introducera robotarna och företaget undviker investeringskostnad. 

Build-r ingår partnerskap med bolag som redan idag är specialiserade gipsentreprenörer på 

marknaden. Tillsammans skapas ett nytt erbjudande med gemensam vinstdelning. Tjänsten 

köps på samma sätt som från annan underentreprenör. Affärsmodellen gör det möjligt att 

snabbt få ut lösningen på marknaden.  

Det finns inget tydligt incitament att ta patent på lösningen idag, eftersom tekniken bygger på 

befintliga komponenter. Beroende på hur marknaden utvecklas, kan affärsmodellen komma 

att ändras. Hittills har samma modell använts från start.  

4.1.2 Påverkanskanal 
Kommunikationen med potentiella kunder och investerare har skett genom direkta kontakter 

med hjälp av Serendipitys styrelse och Synerlap, som gett möjlighet att träffa rätt personer 

direkt. Genom forskningsprogrammet Smartbuilt Environment har Build-r fått möjlighet att 

presentera lösningen på årsstämman. Olika event hjälper till att kommunicera och sprida 

Build-r, vilket resulterat i omnämnanden i blogg och tidningar. 

 

Positionen i SynerLeap har gett större kontaktnät, som i sin tur bidragit till att Build-r fått 

delta i mässor. SynerLeap har effektivt matchat Build-r med lämpliga personer i branschen. 

Samarbetet och kopplingen till ABB ger tyngd och tillgång till ABB:s interna nätverk. Build-r 

har till exempel fått delta i aktiviteter för forskning och utveckling och möjlighet att bolla 

idéer med ABB:s medarbetare, som arbetet med sensorer för robotsystem i 20 år.  

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats
Sannings-
kriterier
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Bortsett från SynerLeap har Build-r hjälp av NCC för att nå ut på marknaden. Innan 

sommaren söktes ett större bidrag via Smartbuilt Environment, ett program som finansieras av 

energimyndigheten, Vinnova och forskningsrådet Formas tillsammans med ABB och NCC 

som partners, för att skala upp prototypen. Serendipity ger ytterligare stöd på affärssidan. 

 

Varumärket har byggts upp med hjälp av Smartbuilt Environment. Vinnova har gett ett 

helfinansierat bidrag och ett bidrag med 50 %, vilket innebär att Build-r behöver ta lika stor 

del egna kostnader.  

 

4.1.3 Varumärke 
För att öka kännedomen om erbjudandet på marknaden använder Build-r hemsida, LinkedIn 

och Twitter. Företaget tackar också ja till förfrågningar av tidningar som vill skriva artiklar 

eller liknande. Build-r kommunicerar aktivt med kontakter och bjuder in företag till möten. 

Företaget har tidigt inkluderat kund i dialogen. 

 

Till skillnad från övriga gipssättare i branschen erbjuder Build-r en applikation för 

gipssättning. I branschen finns andra företag som jobbar med applikationer, men inom ett 

annat område.  

 

Build-r behåller kundens engagemang för erbjudandet genom kontinuerlig dialog. Efter möte 

med kund fortsätter kontakten med uppföljningsmöten.  

 

Feedback kommer naturligt när idén presenteras. Kunderna är generösa med spontan feedback 

och kommunicerar både möjligheter och frågor. Företaget planerar i framtiden att komplettera 

med nyhetsutskick för att följa upp arbetet.  

 

I marknadsföringen av erbjudandet beskrivs nytta och potential för byggbranschen. Därefter 

är fokus på känsla och att få kunden att känna sig trygg. För investerare är fokus 

affärspotential, där nytta är senare fokus.  

 

Namnet är ett logiskt val och en kombination av orden ”Build” och ”Robots”.  

 

Build-r ska uppfattas tillhöra byggbranschen. Varumärket ska uppfattas innovativt och 

nyskapande, utan att förknippas med en startup, för att uppnå tyngd och möjlighet att 

konkurrera i branschen.  

 

Lösningen utvecklades först och sedan varumärket. Ett problem i verkligheten utvecklade 

idén till tekniken. Företagsidén utvecklades 2015 i miljön hos Investmentbolaget Serendipity i 

Stockholm. En exjobbare togs in för att utveckla tekniken och ta fram en mindre prototyp. 

Sedan togs kontakt med ABB och NCC via Serendipitys styrelseordförande. Båda 

organisationerna gav bra respons och arbetet med idén tog form på riktigt.  

 

4.1.4 Varumärkesvärde 
Varumärket är kopplat till byggbranschen. Företaget har ännu inte introducerat en färdig 

produkt på marknaden och kan därför inte avgöra sina faktiska kunder. 

 

Intresset för erbjudandet har varit stort direkt från start. I jämförelse med 

tillverkningsindustrin är byggbranschen minst digital. På många fronter talar man om 

automatisering och digitalisering, vilket gjort branschen förberedd på utvecklingen.  
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Intresset för lösningen har ökat och spridits ju fler personer som Build-r träffat. Ingen annan 

har samma applikation som Build-r, men det finns andra bolag som gör andra typer av 

lösningar för byggindustrin som fått ganska mycket uppmärksamhet.  

 

För att skapa trovärdighet på marknaden investerar Build-r i att ha rätt partners, känd och 

säker teknik, till exempel med hjälp ABB:s robotlösningar. Build-r vill också passa in i 

porträtteringen av övriga i branschen. Ett aktivt val i detta är att inte ha en för innovativ 

hemsida.  

 

Build-r ser till att alltid kommunicera vissa delar för att påverka hur varumärket associeras.  

Företagets budskap är att ta automationsrevolutionen inom tillverkningsindustri till 

byggindustrin. Lösningen är konkret och lätt att presentera.  

 

Erbjudandet gör det möjligt för kund att jobba snabbt och oavbrutet. Tekniska vinningar 

sparar tid och ökar effektivitet. Produktionsfasen kan kortas genom att produktiviteten på hela 

bygget kan öka. Som partner innebär lösningen en kostnadsminskning, med möjlighet att 

jobba med färre människor. 

 

Arbetsinsatsen som ägnas åt marknadskommunikation utgörs av cirka 70 % av en 

heltidstjänst. 

 

4.2 Gleechi 
Intervju med Jakob Johansson, vd och marknadsansvarig för Gleechi, den 2017-12-06. 

Gleechi blev en del av SynerLeap den 2016-12-08. 

 

Gleechi har utvecklat en mjukvarulösning som gör det möjligt för artificiella händer att röra 

sig, interagera fritt och naturligt i viritual reality. På så sätt kan robotar interagera i realtid. 

Gleechi använder tekniken för att skapa viritual reality-baserade träningsapplikationer där 

användaren kan lära sig utföra olika arbetsuppgifter genom att utföra dem med sina händer i 

en virtuell miljö. (Gleechi, 2017)   

 

Företaget utnämndes 2015 till årets Superstartup, en tävling anordnad av Veckans Affärer och 

Almi Invest. (Gleechi, 2017)   

 

Företaget startades 2014 och har fem anställda.  

 

4.2.1 Affärsmodell 

Gleechis affärsmodell utgår från att företaget säljer lösningen till en engångskostnad. 

Ambitionen är att sälja VR-träning som en tjänst, som köps till en årlig kostnad. Erbjudandet 

motsvarar en prenumerationstjänst, efter en helhetsleverans inkluderat hårdvara, som 

implementeras hos kund. 

 

Affärsmodellen är resultatet av ett stegvis arbete, med studier av olika marknader och 

kundernas beteende samt preferenser. Företaget har byggt många hypoteser för hur produkten 

kan kommersialiseras och testat samt valt bort hypoteser som inte fungerar. Affärsmodellen är 

ännu inte helt utvecklad. Fortfarande återstår frågor om till exempel pris och paketering av 

tjänster relaterade till erbjudandet.  

 

I arbetet med att forma affärsmodellen har en stor andel av potentiella applikationer av 

tekniken varit en utmaning. Marknaden har varit omogen, vilket gjort det svårt att skapa en 
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realistisk analys av hur marknaden kan förändras och forma en affärsmodell för framtiden. 

 

4.2.2 Påverkanskanal 
Företaget kommunicerar med marknaden genom direktkontakt med kunder, framförallt via 

konferenser av olika slag. Gleechi fokuserar på att rikta kommunikationen till den specifika 

målgruppen och ett initialt möte är ofta starten på den fortsatta relationen. Sociala medier 

används inte.  

 

Gleechi har framförallt jobbat med SynerLeap för att utveckla tekniken genom att få tillgång 

till ABB:s forskningscentra Corporate research. Företaget har också fått hjälp att komma i 

kontakt med kunder och affärsutveckling.  

 

Bortsett från SynerLeap har Gleechi varit en del av flera inkubatorer, till exempel Stockholm 

Innovation and Growth. Företaget har därigenom fått hjälp att utveckla affärsmodell och 

strategi. Gleechi har också haft samarbetsprojekt med till exempel industriföretag. 

 

Gleechi har fått hjälp att bygga upp varumärket genom sponsring av Vinnova. Myndigheten 

har hjälpt Gleechi att genomföra tester för att se hur tekniken kan göra skillnad. Vinnova har 

även bidragit till att undersöka relevansen av kommersialisering, applikationsområde och 

associationsområde. 

 

4.2.3 Varumärke 
För att öka kännedomen på marknaden arbetar Gleechi med att demonstrera produkten bland 

kunder. Fokus är på att hitta rätt kunder och nå dem genom att vara där de är. När produkten 

är färdigutvecklad planeras arbetet med att skapa innehåll öka. 

 

Gleechi skiljer sig från konkurenter genom att tekniken för att skapa handrörelser med 

interaktion, i den formen att en artificiell hand kan greppa ett objekt i realtid, är den enda i sitt 

slag. Metoden är tidseffektiv och möjliggör snabbare leverans än konkurrenter. 

 

Gleechi arbetar för att behålla kundens engagemang genom att rikta fokus mot kundens behov 

och utmaningar. Det senaste halvåret har fokus också riktats mot kunder på potentiella 

marknader för att försöka förstå och inkludera deras behov samtidigt som lösningen utvecklas.  

 

I marknadsföringen av erbjudandet framhävs produktens nytta. Gleechi fokuserar på kundens 

utmaning och hur uppgiften kan lösas. 

 

Företagets namn har koppling till interaktion med händerna som handlar om att greppa 

föremål. 

 

Gleechi vill uppfattas som ett företag med hög teknisk kompetens. Specialiteten för 

interaktion är viktig, där företaget vill vara bäst i världen. Därutöver handlar det om att 

uppfattas som innovativa och framåt. 

 

Företagsidén grundas i robotforskning på KTH, där två forskare under åtta år utvecklat 

mjukvaruteknik för att göra det möjligt för robotar att plocka upp föremål. I slutet av 2014 

grundades Gleechi, för att kommersialisera tekniken och forskarnas kompetens. Med tekniken 

som bas, har Gleechi undersökt vilka problem som tekniken kan lösa.   

 

Varumärket och erbjudandet har utvecklats parallellt. Arbetet grundas i en vision om var 

Gleechi vill vara i framtiden, vilket har format vad företaget står för. Det har i sin tur format 
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ett erbjudande om hur tekniken kan börja säljas. Erbjudandet utgör ett delmål, för att uppnå 

visionen. 

 

4.2.4 Varumärkesvärde 

Gleechi har kopplat varumärket till produktkategori industriföretag. Produkten riktas till 

medelstora och stora företag som har komptensutmaningar bland medarbetarna och vill 

effektivisera upplärning av manuella arbetsmoment. Företaget har även pilotprojekt inom 

sjukvården och robotiken. 

 

Gleechi har inte lanserat en färdig produkt ännu. Produkten testas och utvecklas fortfarande. 

Intresset på marknaden växer när Gleechi kan visa och demonstrera hur produkten fungerar. 

 

För att skapa trovärdighet på marknaden har Gleechi en fokuserad kommunikation som stöttas 

av fakta. Fokus är alltid hur kundens problem kan lösas, som stöttas med studier för att visa 

att företaget vet hur interaktion av handrörelser fungerar. Gleechi understryker även teamets 

spetskompetens inom området.  

 

Företagets budskap till marknaden är att utvecklingen till att kunna interagera i 3D-miljö 

erbjuder nya möjligheter. Gleechi kan möjliggöra interaktionen och introducera den inom 

olika områden. 

 

Erbjudandet innebär att nyanställda kan lägga mindre tid på träning för att lära sig nya 

uppgifter. När 3D-miljöerna skapats kan träningen utökas på flera sätt. Interaktionen kan 

göras skalbar, vilket gör det möjligt för företaget att erbjuda träning inom många områden, 

istället för ett fåtal.  

 

Cirka 80 % av en heltidstjänst tillägnas marknadskommunikation. 

 

4.3 Acosense 

Intervju med Karl Nilsson, Sals and Marketing Manager på Acosense, den 2017-11-24. 

Acosense blev en del av SynerLeap den 2016-12-08. 

 

Acosense utvecklar och säljer Acospector Acoustic Chemometer. Instrumentet analyserar 

komplexa vätskor i processindustrin för att möjliggöra beslut som kan optimera produktionen, 

till exempel genom minskade kostnader, minskad miljöpåverkan och förbättrad 

produktkvalitet. Sensorer fästs på utsidan av röret och kan installeras utan att påverka 

driften.  (Acosense, 2017) 

 

Företaget grundades 2009 och har, efter en nystart 2014, 11 anställda.  

 

4.3.1 Affärsmodell 

Affärsmodellen består av hyrköp. Acosense erbjuder kund att hyra produkten under 18 

månader tills den är avbetalad. ör att minska risken för kund erbjuder Acosense att installera 

produkten och fakturera i efterhand, när allt fungerar. 

 

Acosense säljer även via distributör i Indonesien, Kina och har aktieägare i Sydamerika. 

Distributören köper produkten av Acosense och säljer den vidare utifrån individuell 

prissättning. Acosense delar sedan på marginalen med distributör.  

 

Företaget har alltid haft samma affärsmodell. Modellen har fungerat och har därför inte ägnats 

mycket arbete. Acosense är i stadiet att förändra modellen för att konkurrenter säljer liknande 
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instrument dyrare. Produkten behöver diversifieras för att sälja den på nytt sätt.  

 

4.3.2 Påverkanskanal 
Företaget kommunicerar med kunder på marknaden främst genom telefonmöten och fysiska 

möten. Det är ofta enkelt att få till ett möte med kund. Lite energi läggs på marknadsföring i 

form av annonser och mässor.  

 

Bortsett från SynerLeap får Acosense hjälp att nå ut på marknaden av nyckelkunder som 

agerar referenser. Ett exempel är Stora Enso som är ett bolag, men består av olika bruk och 

ger rekommendationer om Acosense bruken emellan. Acosense får även referenser av 

Skoghall, som är en av de äldsta och största kunderna samt den viktigaste partnern ur ett 

kommersiellt perspektiv.  

 

Att ingå i SynerLeap har gett utdelning när Acosense fått tillgång till resurser hos ABB. 

SynerLeap har erbjudit Acosense möjligheten att diskutera strategin storbolagsmässigt genom 

one-to-one sittningar med de allra högsta cheferna. 

 

4.3.3 Varumärke 

För att öka kännedomen om erbjudandet på marknaden har Acosense valt att bara 

kommunicera ett namn, trots att instrumentet heter Acospector. Acosense introducerar också 

medvetet företaget i olika sammanhang för att bli omnämnt och sökbara i sammanhang. För 

att associeras med teknikkonsultföretaget ÅF har Acosense till exempel deltagit på 

Vattendagarna, en av företagets konferenser. Fokus är att välja ut kunder genom research och 

leverera erbjudandet rätt i tiden. Direkt marknadsföring tillämpas av resursskäl. 

 

Företaget skiljer erbjudandet från konkurrenter genom att Acosense kan mäta nästan vad som 

helst, till exempel viskositet, torrhalt och partikelstorlek, med endast ett instrument. Om 

kunden ångrar sig och istället för viskositet vill mäta torrhalt krävs endast byte av mjukvara. 

Liknande lösningar från konkurrenter kräver att röret öppnas och stoppar produktionen, vilket 

är otänkbart för ett pappersbruk. 

 

Det finns inget utarbetat system för att behålla kundens intresse efter köp, få kundernas input 

och åsikter om erbjudandet. Efter försäljning sköter teknikavdelningen all kommunikation. 

Det finns däremot planer på att utöka med en kundägare för att styra kommunikationen mot 

respektive kund. 

 

I marknadsföringen av erbjudandet framhävs nytta och känsla. Tekniken är ny och dess 

beskrivning, att en högtalare sätts på röret för att spela in ljud och lyssna på koncentrationer, 

upplevs av flera obegriplig. Acosense väcker känslan av att utföra det omöjliga och framhäver 

lösningen som häftig teknik för att skapa en snackis.  

 

Företagets namn är ett val av studenterna på Chalmers, med logisk associering till både ljus 

och mätning. 

 

Acosense har fått hjälp att bygga upp varumärket genom sponsring av olika företag och 

aktörer, bland annat ÅF, stiftelsen Åforsk, en teknikkonsultfirma, energimyndigheter och 

Vinnova. ÅF:s varumärke som teknikkonsult är tungt och har varit till stor hjälp. Acosense 

presenteras alltid med ABB och SynerLeap. Kopplingen till ABB har tidigare varit ganska 

vag, men genom SynerLeap har den återfått sin tyngd i användningen.  

 

Varumärket ska uppfattas unikt i sättet att mäta, innovativt, nytänkande och kreativt.  
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Tekniken tog form på ABB i Västerås. ABB tog patent på lösningen och Chalmers 

entreprenörsskola fortsatte i ett examensarbete undersöka möjligheten att kommersialisera 

tekniken, som visade sig fungera. Då bildades bolag som ABB blev delägare i. 

 

Varumärket exponerades innan erbjudandet presenterades på marknaden. Genom offensiv 

marknadsföring byggdes förväntningar som senare inte kunde uppfyllas när den färdiga 

produkten visades upp. Ett antal bruk tar därför avstånd från Acosense idag.  

 

4.3.4 Varumärkesvärde 

Varumärket är kopplat till processindustri. Kunder finns inom papper & massa, kemi och 

mejeri.  

 

Intresset för erbjudandet är som störst några år efter lansering. Det är först nu varumärket 

känns igen på marknaden och intresset för tekniken har ökat.  

 

Acosense skapar trovärdighet på marknaden genom att stötta tekniskt kunnande med fakta, till 

exempel i form av uträkningar som visar på vinster hos kund, kopplat till priset. Trovärdighet 

skapas också genom att kopplas ihop med andra företag, bland annat ABB, SynerLaep och 

ÅF.  

 

I kommunikationen finns en strävan efter att framhäva samma värden. Acosense arbetar för 

att alltid hålla kommunikationen med marknaden konsekvent. 

 

Budskapet som sänds ut på marknaden är innovation, nytänk och kreativitet.  

 

Erbjudandet gör det möjligt för kund att analysera komplexa vätskor. Beskrivningen av 

tekniken kan av kunder uppfattas som omöjlig. En del kunder ger därför upp med att försöka 

förstå lösningen. 

 

Acosense ägnar en tjänst på 100 % till marknadskommunikation, tillsammans med en säljare 

på 25 %.  
 

4.4 BipOn 

Intervju med Martina Wettin, delägare och marknadschef på BipOn, den 2017-11-24. BipOn 

blev en del av SynerLeap den 2016-12-08. 

 

Företaget har utvecklat BIP-metoden, som gör det möjligt att systematiskt identifiera och 

spåra alla typer av produkter och komponenter i en produktserie genom lagring. All data som 

genereras under produktseriens livscykel hanteras på individnivå och lagras i realtid i ett 

”rör”, som gör det möjligt för allt och alla att kommunicera med varandra. Lösningen utgör en 

del i arbetet med industri 4.0 och Internet of Things (IoT) och används i till exempel 

bygghissar och utrymningssystem i tunnelbanor. (BipOn, 2017) 

 

BipOn vann 2017 Quality Innovation Award i kategorin potentiella innovationer i Sverige. 

Utmärkelsen delas årligen ut av Swedish Institute for Quality till företag, organisationer eller 

enskilda individer för innovationer som tydligt visar på ökad kvalitet för kunder, medarbetare, 

leverantörer eller samhälle. 

 

BipOn grundades 2011 och har fyra delägare. Huvudägare är Dataline Borås. 
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4.4.1 Affärsmodell 

BipOn är uppbyggt på IPR och licensiering. BipOn har patent på lösningen och fokus är att 

bygga långsiktiga relationer genom partnerskap. Företaget står inför beslut att förändra sin 

organisation, för att underlätta arbetet på marknaden.  

 

Utvecklingen av affärsmodellen sker både genom dialog med kund och affärstödjande part i 

form av Ericsson. I arbetet har det varit svårt att få till beslut på rätt nivåer. Modellen är 

beroende av att träffa på rätt personer, som kan driva det inom verksamheten. 
 

Nuvarande affärsmodell har omarbetats två gånger. 

 

4.4.2 Påverkanskanal 

Kommunikation med kunder på marknaden sker mestadels genom Martina och hennes 

nätverk som byggts upp efter 25 år i branschen. Det gör att hon ofta kan komma i direkt 

kontakt med vd och ledningsgrupp i organisationen. Martinas roll är att vara den som 

figurerar och kommunicerar med marknaden, bland annat genom att medverka i paneler och 

delta i seminarium. Övrig kommunikation sker via kontakter och LinkedIn.  

 

Bortsett från SynerLeap är Ericsson affärstödjande part.  
 

4.4.3 Varumärke 

För att öka kännedomen om erbjudandet på marknaden används Martinas kontakter och 

nätverk. 

 

Erbjudandet skiljer sig från konkurrenter genom att BipOn kan garantera absolut spårbarhet, 

något som ingen annan kan. 

 

Kundens engagemang och intresse behålls genom att hela tiden vara närvarande och proaktivt 

komma med förslag och idéer. BipOn fokuserar på att ligga steget före genom att 

uppmärksamma vad som händer i samhället och visa hur kunden påverkas. När köp är 

genomfört hålls ständig kommunikation med kund. Kunderna ger naturlig feedback genom 

dialog.  

 

I marknadsföringen av erbjudandet framhävs endast produktens nytta för industrin.  

 

Företagets namn har arbetats fram med hjälp av en delägare som är kommunikatör. Namnet 

utgår från ”Built in progression”, vilket syftar på att förmedla aktiviteten att föremål ”bippas”.  

 

Ingen sponsring har behövs för att bygga upp varumärket. Alla delägare är seniora och har 

bidragit med eget kapital.  

 

BipOn vill att varumärket ska uppfattas värdeladdat, kraftfullt, enkelt och effektivt. 

 

Varumärket utvecklades parallellt med att erbjudandet presenterades på marknaden. 

Företagsidén kommer från ägarna till Dataline. Idén utvecklades av två stycken pionjärer med 

erfarenhet av elektroutveckling. Till grund för företagsidén ligger ett patentansök. 
 

4.4.4 Varumärkesvärde 
Varumärket är kopplat till serietillverkande industri. Erbjudandet utgörs av en 

teknologiöverföring av metoder och arbetssätt. Kunderna är serietillverkare, ofta 

multinationella företag. Ett typexempel på en sådan kund är ABB Robotics. 
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Intresset för erbjudandet är som störst just nu, några år efter lansering. BipOn vann i 

november 2017 innovationspriset Quality Innovation Award 2017 i Sverige och utmärkelsen 

har gett företaget stor uppmärksamhet.  

 

Trovärdighet på marknaden skapas genom att vara enda företag om att kunna garantera 

absolut spårbarhet. BipOn håller vad dem lovar och jobbar med värdeord som ständigt 

kommuniceras i organisationen, tillsammans med dialog om vilka BipOn är och hur företaget 

ska uttrycka sig. 

 

Värdeord i ständig dialog hjälper till att hålla kommunikation inom produktkategorin 

konsekvent. 

 

Budskapet som sänds ut på marknaden är värdeorden som varumärket laddas med: trovärdigt, 

starkt och game changeing. Lösningen stödjer förändring i industrin. BipOns metodik är inte 

lättförklarad och arbetssättet är inte enkelt att föra in i industrin. 

 

En tjänst på 100 % ägnas åt marknadskommunikation. 

 

4.5 Mobilaris 

Intervju med Hans Wahlkvist, vice president på strategisk produktledning och 

affärsutveckling på Mobilaris, den 2017-12-05. Mobilaris blev en del av SynerLeap den 2016-

12-08. 

 

Mobilaris lösning utgörs av en plattform som ger gruvbolag realtidsinformation om var 

personal, utrustning och maskiner befinner sig. Positions och sensordata från uppkopplad 

utrustning, produktionsdata från maskiner och planeringsdata ger beslutsunderlag och 

möjlighet att öka effektiveten och höja säkerheten. (Mobilaris, 2017) 

 

Företaget grundades 1999 med fokus på mobilpositionering i mobilnät, som en spin-off från 

Telia Mobile och Telia Research. 2012 valde förtaget att bredda marknaden och utveckla 

positionering i underjordsgruvor. Bolaget har 42 anställda och omsätter 2017 cirka 70 

miljoner.  

 

4.5.1 Affärsmodell 

Mobilaris är uppbyggt på IPR och säljer licenser. Kunderna betalar en summa och får i utbyte 

en viss funktionalitet av Mobilaris. Licensaffären utgör en liten del och kunderna investerar 

ofta i ytterligare system. Olika delar integreras med varandra och bygger på erbjudandet efter 

köp.  

Lösningen kan köpas direkt för en viss gruvsite och hela sitens livstid. Ett annat alternativ är 

att köpa ett avtal för support och underhåll som kostar en viss procent av licensavtalet per år. 

Ett tredje alternativ är att leasa systemet. Alternativen gör det möjligt för både mindre och 

större företag i branschen att investera i erbjudandet.  

Affärsmodellen har aldrig ändrats. Mobilaris hittade direkt en bra nivå, som inte var för dyr 

för att kunder skulle köpa, och tillräckligt bra för att få företaget att gå runt. Modellen går att 

skala och användas på både mindre och större gruvor. Inkluderingen av avtal för support och 

underhåll skapar ett jämnare pengaflöde. 
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4.5.2 Påverkanskanal 

Mobilaris kommunicerar med marknaden i form av möten. En del kunder ringer och förklarar 

sitt behov och då bokas ett första möte över Skype om kunden är utanför Sverige, innan ett 

fysiskt möte. Företaget reser världen över och har tillsammans med Atlas Copco byggt upp 

fem stycken försäljningskontor med installationstekniker i Australien, Sydafrika, Sydamerika, 

USA och Kanada. Kontoren ger en global närvaro och lokal representation. Mobilaris deltar 

också i event och mässor anpassade till branschen. Ett flertal olika distributör i olika länder 

fungerar också som kanaler ut på marknaden. 

 

Bortsett från SynerLeap får Mobilaris hjälp att nå ut på marknaden av Atlas Copco och ABB. 

I samband med att Atlas Copco blev minoritetsägare har legitimiteten och trovärdigheten för 

varumärket ökat avsevärt. Det tidiga samarbetet med ABB bidrog till att öka intresset och 

trovärdigheten i början. I början byggdes bolaget på riskkapital av två stora bolag. 

Riskkapitalisterna köptes sedan ut. 

 

När bolaget var nytt fick Mobilaris hjälp att undersöka marknaden och möta större företag i 

branschen via organisationen Business Sweden. Genom projektet Business Opportunity fick 

Mobilaris förslag på typkunder samtidigt som kunskap om produkten spreds. Mobilaris har 

under utvecklingen av prototypen haft stöd av Vinnova.  

 

4.5.3 Varumärke 

För att öka kännedomen på marknaden har distributörer varit viktigt.  

 

När en order genomförts satsar Mobilaris på att rikta kommunikationen regionalt. 

Informationen om att en kund köpt företagets produkt, som en annan kund kan relatera till, 

utgör en viktig del för att skapa nya affärer och öka spridningen. Generellt genomförs lite 

annonsering i branschtidningar.  

 

Mobilaris särskiljer sig från konkurrenter genom att erbjuda en helhetslösning. Det finns flera 

på marknaden som erbjuder positionering för underjordsgruvor. Mobilaris erbjuder 

beslutsstöd för effektivisering av arbetsprocesser i gruvor och gruvsäkerhet samt inkluderar 

mer i applikationen. Mobilaris presenterar även gruvorna i 3D, för att differentiera företaget 

på marknaden ytterligare. 

 

Kundens engagemang för erbjudandet har alltid varit högt. Systemet köps av kund för att 

arbeta effektivare och höja säkerheten, vilket gjort engagemanget naturligt.  

 

Ett utarbetat feedbacksystem finns inte. Däremot har företaget avdelningar som arbetar med 

eftermarknad, support och underhåll. Avdelningarna har en ständig dialog med kund och tar 

emot direkt feedback från kund. 

 

I erbjudandet framhävs produktens nytta. I branschen har behovet av positionering varit stort 

och nyttan med systemet har varit enkel att förmedla och lätt att förstå av kunder.  

 

Namnet har använts av företaget sedan långt tillbaka, innan lösningen för gruvindustrin 

utvecklades.  

 

Varumärket ska uppfattas som en premiumlösning och den bästa lösningen för gruvkunder. 

Därför kommunicerar Mobilaris alltid vinster i verksamheten. Lösningen ska även uppfattas 

snygg och enkel att använda. Företaget vill också förknippas med systemintegration och en av 
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hörnstenarna är att vara teknologidiagnostiska. Därutöver vill Mobilaris uppfattas innovativa 

och kreativa. 

 

Företagsidén formades för att göra Mobilaris unika på en då ännu outforskad marknad. Idén 

presenterades för Boliden och LKAB, vilket ledde till ett gemensamt projekt för att ta fram en 

prototyp. 2014 såldes en företagslicens till Boliden och en till LKAB. 

 

Varumärket och erbjudandet har utvecklats i symbios med varandra. Från början utgjordes 

erbjudandet av häftig teknik, som utvecklades från att vara nice to have till att bli need to 

have, genom större fokus på säkerhet och applikationer för evakuering av gruvor. Arbetet 

fortsatte med fokus på produktionseffektivisering. Mobilaris har lyssnat på kunderna och 

proaktivt utvecklat lösningar som de flesta efterfrågar. I arbetet har Mobilaris lagt stor vikt vid 

omvärldskoll och uppmärksammat trender, till exempel digitaliseringen.  

 

4.5.4 Varumärkesvärde 

Varumärket är kopplat till gruvindustri. Gruvbolag, entreprenörer i branschen för 

underjordskonstruktioner och företag som bygger gruvor är företagets faktiska kunder.  

 

Intresset för erbjudandet är stort. Sedan lösningen presenterades har intresset fortsatt att stiga.  

 

Mobilaris har byggt trovärdighet på marknaden på tekniskt kunnande kring positionering och 

kommunikation i gruvor. Stora delar företagets anställda har en bakgrund i telekombranschen. 

Mobilaris har också en stark mjukvaruteknik, med koppling till företag i branschen.  

 

I arbetet med att bygga trovärdighet utgör även kunderna en viktig del. Mobilaris gör test av 

nya lösningar direkt hos kund och varje möte ger uppslag till nya utmaningar, idéer och 

lösningar. Testet ger möjlighet till direkt feedback av kund.  

 

Erbjudandet innebär för konsumenterna en möjlighet att öka sin effektivt. Via Mobilaris 

system kan gruvor öka produktionen med 20-40 %. När det gäller säkerhet kan tiden för 

evakuering av en gruva minskas med 25-30 %.  

 

Arbetsinsatsen som ägnas åt marknadskommunikation utgörs av cirka 8 heltidstjänster.  
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5. Analys 

Avsnittet analyserar och diskuterar studiens resultat utifrån valda teorier och modeller. 

Området berör affärsmodell, påverkanskanal, varumärke och varumärkesvärde. En utvecklad 

teorimodell tydliggör kopplingen mellan teori, resultat och analys. 
 

 
 

5.1 Affärsmodell 
Bland företagen som befinner sig i introduktionsfasen har varken Acosense eller BipOn ett 

systematiskt system för att hålla kontakten med kund efter avslutad försäljning. Build-r och 

Gleechi har i utvecklingsfasen inte heller ett etablerat system för feedback, men arbetar, 

genom ständig dialog med marknaden och pilotprojekt, för att höja produktens kvalitet. 

Mobilaris, har istället avdelningar för support, underhåll och after sales, för att i tillväxtfasen 

fortsätta dialog med kund efter köp. Blank (2013 s.68) beskriver feedback som en möjlighet 

att inkludera marknadens synpunkter i erbjudandets kärna och öka försäljningen. Arbetet 

grundas i en långsiktig vision om var företaget vill hamna, både bland företagets kunder och 

partners. Teorin stärks av företagen som befinner sig i utvecklings – och tillväxtfasen och 

tydliggör kopplingen mellan arbetet med feedback och affärsmodell. Chesbrough (2002, 

s.530) uttrycker vidare att avsikten att fortsätta diskussion med kund är en indikation på att 

företaget vill utveckla produkten vidare, vilket betonas av Mobilaris arbete med direkt 

feedback genom test av lösningar hos kund istället för labbmiljö. Det betonas även av de 

pilotprojekt som Build-r och Gleechi tillämpar. 

 

Blank (2013 s.68) beskriver att arbetet med feedback, och den mängden feedback som sker 

naturligt, varierar beroende på förhållandet mellan företag och kund. Teorin stärks av samtliga 

företags uppfattning att möjligheten till försäljning grundas i relationen som byggs upp med 

kund. Ett exempel är Acosense som beskriver att relationen, när den etablerats, resulterar i 

feedback efter det att köp genomförts, oberoende av om feedback efterfrågas. Ett annat 

exempel är Gleechi som understryker behovet av dialog och feedback med kund för att förstå 

vad kunden vill ha. Popovic (2006 s.260) menar att startups är i behov av att justera sin 

affärsmodell när företaget växer, vilket understryker en utveckling av affärsmodell baserat på 

kundernas efterfrågan. Det stärks av företagens samsyn på att se behovet av feedback från 

kunder som grundläggande för att fortsätta utvecklingen av affärsmodellen. Samtliga företag 

är öppna för att förändra affärsmodellen i takt med att marknaden utvecklas. Den flexibla 

utformningen av affärsmodell betonar enligt Blank (2013 s.67) en långsiktig plan för att ta 

ägarskap och bygga kundrelationer. Det visar också att utveckling och modifiering av 

affärsmodell i enlighet med Popovic (2006 s.260) fortsätter hela tiden, beroende på 

möjligheten att justera erbjudandet och introduceras på nya marknader. Affärsmodellen kan 

däremot även uppnås med endast ett fåtal ändringar, vilket beskrivs av Moore (1991, s.10).  

 

Bland företagen finns ett utbrett arbete som innebär att företagen själva tar risken, för att 

minska tröskeln till köp hos kund. Företagen säljer till respektive kunder i respektive bransch 

på det sätt som kund och bransch är vana vid och anpassar affärsmodellen efter marknaden. 

Förhoppningen är att bidra till att göra kundens köpprocess snabbare. Acosense och Build-r 

har i introduktionsfasen valt att minska respektive undvika investeringskostnad hos kund. 

Företagen har beslutat att kund inte betalar förrän produktens funktion bevisas, för att inte 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats
Sannings-
kriterier
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påverkas av den svagare marknadspositionen. Detsamma gäller för Gleechi och BipOn som 

redan i utvecklingsfasen strävar efter att undvika att sälja in en produkt som kostar mycket för 

kunden första året, för att etablera en relation. Företagens arbete med pilotprojekt och 

potentiella marknader genomförs vidare för att anpassa affärsmodellen även för framtida 

marknader. Enligt Popovic (2006 s.260) bidrar arbetet till att affärsmodellen kan utvecklas 

med mindre justeringar när marknaden kan utvidgas. Det stärks av Mobilaris som från början 

prioriterat att affärsmodellen ska ge möjlighet till jämnare pengaflöde för att öka chanserna att 

genomföra affären, även om finansieringen inte sker enligt plan. Mobilaris beskriver att 

affärsmodellen justerats på detaljnivå, till exempel genom att låta ett erbjudande utökas eller 

ändra form och övergå till att bli en tjänst. Gleechi beskriver däremot svårigheter i att 

estimera produktens marknad de närmsta åren, till följd av att företagets teknik kan appliceras 

inom flera områden. Det understryker ytterligare Popovic (2006 s.260) beskrivning av att en 

affärsmodell behöver vara enkel att justera efter hur marknaden förändras, samt Blank (2013 

s.67) behov av en framtidsvision som motiverar företagets värde. Framförallt understryks 

Blank (2013 s.68) beskrivning att återkommande kontakt med kund möjliggör anpassning av 

affärsmodellen. 
 

5.2 Påverkanskanal 
Axelsson & Agndal (2012) framhåller att vilka företaget arbetar med påverkar varumärkets 

styrka. Build-r, BipOn och Mobilaris har utöver SynerLeap stöttning av större verksamheter. 

Acosense och Gleechi har istället flera samarbeten. Stöttningen av större verksamheter och 

tillämpningen av samarbeten vid avsaknad av stöttning, understryker behovet av 

kompletterande parter för att överleva på marknaden. Det framhävs särskilt av Acosense som 

beskriver att större konkurrenter erhåller förtroende i högre utsträckning, trots att Acosense 

produkt erbjuder större noggrannhet mätmässigt. Exemplet intygar Håkansson & Snehota 

(1975, refererad i Axelsson & Agndal, 2012 s.138) värdering av att relationer i branschen, 

genom direkta och indirekta kopplingar, kan stärka varumärkets image. Ett exempel på det är 

Build-r, som i utvecklingsfasen arbetar för att inleda partnerskap med bolag som redan idag är 

specialiserade gipsentreprenörer i branschen.  
 
Bland företagen beskrivs SynerLeap som en tillgång för att vidga kontaktnätet. Mobilaris ser i 

tillväxtfasen fortfarande SynerLeap som en möjlighet att introduceras inom nya områden och 

marknader. Till skillnad från övriga företag har Mobilaris blivit en del av SynerLeap flera år 

efter det att företagets produkt introducerats på marknaden. Företaget engagerar sig däremot 

mindre i SynerLeap i jämförelse med de företag som befinner sig utvecklings- och 

introduktionsfasen. Erdem & Swarts (1998, refererad i Dahlen & Lange 2009, s.253) förklarar 

att konsumentens utvärdering av varumärkets kvalitet påverkar behovet av 

informationssökning och bearbetning, vilket Mobilaris väl etablerade nätverk och omsättning, 

trots mindre engagemang i SynerLeap, tydliggör. Ett viktigt motiv till att valet att bli en del av 

SynerLeap anges vidare vara tillgången till senior kompetens på ABB. För Build-r och 

Gleechi har till exempel stöd inom robotik och forskning från ABB haft stor betydelse för 

företagens tekniska utveckling. Det styrker Lazerfelds (1994, refererad i Evans, Jamal & 

Foxall 2012 s. 232) teori om betydelsen av källor och personer med expertis, för att påverka 

konsumentens köpbeslut. I enlighet med Lazerfelds (1994, refererad i Evans, Jamal & Foxall 

2012 s. 232) uppfattas information som kommer från en påverkanskanal generellt mer 

övertygande, något som samtliga företag tagit hänsyn till i samband med att de blivit en del av 

SynerLeap. 

 

Aaker & Joachimsthaler (1997 s.45) beskriver av att varumärket är relationsskapande och 

stärker kopplingen till kund, framför produkt eller tjänst. Acosense understryker att sponsring 

ger en trygghet hos kund som initierar köp, vilket alla företag bortsett från BipOn utnyttjat. 
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Till skillnad från Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2005 s.561) beskrivning av 

sponsring i den formen att företagets återförsäljare ger varumärket ett eget, har företagen inte 

haft den möjligheten. Samtliga företag som utnyttjat sponsring har däremot erhållit bidrag 

från energimyndigheten Vinnova. Lazerfelds (1994, refererad i Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 

232) betonar att trovärdiga och kunniga rekommendationer ökar spridningen på marknaden, 

vilket stöttas av företagens gemensamma koppling till Vinnova. Det utbredda valet av 

samarbetspartners bland företagen, som en del i arbetet för att bygga trovärdighet på 

marknaden, tydliggör ytterligare Lazerfelds (1994, refererad i Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 

232) teori om att spridning på marknaden kan påskyndas genom rekommendationer av dem 

som upplevs vara trovärdiga, kunniga och innehar expertis.  
 

5.3 Varumärke 
Acosense nystart 2014 gjordes till följd av att varumärket inte motsvarade förväntningarna 

som byggdes upp när företaget grundades 2009. Företaget presenterade erbjudandet på 

marknaden före produkten var utvecklad, genom att agera i enlighet med Bresciani & Eppler 

(2010 s.362) och befästa en varumärkesstrategi från start. Till följd av att vissa kunder idag 

inte är intresserade av företagets produkt, har valet begränsat Acosense marknad. Det 

framhäver en fara med att forma avgörande faktorer i varumärkesarbetet i tidigt skede som 

Bresciani & Eppler (2010 s.362) föreslår. Vikten av att samordna insatser för att bygga 

trovärdighet understryks vidare av att resterande företag upplevt ett ökat intresse i takt med att 

produkten utvecklats. Företagen, som tillsammans representerar skeden i utvecklings-

introduktions- och tillväxtfas, har utvecklat lösningen parallellt med att erbjudandet 

presenterats på marknaden. I enlighet med Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2005 s.559) 

beskriver utvecklingen av varumärket tillämpning av process, istället för strategi.  

 

Build-r och Mobilaris utmärker sig i synen på att betrakta konkurrenter i branschen som en 

resurs. Företagen har dragit fördel av uppmärksamheten för tekniken som deras lösningar 

utgår från, men säljs av andra företag. Build-r beskriver att företag som säljer 

automatiseringslösningar i branschen och har en bättre marknadsposition innebär en spridning 

av området som Build-r verkar inom. Det stärker Erdem & Swarts (1998, refererad i Dahlen 

& Lange 2009, s.252) teori om att upplevd risk styr konsumentens behov att utvärdera 

bearbeta information. Teorin kan beskriva att uppmärksamhet för digitaliserade lösningar i 

branschen till exempel bidrar till att sänka tröskeln till robotar. Den kan också beskriva att 

Mobilaris helhetslösning bidrar till att företaget betraktar konkurrenterna som relativt få, 

eftersom antalet konkurrenter på marknaden minskar med antalet tekniker och lösningar som 

erbjuds. Aaker & Joachimsthaler (1997 s.45) förklarar att differentiering bidrar till att skapa 

ett varumärke som är lätt att känna igen och minnas. Det intygas av företagen, samtidigt som 

paralleller till resten av branschen framhålls förenkla etablering på marknaden. Build-r och 

Mobilaris understryker att etablering på marknaden underlättas om kunderna i branschen är 

medvetna om nästa steg i utvecklingen.  

 

Erdem & Swarts (1998, refererad i Dahlen & Lange 2009, s.252) framhåller vidare att 

konsistent kommunikation av varumärket påverkar konsumentens utvärderingsdimension. 

Teorin understryker en avsikt att skapa trovärdighet genom anpassning, något som betonas i 

Acosense och Build-r strävan att hålla kommunikationen och presentationen på en nivå som 

inte sticker ut mer än övriga företag i branschen. Företagen framhåller att viljan att uppfattas 

innovativ inte får gå till överdrift, eftersom användningen av opassande material kan påverka 

företagets position negativt. Erdem & Swarts (1998, refererad i Dahlen & Lange 2009, s.253) 

och Håkansson & Snehota (1975, refererad i Axelsson & Agndal, 2012 s.138) beskriver 

marknadskommunikationens påverkan för konsumentens upplevda kvalitet. Enligt Keller 

(1993, refererad i Dahlen & Lange 2009, s 241) initieras köp när kunden känner att denne kan 
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lita på företaget, vilket skapas genom igenkännlighet. Ett utmärkande exempel är, återigen, 

Mobilaris etablering av lokala kontor utomlands och affärsresor för att skapa en lokal 

representation. Företagets lokala närvaro och anpassning, som i hög utsträckning bidrar till 

affärer, stärker Erdem & Swarts (1998, refererad i Dahlen & Lange 2009, s.253), Håkansson 

& Snehota (1975, refererad i Axelsson & Agndal, 2012 s.138) och Keller (1993, refererad i 

Dahlen & Lange 2009, s 241) teori. 

 

Bland samtliga företag beskrivs ett prioritet arbete med att skapa igenkännlighet på 

marknaden. Företagen syns avsiktligt i sammanhang som ger möjlighet till att bli 

uppmärksammade och omnämnda. Lazerfelds (1994, refererad i Evans, Jamal & Foxall 2012 

s. 232) beskriver att kommunikation för att påverka andra ofta sker mun till mun. Behovet av 

att synas i rätt sammanhang understryks med att opinionsledare, genom sin kunskap, kan 

vägleda och styra andra individers uppfattningar för områden. Ett exempel är BipOn som 

deltar i paneler och seminarium för att tydliggöra varumärke och produkt. Avsikten är att nå 

ut till både journalister och experter, som Lazerfelds (1994, refererad i Evans, Jamal & Foxall 

2012 s. 232) betonar påverkar omgivningen oavsett hur de kommunicerar med andra. 

Företagens arbete för att sprida och påminna marknaden om varumärket stärker teorin om 

behovet att vägleda och styra marknadens uppfattningar om ett produktområde. Det 

understryker även företagens insatser för att kommunicera genom fysiska möten, som ger 

marknaden möjlighet att iaktta och bilda sig en uppfattning av varumärket och bidrar till att 

spridningen av varumärket effektiviseras genom att ske mun till mun.  
 

5.4 Varumärkesvärde 

Samtliga företag har tydligt avgränsat varumärket till en produktkategori, som enligt (Keller 

1993, refererad i Dahlen & Lange 2009, s 243) hjälper kunden att bilda sig en uppfattning om 

varumärket och öka kännedomen på marknaden. Företagens insatser för att kommunicera med 

marknaden genomförs inledningsvis på en bredare nivå, som inkluderar insatser för att få ett 

första möte, för att sedan fokusera insatser på att bearbeta kunder och bygga trovärdighet. För 

att nå och rikta erbjudandet till de kunder som är mest mottagliga arbetar Acosense och 

BipOn proaktivt med research. Gleechi och Build-r, som befinner sig i utvecklingsfasen, 

fokuserar istället på att bara rikta kommunikationen till den specifika målgruppen. Varken 

Gleechi eller Build-r ser någon poäng i att börja investera i att marknadsföra och sprida 

budskapet förrän produkten är färdigutvecklad.  

 

Keller 1993 (refererad i Dahlen & Lange 2009, s 245) beskriver vidare fördelaktiga 

associationer, som visar hur produkten uppfyller kundernas krav, som grundläggande för att 

skapa varumärkesvärde. Ett exempel på detta är Build-r, vars produkt är enkel att beskriva 

och vid demonstration bland kunder ger associationer som bidrar till att stimulera intresset för 

produkten. Teorin stöds ytterligare av Gleechi, som också beskriver att intresset på 

marknaden ökar när produktens funktion kan demonstreras. Mobilaris understryker vidare 

vikten av att fortsätta demonstrera produkten även när företaget befinner sig i tillväxtfas, 

genom att genomföra många affärsresor och upprätta lokala kontor utomlands. Aaker (1995 

s.330) betonar arbetet för att tydliggöra differentiering och skapa en minnesvärd 

varumärkesbild, vilket stöttas av företagens arbete med att skildra produktens enkelhet genom 

demonstration. Arbetet stärker Keller (1993, refererad i Dahlen & Lange 2009, s 243) teori 

om att skapa kännedom på marknaden genom att visa på behovet som produkten kan fylla. 

Det beskriver att marknaden intresserar sig för produkter som kan sättas i sammanhang, vilket 

understryker företagens fokus på att framhäva nytta. 

 

Företagens val att framhäva produktens nytta är en indikation på att de riktar produkten till 

kundgruppen Early adopters, som enligt Moore (1991, s.10) tar till sig produkten när tekniken 
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kan kopplas till deras eget problem. Kundgruppen lägger vanligtvis mer eftertanke vid 

köpbeslut, vilket beskriver företagens behov att visa vad de kan och går för, utöver sin 

potential. Företagen i utvecklings och introduktionsfasen, bland annat Build-r och Acosense, 

visar behov av att understryka nytta med hjälp av uträkningar och konkretisering av 

kostnaden, vilket stöttar teorin. I presentationen av varumärket inkluderar företagen även 

faktorer med koppling till känsla, vilket skiljer dem från Mobilaris som i tillväxtfasen enbart 

fokuserar på att framhäva produktens nytta. Valet att positionera produktens nytta benämns 

enligt Kotler, Wong, Saunders & Armstrong (2005 s.559) med hänsyn till konkurrens på en 

nivå som inte är lätt för konkurrenter att ta efter eller kräver överväldigande insatser. Kotler, 

Wong, Saunders & Armstrong (2005 s. 559) beskriver vidare att känsla kan tillämpas i 

positioneringen för att skapa större distans till konkurrenter, vilket företagens tillämpning av 

känsla i utvecklings och introduktionsfasen visar.  

 

Behovet av att framhäva nytta kan även kopplas till områdets spridning på marknaden, vilket 

enligt Popovic (2006 s.260) påverkas av tiden för när produkten tar fäste på marknaden. 

Gleechi är verksamma i en industri som är omogen och har problem att fastställa vilka 

leverantörer, kunder och relationer som företaget kan räkna med i framtiden, eftersom 

informationen inte finns tillgängligt idag. Erdem & Swarts (1998, refererad i Dahlen & Lange 

2009, s.253)beskriver att den begränsade möjligheten att jämföra produkten på marknaden 

kan innebära större kritik till företaget och produkten i kundens köpprocess, eftersom 

avsaknaden av information bidrar till att den upplevda risken ökar. Den osäkra marknaden 

beskriver vidare behovet av referenskunder, vilket värderas högt av samtliga företag. Gleechi 

och Build-r understryker redan i utvecklingsfasen behovet av pilotprojekt som en viktig del i 

arbetet med att skapa referenscase med kunder och uppnå vidare kontakt med marknaden. 

Bland företagen i introduktions- och tillväxtfasen betonas istället behovet av referenskunder 

för att generera nya affärer. Företagen framhäver behovet att rikta kommunikationen till Early 

adopters, som erbjuder möjlighet att ge återkoppling för fortsatt produktutveckling. Det 

stärker Kirton (1994, refererad i Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 230) teori om att den tidiga 

användaren är viktig för att tjäna in kostnaderna för utveckling av den nya produkten.  

 

Erdem & Swarts (1998, refererad i Dahlen & Lange 2009, s.253) betoning av behovet av 

informationssökning i köpprocessen illustreras ytterligare med att Build-r, vars lösning är 

påtaglig och öppnar upp till dialog med marknaden, bidrar till att bibehålla kundens intresse. 

Aaker & Joachimsthaler (1997 s.45) framhäver vidare att kritiken från marknaden beror på 

hur komplex produkten och dess teknik är att förstå. För att öka kännedom på marknaden 

behöver varumärket förmedla enkelhet, till exempel genom att varumärkesnamnet grundas i 

ett logiskt val, positionering samt differentiering grundas i noggrann analys och varumärket 

bygger förtroende utifrån konsekvent kommunikation. Även Kotler, Wong, Saunders & 

Armstrong (2005 s.560) beskriver en strävan att förenkla när det är möjligt, för att uppnå 

större spridning på marknaden. Det motiverar samtliga företags avsikt att förmedla enkelhet. 

Ett exempel är Mobilaris som differentierar företaget genom att presentera gruvorna i 3D och 

anpassar lösningen till respektive kund. Ett annat exempel är BipOn som gett lösningen ett 

namn som syftar till att symboliskt beskriva företagets mer komplexa produkt. 
 

5.5 Sammanfattning av analys 

Studiens analys av resultat och koppling till teori och modeller kan sammanfattas i en 

utvecklad teorimodell.  

 

Den utvecklade modellen visar behovet av påverkanskanal och hur denna kan bidra till att 

stärka varumärket. Påverkanskanalen avser inverka på varumärkesbyggande och 
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varumärkesvärde. För startups utgörs den av en sponsor eller samarbetspartner. I majoriteten 

av fallen är påverkanskanalen grundläggande för företagets överlevnad.  

 

Påverkanskanalen har en direkt koppling till varumärkesbyggande. En sponsor och 

samarbetspartner bidrar till att bygga varumärket genom att skapa associationer till företaget i 

ett tidigt skede. Det bidrar till att underlätta processen för varumärkesbyggande, genom att 

varje steg kan förenklas. En direkt koppling finns också till varumärkesvärde i form av 

kännedom och image. Varumärkesvärdet påverkas positivt genom att tydliggöra 

varumärkessignaler, möjliggöra mer konsistent kommunikation och minska behovet av 

informationssökning och bearbetning. 

 

Påverkanskanal har inverkan på varumärkets upplevda kvalitet. Startups möjlighet till dialog 

och feedback med sponsor och samarbetspartner reglerar hastigheten för varumärkets 

spridning på marknaden, främst i processen för varumärkesbyggande. 
 
Figur 7. Utvecklad teorimodell. 

 

 Figur 7. Utvecklad teorimodell. (egenkonstruerad). 
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6. Slutsats 

Nedan presenteras slutsatser utifrån studiens analys. Därefter presenteras studiens praktiska 

och teoretiska bidrag samt förslag till framtida forskning, med utgångspunkt från studiens 

resultat, teori och metodval. 
 

 
 

Den utvecklade teorimodellen betonar att varumärket kan stärkas med hjälp av sponsor eller 

samarbetspartner. Under varumärkesbyggande kan sponsor och samarbetspartner skapa 

associationer som tydliggör varumärkets image och skapar kännedom på marknaden. Det 

påverkar varumärkesvärdet positivt. Sponsor eller samarbetspartner påverkar varumärkets 

upplevda kvalitet. Startups spridning på marknaden beror på dialog som ger möjlighet till 

feedback, både med sponsor, samarbetspartner och kunder. 

 

Det finns ett antal faktorer som är av särskild vikt för företagets arbete. Faktorerna visar en 

stegvis process för att uppnå spridning på marknaden. Förhållandet styrs av fokus på 

produkten och tillämpningar i arbetet med varumärke och affärsmodell. 

 

Startups behöver en produkt som fyller ett av kundens behov  
Varumärket bygger främst på valet av en produktstrategi. Varumärket uppnår ett högre värde 

när det sätts i sammanhang och utvecklas parallellt med produkten. En parallell utveckling 

skapar realistiska förväntningar på marknaden, vilket ökar trovärdigheten. I processen är det 

viktigt att inkludera feedback från kund, för att säkerställa att produkten uppfattas värdefull. 

En produkt som presenteras på marknaden utan att kund inkluderats kan vänta sig mindre 

engagemang och spridning på marknaden, till följd av att kundens behov inte säkerställts. 

Därmed gynnas startups av att exponera tillgänglig fakta om produkten så fort affärsidé och 

affärsmodell formulerats. Arbetet ger möjlighet att inkludera feedback från marknaden och 

tidigt bygga intresse hos målgruppen genom att understryka gruppens behov. 

 

Startups behöver framhäva produktens nytta enkelt och faktabaserat 
Startups är i behov av att visa vad de kan och går för. Företagen behöver uteslutande 

framhäva produktens nytta för att visa varumärkets potential. Uträkningar och konkretisering 

av kostnaden är viktigt för att uppfattas som trovärdig, skapa intresse och gå vidare i kundens 

urvalsprocess. Det är av betydelse att inte ge löften som saknar faktamässig grund, för att inte 

riskera att begränsa produktens spridning på marknaden. Genom att tillämpa känsla i 

positioneringen av varumärket stängs kan konkurrenter stängas ute i högre utsträckning. 

Inkludering av känsla ger en starkare koppling mellan varumärke och kund, som startups är i 

behov av.  

 

Startups behöver förmedla fakta med personlig kontakt och fysiskt möte  
Kommunikationen handlar om att skapa intresse utifrån timing och geografisk placering, i rätt 

region och på rätt plats. Lokal representation och anpassning ökar trovärdigheten och initierar 

köp. Den personliga kontakten med kund påverkar utvecklingen på marknaden, vilket gör 

fysiska möten till en grundläggande del av marknadskommunikationen. Ständig kontakt med 

marknaden, utifrån hur produkten kan särskiljas från konkurrenter, genererar en fördel och 

kan bidra till att skapa gynnsammare förutsättningar för varumärket i kundens urvalsprocess. 

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats
Sannings-
kriterier
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En värdering av omvärld och trender, som bidrar till att utformningen av produkten anpassas 

till samhället och kan presenteras vid lämplig tidpunkt i lämplig bransch, ökar spridningen på 

marknaden ytterligare.  

 

Startups spridning på marknaden påverkas av sponsorer och samarbetspartners 
För att hamna på alla kunders näthinna, krävs stora marknadsföringsresurser, som startups i 

många fall saknar. Att associeras med icke kommersiella aktörer, som kan hjälpa företaget 

med omnämnanden, ger möjlighet att öka kännedomen på marknaden och påverkar företagets 

position. Enbart kopplingen till en välkänd aktör stärker positionen på marknaden. Sponsring, 

i form av bidrag och tjänster som bidrar till företagets utveckling, utgör en viktig del i arbetet 

för att färdigställa produkten. Den färdiga produkten uppnår spridning på marknaden genom 

referenser och nyckelkunder, som kan agera referenser till nya kunder och sänka tröskeln till 

marknaden. Referenser och nyckelkunder påverkar behovet av antalet samarbetspartners. 

Storleken på företagets kontaktnät styrs av produktens utformning och komplexitet. En enkel 

produkt uppnår lättare ökad spridningen på marknaden och minskar behovet av 

samarbetspartners. Valet av affärsmodell är därmed centralt, för att inte hamna i fel kategori 

och skapa felaktiga associationer bland kunder och övriga intressenter på marknaden. 

 

6.1 Praktiska och teoretiska implikationer 

Resultatet ger startups och storföretag underlag för att effektivisera arbetet. Det ger insikter 

för samarbete och förståelse för startups möjlighet till utveckling. Informationen kan bidra till 

att öka chanserna för att startups utvecklas till livskraftiga företag, vilket kan påverka antalet 

startups på marknaden. Förändringen berör verksamhetens strategi, vilket synliggörs i 

organisation och struktur. De nya förutsättningarna motiverar fler att ta steget till att utveckla 

nya lösningar och starta företag. Utvecklingen ökar innovationstakten i samhället, men skapar 

också nya arbetstillfällen. Samtidigt stärks konkurrenskraften, lokalt, regionalt och nationellt. 

Tillväxten innebär en positiv påverkan på den ekonomiska utvecklingen. 

 

Resultatet ger också insikter för inkubatorer i arbetet med att hjälpa mindre företag växa.  

Inkubatorer ges verktyg för att fokusera erbjudandet av kvalificerad affärsrådgivning eller 

affärscoachning, samt för att se över nätverket och underlätta kontakten med kunder, partners 

och investerare. Det ökar arbetets kvalité, men innebär också att startups ges möjlighet att 

utvecklas snabbare, med större förtjänst. Värdet av det samlade erbjudandet ökar, både för 

inkubatorer och startups.  

 

Varumärkets utveckling innebär både praktiskt och teoretiskt bidrag för entreprenörer, 

inkubatorer och storföretag. De olika målgrupperna kan genom att se till hur utvecklingen i 

företagets tidiga skeden varierar, planera i enlighet med de olika faserna. Det framhäver 

behov och ger kunskap om vilka verktyg som är lämpliga att investera i. Det ger också bidrag 

för forskning inom området. Nya insikter ger kunskap för att minska kunskapsgapet, men 

också uppslag på nya områden att utforska. Dessutom understryks relationen mellan startups 

och storföretag. Samarbetet motiveras av att skapa gynnsamma förutsättningar för båda parter, 

både direkt och indirekt. 

 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Respondenterna i studien uppgav att relationen till påverkanskanal påverkar varumärkets 

spridning på marknaden. Studien uppmärksammar hur företag i tidigt skede kan stärka 

varumärket med hjälp av samarbetspartner. Framtida studier kan genomföras i andra 

branscher för att uppnå en mer nyanserad bild. För att öka förståelsen för ämnet kan vidare 

studier även fokusera på konsumentens roll som opinionsbildare, utifrån hur konsumenten kan 
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sprida respektive ta emot information. Studier kan undersöka möjligheten att uppmuntra 

upprepat köpbeteende på marknader som rymmer stark konkurrens, utan samarbetspartner.  

 

Studiens kvalitativa karaktär utesluter statistiska kriterier, som möjliggör generaliserbarhet 

vid studier av kvantitativ karaktär. För att möjliggöra generalisering utöver studiens kontext 

kan val av respondenter genomföras utifrån skilda kriterier. Framtida forskning kan undersöka 

ämnet med anpassning till genomförande av en surveyundersökning, till exempel med hjälp 

av enkätformulär. 

 

Studiens fokus på produktlivscykelns första faser utgör underlag för beslut för startups 

samarbete med storföretag. Den förändrade konkurrensen på marknaden och konsumenternas 

förändrade beteende kan undersökas i livscykelns senare fas. Fokus på studier som beskriver 

nedgång i intresset på marknaden kan utvärdera värdet av samarbetet mellan startups och 

storföretag. Storföretag kan med en bedömning av resultatet urskilja motiv till att prioritera 

samarbetet med startups. 
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7. Sanningskriterier  
Avslutningsvis bedöms studiens trovärdighet utifrån tre sanningskriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet och rättvis bild. Kriterierna ger en bild av studiens kvalitet. 

 
 

7.1 Tillförlitlighet 
Respondenterna har valts utifrån deras befattning och ansvar i arbetet med marknad på ett av 

företagen i SynerLeap. Kompetensen utgör ett kriterium för valet av personer som deltar i 

studien, vilket stärker studiens tillförlitlighet. Redogörelsen av urvalet och motivering till 

urvalet påverkar möjligheten till generalisering utöver studiens kontext (Bryman & Bell, 2011 

s.64) Urvalet kan inte generaliseras till hela populationen, utan enbart till studiens urval. 

Medvetenheten om urvalsramens begränsning ökar studiens trovärdighet. Vidare har 

respondenterna under intervjun haft möjlighet att säkerställa att svaret på frågan uppfattas rätt 

genom att fråga eller kommentera tolkningen. Överensstämmelsen mellan resultatet och 

respondenternas erfarenheter ökar tillförlitligheten ytterligare. Det gör också utformningen 

och härledningen av begrepp genom operationalisering, eftersom mått och mätning visar på 

kravet att generera resultat (Bryman & Bell .166).  
 

7.2 Överförbarhet 

En tydlig beskrivning och redovisning av teori, tillvägagångssätt och resultat gör det möjligt 

att genomföra studien i ytterligare miljöer, kulturer och fall. Det finns möjlighet att tillämpa 

studien i fler sammanhang eftersom begreppen varumärke, startups och storföretag existerar 

inom fler branscher och är ett vanligt förekommande. Det är också möjligt att upprepa 

studien, vilket är en del i bedömningen av studiens reliabilitet (Bryman & Bell, 2011 s. 63) 

Redogörelsen av studiens moment och avväganden utgör ett underlag för att bedöma 

överförbarheten av resultat till nya miljöer (Bryman & Bell, 2011 s.404)  
 

7.3 Rättvis bild 

Studiens utgångpunkt i kunskapssynen hermeneutik beskriver att data som samlats in 

representerar en tolkning av verkligheten. Tolkningen av data har i högsta mån varit objektiv, 

i syfte att få en djupare förståelse för studiens frågeställning. (Bryman & Bell, 2011 s 405). 

Respondenterna har inte fått ta del av intervjufrågorna på förhand, vilket inte gett dem tillfälle 

att diskutera frågorna med någon annan. Svaren kan därmed betraktas som ärliga, eftersom de 

inte påverkats av yttre faktorer. (Bryman & Bell, 2011 s. 405) Samtliga respondenter har 

under intervjun tagit ställning till samma frågor. En del av frågorna har varit öppna och gett 

respondenterna större frihet i att svara utifrån sin egen uppfattning av frågan. För att avgränsa 

frågans område har respondenterna erbjudits utveckla svar med hjälp av samma 

uppföljningsfrågor

Inledning Teori Metod Empiri Analys Slutsats
Sannings-
kriterier
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Appendix 1: Intervjuguide 

 

Introduktion 

Presentation av syftet med intervjun, etiska principer, genomgång av fakta från tidigare 

research och möjlighet för intervjuperson att ställa frågor.  

 

Inledande frågor 

1. Vilket år grundandes startup-bolaget?  

2. Hur många är anställda i bolaget?  

3. Hur mycket omsätter bolaget idag?  

a. Går bolaget med vinst?  

4. Var kommer företagsidén ifrån? 

5. När blev ni en del av tillväxthubben? 

 

Frågeområde 1: Affärsmodell 

6. Hur ser er affärsmodell ut? 

7. Hur har ni arbetet för att uppnå affärsmodellen? 

8. Vilka svårigheter har ni stött på i arbetet med att hitta rätt affärsmodell?  

9. Hur många gånger har ni gjort förändringar i affärsmodellen?  

10. Hur behåller ni kundernas engagemang för erbjudandet?  

a. Efterfrågar ni kundernas input och åsikter om erbjudandet? 

b. Ger kunderna feedback när erbjudandet finns tillgängligt för dem? 

 

Frågeområde 2: Påverkanskanal 

11. Hur kommunicerar ni med era kunder på marknaden?  

12. Vid vilka tillfällen har er position i tillväxthubben hjälpt er att utvecklas? 

13. Bortsett från tillväxthubben, hjälper någon annan er att nå ut på marknaden? 

 

Frågeområde 3: Varumärke  

14. Hur har ni arbetat för att öka kännedomen om ert erbjudande på marknaden?  

15. Hur skiljer ni erbjudandet från era konkurrenter? 

16. Har ni i marknadsföringen av erbjudandet avsiktligt framhävt produktens attribut, 

produktens nytta eller spelat på känslor? 

17. Hur har ni valt företagets namn? 

18. Har ni fått hjälp att bygga upp varumärket genom sponsring? 

19. Hur vill ni att varumärket ska uppfattas? 

20. Utvecklade ni varumärket innan ni presenterade erbjudandet på marknaden? 

 

Frågeområde 4: Varumärkesvärde 

21. Har ni kopplat varumärket till en produktkategori? 

22. Vilka är era faktiska kunder? 
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23. När är intresset för ert erbjudande som störst? Innan, under eller efter lansering? 

24. Hur arbetar ni för att skapa trovärdighet på marknaden?  

a. Är kommunikation inom produktkategorin konsekvent/har en logisk 

följdriktning? 

25. Vad sänder ni ut för budskap till marknaden? 

a. Vad står varumärket för? 

b. Vad innebär erbjudandet för konsumenterna? 

26. Hur stor andel (i procent) av er arbetsinsats ägnas åt marknadskommunikation? 

Uppföljningsfrågor  

 Kan du säga något mer om detta? 

 Finns det några fler anledningar till att du tror det? 
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Appendix 2: Operationalisering 

Fråga Undersöker Teori Frågeställning 

 

6. Hur ser er affärsmodell 

ut? 

Affärsmodell Affärsmodellen för 

högteknologiska startup enligt 

Popovic (2006 s.260) 

 

Affärsmodellen för startups 

enligt Chesbrough (2002 

s.530) och Trimi & 

Berbegal-Mirabent (2012 

s.450) 

 

3. Hur arbetar 

företag med en 

rörlig 

affärsmodell för 

att bygga 

varumärket över 

tid? 

7. Hur har ni arbetet för att 

uppnå affärsmodellen? 

 

Affärsmodell Affärsmodellen för 

högteknologiska startup enligt 

Popovic (2006 s.260) 

 

Affärsmodellen för startups 

enligt Chesbrough (2002 

s.530) 

3 

8. Vilka svårigheter har ni 

stött på i arbetet med att 

hitta rätt affärsmodell?  

 

Affärsmodell Affärsmodellen för 

högteknologiska startup enligt 

Popovic (2006 s.260) 

 

Affärsmodellen för startups 

enligt Bresciani & Eppler 

(2010 s.357) 

3 

9. Hur många gånger har ni 

gjort förändringar i 

affärsmodellen?  

 

Affärsmodell Affärsmodellen för 

högteknologiska startup enligt 

Popovic (2006 s.260) 

 

Affärsmodellen för startups 

enligt Chesbrough, (2002 

s.530) 

 

3 

10. Hur behåller ni 

kundernas engagemang 

för erbjudandet?  

a. Efterfrågar ni 

kundernas input 

och åsikter om 

erbjudandet? 

b. Ger kunderna 

feedback när 

erbjudandet finns 

tillgängligt för 

dem? 

 

Varumärke  

 

 

Affärsmodell 

Varumärkets uppbyggnad 

enligt Aaker (1995 s.330) 

 

Affärsmodellen för 

högteknologiska startup enligt 

Popovic (2006 s.260)  

 

Affärsmodell för startups 

enligt Blank (2013 s.68). 

2, 3 

 

11. Hur kommunicerar ni 

med era kunder på 

marknaden? 

Påverkanskanal  

 

Affärsmodell 

Kirton Adaptation Innovation 

Inventory, enligt Kirton 

(1994, refererad i Evans, 

Jamal & Foxall 2012 s. 230) 

 

Tvåstegsmodell för 

kommunikation, 

2. Vilka faktorer 

hjälper till att 

stärka 

varumärket? 
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Lazerfelds (1994, refererad i 

Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 

232) 

 

Företagets 

konkurrensmedelsmix enligt 

Håkansson & Snehota (1975, 

refererad i Axelsson & 

Agndal, 2012 s.138) 

 

Affärsmodellen för 

högteknologiska startup enligt 

Popovic (2006 s.260) 

 

Affärsmodellen för startups 

enligt Blank (2013 s.68) 

 

12. Vid vilka tillfällen har er 

position i tillväxthubben 

hjälpt er att utvecklas? 

Påverkanskanal Kirton Adaptation Innovation 

Inventory, KAI, enligt Kirton 

(1994, refererad i Evans, 

Jamal & Foxall 2012 s. 230) 

 

 

Tvåstegsmodell för 

kommunikation enligt 

Lazerfelds (1994, refererad i 

Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 

232) 

2.  

 

13. Bortsett från 

tillväxthubben, hjälper 

någon annan er att nå ut 

på marknaden? 

 

Påverkanskanal Kirton Adaptation Innovation 

Inventory, KAI, enligt Kirton 

(1994, refererad i Evans, 

Jamal & Foxall 2012 s. 230) 

  

 

Tvåstegsmodell för 

kommunikation enligt 

Lazerfelds (1994, refererad i 

Evans, Jamal & Foxall 2012 s. 

232) 

 

2 

 

 

 

 

 

14. Hur har ni arbetat för att 

öka kännedomen om ert 

erbjudande på 

marknaden?  

 

Varumärke 

 

Påverkanskanal 

Varumärkets uppbyggnad 

enligt Aaker (1995 s.330) 

 

Företagets 

konkurrensmedelsmix enligt 

Håkansson & Snehota (1975, 

refererad i Axelsson & 

Agndal, 2012 s.138) 

2 

15. Hur skiljer ni 

erbjudandet från era 

konkurrenter? 

 

Varumärke Varumärkets uppbyggnad 

enligt Aaker (1995 s.330) 

 

2 

16. Har ni i 

marknadsföringen av 

erbjudandet avsiktligt 

framhävt produktens 

attribut, produktens 

nytta eller spelat på 

känslor? 

Varumärke  Varumärkesbyggnad enligt 

Kotler, Wong, Saunders & 

Armstrong (2005 s.561) 

2 
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17. Hur har ni valt företagets 

namn? 

 

Varumärke Varumärkesbyggnad enligt 

Kotler, Wong, Saunders & 

Armstrong (2005 s.561) och 

Bresciani & Eppler (2010 

s.362) 

2 

18. Har ni fått hjälp att 

bygga upp varumärket 

genom sponsring? 

 

Varumärke Varumärkesbyggnad enligt 

Kotler, Wong, Saunders & 

Armstrong (2005 s.561) 

2 

19. Hur vill ni att 

varumärket ska 

uppfattas? 

 

Varumärke Varumärkesbyggnad enligt 

Kotler, Wong, Saunders & 

Armstrong (2005 s.561) och 

Bresciani & Eppler (2010 

s.362) 

2 

20. Utvecklade ni 

varumärket innan ni 

presenterade erbjudandet 

på marknaden? 

 

Varumärke Varumärkesbyggnad enligt 

Kotler, Wong, Saunders & 

Armstrong (2005 s.561) och 

Bresciani & Eppler (2010 

s.362) 

2 

21. Har ni kopplat 

varumärket till en 

produktkategori? 

 

Affärsmodell 

 

Varumärkesvärde 

Technology adaptation life 

cycle (Moore, 1991 s.10) 

 

Kundbaserat varumärkesvärde 

(Keller 1993, refererad i 

Dahlen & Lange 2009, s 241) 

 

1 Vilken 

betydelse har ett 

varumärke för en 

startup? 

 

22. Vilka är era faktiska 

kunder? 

 

Varumärkesvärde Technology adaptation life 

cycle (Moore, 1991 s.10) 

3 

23. När är intresset för ert 

erbjudande som störst? 

Innan, under eller efter 

lansering? 

 

Varumärkesvärde Technology adaptation life 

cycle (Moore, 1991 s.10) 

3 

24. Hur arbetar ni för att 

skapa trovärdighet på 

marknaden? Är 

kommunikation inom 

produktkategorin 

konsekvent/har en logisk 

följdriktning? 

Varumärkesvärde Kundbaserat varumärkesvärde 

(Keller 1993, refererad i 

Dahlen & Lange 2009, s 241) 

1 

25. Vad sänder ni ut för 

budskap till marknaden? 

a. Vad innebär 

erbjudandet för 

konsumenterna? 

 

Varumärkesvärde Konsumentbaserat 

varumärkesvärde (Erdem & 

Swarts, 1998, refererad i 

Dahlen & Lange 2009, s.252) 

 

1 

26. Hur stor andel (i procent) 

av er arbetsinsats ägnas 

åt 

marknadskommunikation

? 

 

Varumärkesvärde Konsumentbaserat 

varumärkesvärde (Erdem & 

Swarts, 1998, refererad i 

Dahlen & Lange 2009, s.252) 

 

1 
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Appendix 3: Sammanställning av respondenternas svar 

Företag Affärsmodell Påverkanskanal  Varumärke Varumärkesvärde 

 

Acosense Affärsmodell 

uppbyggd på 

hyrköp. Säljer 

utomlands via 

distributör. 

 

Affärsmodell har 

alltid varit 

densamma. 

 

Står inför 

utveckling av 

affärsmodell. 

 

Upplever inga 

svårigheter med 

nuvarande 

affärsmodell, men 

vill övergå till 

månadsbetalning. 

 

Kommunicerar 

med marknaden 

genom 

telefonmöten och 

fysiska möten. 

 

Sponsring av ÅF, 

stiftelsen Åforsk, 

energimyndigheten, 

Vinnova. 

 

Samarbete med 

nyckelkunder som 

agerar referenser. 

 

Sammankoppling 

med ABB, 

SynerLeap. 

Bygger kännedom genom att 

kommunicera ett 

varumärkesnamn. Synliggör 

företaget i olika sammanhang 

för att bli omnämnda.  

 

Differentiering genom att 

möjliggöra typ av mätning 

som konkurrenter inte kan 

och enkelt underhåll. 

 

Behåller kundens 

engagemang genom dialog 

efter köp. 

 

Ej utarbetat feedbacksystem. 

 

Varumärket framhäver 

produktens nytta för industrin 

och spelar på känsla av 

innovation. 

 

Namn utgår från att beskriva 

associering till ljus och 

mätning. 

 

Vill uppfattas unikt i sättet att 

mäta och innovativt. 

 

Varumärket exponerades före 

erbjudandet. 

 

Riktar sig till processindustri. 

 

Faktiska kunder finns inom 

processindustri. 

 

Intresset på marknaden är 

störst nu, några år efter 

lansering.  

 

Bygger trovärdighet genom 

fakta, strategiska samarbeten 

och att kopplas samman med 

andra företag. 

 

Kommunicerar samma värden 

för att hålla kommunikationen 

konsistent. 

 

Budskapet som sänds ut på 

marknaden är innovation, 

nytänk och kreativitet.  

 

Lösningen gör det möjligt att 

analysera komplexa vätskor. 

 

Marknadskommunikation 

motsvarar en 

heltidsanställning och 

anställning på 25 %. 

BipOn Affärsmodell 

uppbyggd på IPR 

och licensiering.  

 

Står inför 

utveckling av 

affärsmodell. 

 

Har ändrat 

nuvarande 

affärsmodell två 

gånger. 

 

Upplever 

svårigheter i 

nuvarande 

affärsmodell med 

att få beslut på 

rätt nivåer i 

organisationen. 

Kommunicerar 

med marknaden 

genom nätverk, 

LinkedIn, delta i 

seminarium och 

paneldebatter  

 

Ej användning av 

sponsring. 

 

Affärstödjande part 

med Ericsson. 

 

Sammankoppling 

med ABB, 

SynerLeap. 

Bygger kännedom genom 

kontakter och nätverk. 

 

Differentiering genom 

garanti av absolut spårbarhet. 

 

Behåller kundens 

engagemang genom ständig 

närvaro och kommunikation. 

 

Ej utarbetat feedbacksystem. 

Feedback sker naturligt i 

dialog med marknaden. 

 

Varumärket framhäver 

produktens nytta för 

industrin.  

 

Namn tydliggör aktiviteten 

att föremål ”bippas”. 

 

Vill uppfattas värdeladdat, 

kraftfullt, enkelt och 

effektivt. 

Riktar sig till serietillverkande 

industri. 

 

Faktiska kunder finns inom 

serietillverkande industri. 

 

Intresset på marknaden är 

störst nu, några år efter 

lansering.  

 

Bygger trovärdighet genom att 

kommunicera värdeord och 

hålla löften.  

 

Kommunicerar samma värden 

för att hålla kommunikationen 

konsistent. 

 

Budskapet som sänds ut på 

marknaden är trovärdigt, 

starkt och ”game changeing”. 

 

Lösningen gör det möjligt att 

identifiera och spåra produkter 
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Varumärket och lösningen 

har utvecklats parallellt. 

och komponenter i en 

produktserie genom lagring. 

 

Marknadskommunikation 

motsvarar en 

heltidsanställning. 

Build-r Affärsmodell 

uppbyggd på 

partnerskap med 

specialiserade 

gipsentreprenörer. 

 

Affärsmodelle har 

alltid varit 

densamma. 

 

Upplever inga 

svårigheter med 

nuvarande 

affärsmodell. 

 

Kommunicerar 

med marknaden 

och potentiella 

kunder genom 

direkta kontakter, 

fysiska möten och 

event. 

 

Sponsring av 

forskarprogrammet 

Smartbuilt 

Enivironment, 

Vinnova och 

forskningsrådet 

Formas. 

 

Samarbete med 

NCC och 

investmentbolaget 

Serendipity.  

 

Sammankoppling 

med ABB, 

SynerLeap. 

Bygger kännedom genom 

kontakter, hemsida, 

LinkedIn, Twitter. Synliggör 

företaget i olika sammanhang 

för att bli omnämnda.  

 

Differentiering genom att 

erbjuda en applikation för 

gipsuppsättning. 

 

Behåller kundens 

engagemang genom ständig 

närvaro och kommunikation. 

 

Ej utarbetat feedbacksystem. 

Feedback sker naturligt i 

dialog med marknaden och 

potentiella kunder. 

 

Varumärket framhäver 

produktens nytta, potentialen 

för byggbranschen och spelar 

på känsla av trygghet. 

 

Namnet är en kombination av 

”Build” och ”Robots”. 

 

Vill uppfattas starkt, 

innovativt och nyskapande. 

 

Lösningen utvecklades före 

varumärket.  

Riktar sig till byggbranschen. 

 

Produkt testas och utvecklas 

fortfarande. Faktiska kunder 

saknas. 

 

Intresset på marknaden har 

varit stort direkt från start. 

Intresset fortsätter stiga. 

 

Bygger trovärdighet genom 

partners, känd och säker 

teknik.  

 

Kommunicerar samma värden 

för att hålla kommunikationen 

konsistent. 

 

Budskapet som sänds ut på 

marknaden är att ta 

automationsrevolutionen till 

byggindustri. 

 

Lösningen gör det möjligt för 

att effektivisera arbetet på 

byggarbetsplatsen. 

 

Marknadskommunikation 

motsvarar cirka 70 % av en 

heltidsanställning. 

 

 

 

Gleechi Affärsmodell 

uppbyggd på att 

lösningen säljs till 

en 

engångskostnad. 

 

Affärsmodell är 

under utveckling. 

 

Upplever 

svårigheter med 

stor andel 

potentiella 

applikationer av 

tekniken och 

omogen marknad. 

 

 

Kommunicerar 

med marknaden 

och potentiella 

kunder genom 

direktkontakt, 

fysiska möten och 

delta i konferenser. 

 

Samarbetsprojekt 

med industriföretag 

och flertalet 

inkubatorer, ex. 

Stockholm 

Innovation and 

Growth. 

 

Sammankoppling 

med ABB, 

SynerLeap. 

Bygger kännedom genom att 

demonstrera produkten på 

marknaden och bland 

potentiella kunder. 

 

Differentiering genom att 

tekniken är den enda i sitt 

slag och tidseffektiv. 

 

Behåller kundens 

engagemang genom fokus på 

kundens behov och 

utmaningar.  

 

Varumärket framhäver 

produktens nytta och kundens 

utmaningar. 

 

Namnet beskriver interaktion 

med händer och möjligheten 

att greppa föremål. 

Riktar sig till industriföretag 

med kompetensutmaningar. 

 

Produkt testas och utvecklas 

fortfarande. Faktiska kunder 

saknas. 

 

Intresset på marknaden har 

ökat när lösningen kan 

demonstreras. Intresset 

fortsätter stiga. 

 

Bygger trovärdighet genom 

fokuserad kommunikation 

som stöttas med fakta, tidigare 

studier och spetskompetens. 

 

Kommunicerar samma värden 

för att hålla kommunikationen 

konsistent. 
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Vill uppfattas som ett företag 

med hög teknisk kompetens, 

innovativt och framåt. 

 

Varumärket och lösningen 

har utvecklats parallellt. 

 

Budskapet som sänds ut på 

marknaden är möjligheten att 

interagera i 3D-miljö. 

 

Lösningen gör det möjligt att 

effektivisera träning av 

arbetsuppgifter. 

 

Marknadskommunikation 

motsvarar cirka 80 % av en 

heltidsanställning. 

 

Mobilaris Affärsmodell 

uppbyggd på IPR 

och licensiering. 

 

Affärsmodellen 

har alltid varit 

densamma. 

 

Upplever inga 

svårigheter med 

nuvarande 

affärsmodell. 

 

Kommunicerar 

med marknaden 

genom 

direktkontakt och 

med kunder genom 

fysiska möten, 

event, mässor och 

lokala 

försäljningskontor 

utomlands. 

 

Sponsring av 

Vinnova. 

 

Samarbete med 

Atlas Copco och 

tidigare samarbete 

med organisationen 

Business Sweden. 

 

Sammankoppling 

med ABB, 

SynerLeap. 

 

 

Bygger kännedom genom 

närvaro på marknaden och 

med hjälp av distributörer. 

 

Differentiering genom 

erbjudandet av en 

helhetslösning och 

presentation av gruvorna i 

3D. 

 

Behåller kundens 

engagemang genom att 

lösningen inkluderar ämnet 

säkerhet, som i sig engagerar. 

 

Ej utarbetat feedbacksystem. 

Feedback sker genom 

avdelning för eftermarknad 

och support samt vid test av 

lösningen hos kund. 

 

Varumärket framhäver 

produktens nytta. 

 

Namnet har använts för 

företaget sedan långt tillbaka, 

innan lösningen utvecklades. 

 

Vill uppfattas som en 

premiumlösning som är 

snygg och enkel att använda, 

som teknologidiagnostisk, 

med systemintegration och 

innovation. 

 

Varumärket och erbjudandet 

har utvecklats parallellt. 

Riktar sig gruvindustrin.  

 

Faktiska kunder finns inom 

gruvindustri. 

 

Intresset på marknaden har 

varit stort direkt från start. 

Intresset fortsätter stiga.  

 

Bygger trovärdighet genom 

tekniskt kunnande och 

spetskompetens.  

 

Kommunicerar samma värden 

för att hålla kommunikationen 

konsistent. 

Budskapet som sänds ut på 

marknaden är säker 

positionering och 

kommunikation i gruvor. 

 

Lösningen gör det möjligt att 

effektivisera produktion och 

höja säkerheten. 

 

Marknadskommunikation 

motsvarar åtta 

heltidsanställningar. 
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