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Sammanfattning 

Startupföretag är ett fenomen som har uppstått inom IT-branschen på sent 1990-tal. Med startupföretags ofta 
speciella företagskultur och krav på flexibelt arbetssätt har också speciella problem uppstått jämfört med mer 
traditionella företag. Uppsatsen listar och undersöker dessa problem samt presenterar olika typer av riktlinjer 
för att de ska underlättas. Riktlinjerna kommer dels från tre intervjuer med erfarna entreprenörer samt de 
inhämtat teoretiskt underlag. Slutsatsen visar på att det finns olika sätt att öka möjligheterna för ett 
startupföretag att bli framgångsrikt, dessa sätt innehåller en anpassad affärsmodell, att prioritera kundintresse 
och att arbeta agilt med kunden. 

Nyckelord: Snabb utveckling (Rapid evolving), Osäkerhet(Uncertainty), Tidspress, Affärsmodell, Agilt 
arbetssätt, Exekvering. 
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Abstract 
Startup company is a phenomenon that emerge during the late 1990s within the IT industry. Startup 
companies often work under a different corporate culture and a more flexible approach which also presents 
new specific startup-problems. This essay will list and examine these problems and present different 
guidelines which could favor the startup company. These guidelines are drawn from three interviews with 
experience entrepreneur and from a theoretical basis. The conclusions show us that there are different ways 
to increase the success of a startup company. The different areas for increasing success are the following; 
adaptable business model, prioritizing customer satisfaction and interest and working agile with the 
customer. 

Keywords: Rapid evolving, Uncertainty, Time pressure, Business model, Agil work approach, Execution. 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet beskrivs bakgrunden och problemformulering till ämnet för uppsatsen. Inledningskapitlet 
beskriver även forskningsfrågor, motiv, kunskapskaraktärisering, avgränsningar och disposition. 

1.1 Bakgrund & Problemformulering 
Startup är ett fenomen som är vanligt förekommande i IT-branschen. Tjänster eller produkter som erbjuds av 
sådana startupföretag utgörs då av en eller flera IT-applikationer. Under år 2014 skapades 476,000 nya 
startupföretag varje månad enbart i USA. 20% av jobben på den amerikanska arbetsmarknaden har skapats 
utav startupföretag (Paternoster et al, 2014). Denna siffra har stigit under år 2015 (Fairlie, R., W., Morelix, 
A., Reedy, E., J., Russell, J, 2014). Även fast det skapas så många startupföretag är det bara ett av tio som 
lyckas och de resterande misslyckas (Patel, 2015). Annan statistik visar att tre av fem startupföretag 
misslyckas inom de första fem åren och tre av fyra startupföretag som har externa investerare misslyckas 
(Paternoster, N., Giardino, C., Unterkalmsteiner, M., Gorschek, T., Abrahamsson, P., 2014). 

Startup är ett nystartat företag och ibland bara med en tjänst eller produkt. Det är företag som har stort behov 
att generera intäkter snabbt då de oftast finansieras av externt kapital (Graham, 2005). Det gör att tids -och 
kostnadsaspekten kan vara helt avgörande för ett företags möjlighet att etablera sig. 

Enligt Graham, (2005) är huvudproblemet tidspressproblemet. Det vill säga om produkten inte lanseras 
tillräckligt fort kan företagets pengar ta slut och startupföretaget kan gå i konkurs. Startupföretaget måste 
tidigt komma kontakt med kunderna och arbeta på ett sätt som minskar utvecklingstiden och därmed 
minimerar tidspressproblemen (Graham, 2005). 

Enligt Paternoster, (2014) grupperas de mest förekommande problemen i två områden som kallas för snabb 
utveckling respektive osäkerhet. Området snabb utveckling avser sådana problem som är relaterade till när ett 
företag utvecklas mycket snabbt. Om produkten eller tjänsten som lanseras blir framgångsrik på kort tid med 
många kunder och användare behöver företaget kunna hantera sådan ökad tillväxt. Snabb utveckling avser 
alltså inte faktorer och problem som har med själva tillkomsten (utvecklingen) av aktuell produkt eller tjänst. 
Området osäkerhet avser; finansieringsosäkerhet, konkurrensosäkerhet, marknadsosäkerhet, osäkerhet kring 
produktfunktionalitet och personalosäkerhet (Paternoster, 2014). Finansieringsosäkerheter riskerar att uppstå 
om ett startupföretag har en utdragen utvecklingstid. Konkurrensosäkerheten avser risken att någon annan 
lyckas lansera produkter eller tjänster före man hunnit nå ut på marknaden. Med marknadsosäkerhet menas 
att startupföretaget löper en risk att inte erbjuda något nytt eller bättre än vad som redan finns på marknaden. 
Genom att veta vad som är efterfrågat kan startupföretaget utveckla relevanta produkter eller tjänster. 
Osäkerhet kring produktfunktionalitet är ett problem som kan uppstå om startupföretaget har en dålig 
kommunikation med kunder och användare. Startupföretaget måste jobba iterativt med sina kunder för att 
erhålla kunskap om vilken produktfunktionalitet som är viktigast. Det sista osäkerhets begreppet är personal 
och de problem som kan uppstå om fel personal anlitas. Startupföretaget måste anställa personal som är 
villig att kunna göra uppgifter som inte ursprungligen var deras (Paternoster, et al, 2014). 

Denna uppsats analyserar såväl Grahams huvudproblem (tidspress) som Paternoster, et al (osäkerhet och 
snabb utveckling) och undersöker om det finns riktlinjer för att minimera dessa problemområden.  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1.2 Forskningsfrågor och Motiv 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och presentera riktlinjer för vad ett startupföretag kan göra för att 
undvika eller hantera de mest förekommande problemområdena, tidspress, snabb utveckling och osäkerhet. 
Uppsatsen utgår från ett antal intervjuer som tillsammans med det teoretiska underlaget bildar en bas för 
uppsatsens analys och slutsatser. 

Följande frågor utgör uppsatsens forskningsfrågor;  

Ett startupföretags affärsmodell berör ofta problemområdena snabb utveckling och osäkerhet. Varför är det 
viktigt för ett startupföretag att löpande anpassa sin affärsmodell? 

Exekveringsprocessen består av två steg; utveckla en produkt/tjänst och lansera en produkt/tjänst. Avseende 
utveckling är det främst produktinnehållet och tidsaspekten som kan skapa osäkerhet. Avseende lansering är 
det främst hur kunderna tar emot produkten. Vad är det som kännetecknar en lyckad exekveringsprocess? 

Ett startupföretag kan bli investerarstyrt eller kundstyrt. Varför är det viktigt för startupföretagen att förbli 
kundstyrt? 
  
1.3 Kunskapskaraktärisering 
Uppsatsen ger en allmän kunskap kring de mest förekommande problemområdena för ett startupföretag. 
Uppsatsen kommer att analysera och presentera möjliga riktlinjer för att undvika eller hantera 
problemområdena tidspress, snabb utveckling och osäkerhet. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen genomförs utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv vilket betyder att den inte kommer 
fokusera på djupgående tekniska detaljer. 

Forskningen som presenteras i teorikapitlet kommer beröra, startupföretag, affärsmodell, samt specifika 
problem för startupföretag. Specifika problem delas sedan in i tre problemkategorier; tidspress, snabb 
utveckling och slutligen osäkerhet. Anledningen till att endast dessa tre problemområden berörs är att de av 
olika forskare och entreprenörer anses vara de mest specifika problemområden för IT-startupföretag.  

Problemområdena snabb utveckling och osäkerhet som Patenoster et al (2014) beskriver och 
problemområdet tidspress som Graham (2005) beskriver är specifika för IT-startupföretag. Detta gör att 
uppsatsen endast fokuserar på IT-startupföretag.  
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2 Metod 
I metod kapitlet presenteras forskningsstrategi, och tillvägagångssätt för uppsatsen. 

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1 Kvalitativ intervjustudie - undersökning(Survey)  

Enligt Oates, (2006) är syftet med en undersökning att samla in data från en stor grupp människor på ett 
standardiserat och systematiskt sätt. Utifrån insamlat data skall generella mönster identifieras. En 
undersökning kan bestå av enkäter, intervjuer, observationer och dokument. Den här uppsatsen kommer att 
använda intervjuer som datainsamlingsmetod. 

En fördel med en undersökning (survey) är att insamling av data kan standardiseras och återanvändas. Om 
samma data som har samlats in från en källa kan erhållas från en annan källa betyder det att datan får större 
relevans (Oates, 2006). 

2.1.2 Datainsamling - intervju  

En intervju går att utföra på olika sätt och med olika upplägg. Det intervjuaren måste bestämma sig för är 
vilken typ av intervju som ska utföras. Syfte med en semi-strukturerad intervju är att väcka intresse för ett 
ämne istället för att verifiera intervjuarens egna påståenden eller kunskaper (Oates, 2006). 
Intervjuaren måste veta hur hen ska presentera sig själv och sin roll under intervjun. Faktorer som 
åldersskillnad mellan intervjuare och informanter, skillnader i utbildning, utseende och bakgrund kan 
påverka informanterna och det är därför viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer (Oates, 2006).  

Enligt Oates, (2006) är det viktigt att förstå informanterna, var de jobbar och vilka arbetsuppgifter de har. 
Genom sådan kunskap om informanterna kan det underlätta konstruktionen av de frågor som senare ska 
presenteras för dem. 

Oates, (2006) menar även att det är viktig att inte göra intervjun för lång, både för intervjuarens och 
informanternas skull. För långa intervjuer kan medföra trötthet och att kvalitén på svaren försämras. Det är 
bättre att ha färre frågor och låta informanterna tala fritt än många frågor som riskerar att ge en lång intervju. 

Enligt Oates (2006) är minimikravet att anteckna under intervjuns gång. Det är än bättre att använda sig av 
andra medel som ljud- eller filminspelning. Om man ska spela in en intervju eller filma den är det viktigt att 
informanterna vet det i förväg. Om intervjuaren intervjuar två eller flera informanter räknas det som en 
gruppintervju. Om detta är fallet ska man inte intervjua respektive informant. Det är bättre att föra en 
diskussion och låta dem interagera med varandra (Oates, 2006). 

2.1.3 Dataanalys  

Kvalitativ dataanalys används huvudsakligen för att analysera icke-numerisk data. Olika typer av data som 
analyseras med den kvalitativa dataanalysen är, text, ljud, bilder och intervjuer. Det går att räkna ett specifikt 
ord som upprepar sig i en text eller intervju. När en kvalitativ dataanalys utförs ska den som analyserar finna 
olika teman och mönster med hjälp av de ord som upprepar sig (Oates, 2006).  

Enligt Hedin, (1996) underlätta identifiering av data genom att undersöka vilka ord eller meningar som 
upprepas. Dessa ”upprepade ord” placeras i en kodbok såsom nyckelord. Nyckelord används för att fastställa 
olika teman i textmassan. Ett tema kan exempelvis vara den underliggande informationen i ett stycke. 
Genom att ställa frågan ”Kan detta tema besvara den undersökta frågeställningen?” går det att avgöra om 
temat är relevant. Om två teman liknar varandra går de att separera dem med hjälp av underkategorier eller 
slå ihop dem till ett tema. Med hjälp av ett kodschema skriver användaren upp sina teman och avläser hur 
många gånger samma tema upprepar sig i analyserat data. De mest förekommande teman blir de mest 
relevanta. 
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2.2 Framtagning av forskningsfrågor 
Uppsatsen har föregåtts av en förstudie vilket underlättat processen att utforma huvudstudiens intervjufrågor. 
Huvudstudiens intervjufrågorna har ”kretsat kring” problemområdena osäkerhet, snabb utveckling och 
tidspress som identifierades under förstudien. Dessa problemområdens har vidare analyseras i huvudstudien 
och utgör underlag för uppsatsens slutsats. Utifrån slutsatsen har sedan forskningsfrågorna utvecklas. 
 
1. Varför är det viktigt för ett startupföretag att löpande anpassa sin affärsmodell? 
2. Vad är det som kännetecknar en lyckad exekveringprocess? 
3. Varför är det viktigt för startupföretagen att förbli kundstyrt? 

2.3 Tillvägagångssätt 
Ämnesområdet för denna uppsats framkom ur en förstudie. Förstudien bestod av en intervju med två IT-
konsulter på företaget Waymark. Resultatet av intervjun har bland annat fungerat som underlag till 
uppsatsens problemformulering. För huvudstudien med den nya problemformuleringen genomfördes tre nya 
intervjuer. 

Intervjuerna som genomförts har alla varit semi-strukturerade. Anledningen var att få mer information och 
väcka intresse om startupföretag och vilka problem de utsätts för. Informanterna valdes utifrån ett 
bekvämlighetsurval. Två av informanterna Carl Elgh som arbetar som marknad- och försäljningschef på IT-
startupföretaget Hd-Wireless och Johannes Elgh som arbetar som tech lead på IT-startupföretaget Tink, är 
både släktingar till intervjuaren. Intervjuaren var medveten om risken att en för personlig kontakt med 
informationerna kan påverkas deras svar. Intervjuaren tog hänsyn till detta och höll båda intervjuerna med 
Carl och Johannes på en neutral nivå. Den sista informanten Nils Keifes är systemutvecklare och VD på 
startupföretaget Inkopio. Anledningen till att alla informanter valdes utifrån ett bekvämlighetsurval var på 
grund av en tidsbrist. Det positiva med bekvämlighetsurvalet var att det underlättade vissa aspekter med 
intervjun. Intervjuaren kunde erhålla kunskap om informanterna innan intervjun. Intervjuaren använde även 
en Iphone för att spela in alla intervjuer. 

Efter att intervjuerna hade ägt rum transkriberades materialet och den kvalitativa dataanalysen applicerades. 
När transkriberingarna var klara kunde olika kodord identifieras från materialet. Med hjälp av dessa 
kodorden fastställdes olika teman. För kodorden som förekom i samma tema blev det relevant att dela in dem 
i underkategorier. Olika teman fastställdes och de mest relevanta som används i uppsatsen är anpassad 
affärsmodell, exekvering, synkroniserad ledning, interna prioriteringar och osäkerhet kring anställda 
Kodschemat skapades i ett Excel-dokument, se bilaga kodschema.  

Resultatet skrev utifrån de transkriberade intervjuerna. Endast de teman som är relevanta har presenterats i 
uppsatsen. Dock är alla teman och alla transkriberingar fortfarande sparade. I resultatet finns olika citat med 
från intervjun för att stärka texten. I analysen jämfördes de olika teorierna med resultatet av intervjuerna. 
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3 Teori 
Teorikapitlet inleds med en beskrivning på vad ett startupföretag är, efter det görs en beskrivning av vad en 
affärsmodell är. Kapitlet beskriver sedan startupföretags specifika problem som har med uppsatsen 
frågeställning att göra. 

3.1 IT-innovationer och Startup 
Innovation är en process som ursprungligen börjar med en idé och slutar med själva innovationen. För ett IT-
startupföretag utgörs innovationen av en eller flera IT-applikationer. Själva idén behöver inte vara 
revolutionerande eller ens något nytt. Men den måste erbjuda något mer och något bättre än de alternativ 
som redan finns. Ett exempel är Google. De var inte en ny idé att skapa en söksida. Men till skillnad från det 
som redan fanns gjorde Google ett mycket mer användarvänligt gränssnitt (Graham, 2005). 

Ett startupföretag definieras som en verksamhet vars mål är att snabbt utvecklas med en skalbar 
affärsmodell. Steve Blank är en känd entreprenör inom den så kallade tech startup branschen vilket är ett 
alternativt begrepp till IT-startup. Han beskriver ett startupföretag på följande sätt ”organization formed to 
search for a repeatable and scalable business model”(Blank, 2010). Målet med startupföretaget är att inom en 
förhållandevis kort tidsperiod utvecklas till ett framgångsrikt företag. Om detta misslyckas kan 
konsekvensen bli att startupföretaget tvingas lägga ner eller anpassa sin affärsmodell (Graham, 2005). Ries 
(2011) beskriver att ett startupföretags mål är att leverera en ny produkt eller tjänst under extrema 
osäkerhetsförhållanden. Startupföretag beskrivs också ha en kort historia samt att företagen tvingas jobba i 
en kaotisk miljö med kaotiska förutsättningar. Ett startupföretag är ett nyligen startat företag vars mål är att 
växa fort inom en osäker miljö (Paternoster, et al, 2016). Enligt Sutton (2000) saknar startupföretag en 
historia eftersom att det är ett relativt nytt fenomen. Han beskriver ett startupföretag som unga om omogna 
med en stor tids- och resursbrist. De utsätts också för ett inflytande ifrån en miljö som är dynamisk, 
oförutsägbar och även kaotisk. 

3.2 Affärsmodell 
En affärsmodell finns i alla företag och har olika definitioner beroende på vem som beskriver begreppet. 
Enligt Johnson, M., W., Christensen, C., M., Kagermann, H, (2008) innehåller affärsmodellen fyra 
sammankopplade funktioner; ” Kunderbjudande”, ”Lönsamhetsmodell”, ”Nyckelresurser” och 
”Nyckelprocesser”. Dessa fyra element bildar grunden för alla företag 

3.2.1 Kunderbjudande  (”Value proposition”) 

Ett företag som skapar värde för sina kunder är ett framgångsrikt företag. Detta betyder att företaget löser ett 
problem som kunderna efterfrågar. Företaget måste först förstå problemet och dess alla dimensioner därefter 
kan företaget utforma och erbjuda en lösning (Johnson et al, 2008). Kunderbjudandet är anledningen till att 
en kund väljer ett företag över ett annat. Kunderbjudandet kan bestå av en samling produkter och eller 
tjänster som är för ett specifikt kundsegment (Osterwalder, A., Pigneur, Y., 2010). 

3.2.2 Lönsamhetsmodell (”Profit formula”) 

Lönsamhetsmodellen beskriver hur ett företag skapar värde för sig själva samtidigt som de skapar ett värde 
för kunden. Det består av följande enheter; en omsättningsmodell som beskriver omsättningen och 
kostnadsstruktur som beskriver företagets direkt samt indirekta kostnader. Kostnadsstrukturen styrs av 
nyckelresurserna som behövs för affärsmodellen. Lönsamhetsmodellen innehåller också en Marginalmodell; 
som beskriver kostnadsstrukturens beräknade kostnader för att avgöra om de olika kostnaderna behöver 
bidrag för att uppnå de önskade resultatet. Den sista enheten i vinstplanen är resurshastighet(”Resource 
velocity”); vilket beskriver hur snabbt ett företag måste sälja sina tillgångar för att stödja de beräknade 
volymerna som behövs och uppnå de förväntade kostnaderna. Många tror att lönsamhetsmodell är utbytbar 
emot affärsmodell men så är inte fallet. Vinst som lönsamhetsmodellen beskriver är bara en del av 
affärsmodellen. Kunderbjudande och lönsamhetsmodellen utgör tillsammans värdet för kunderna och 
företaget (Johnson et al, 2008). 
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3.2.3 Nyckelresurser 

Nyckelresurser är saker som anställda, teknologi, produkter, faciliteter, utrustning och kanaler som behövs 
för att kunna leverera ett kunderbjudande till kunden. Syftet med Nyckelresurserna är att identifiera nyckel 
elementen som skapar värde för kunden och för företaget och hur dessa element interagerar (Johnson et al, 
2008). Nyckelresurserna är nödvändiga för alla företag. De tillåter företag att skapa och föreslå ett 
värdeförslag, nå ut till en marknad, upprätthålla en kundrelation och öka företagets omsättning. För olika 
företag finns det olika Nyckelresurser och de kan vara fysiska, intellektuella, finansiella eller till och med en 
människa (Osterwalder et al, 2010). 

3.2.4 Nyckelprocesser 

Framgångsrika företag har operativa och administrativa processer som tillåter företagen att leverera ett värde 
som är upprepningsbara och skalbara. Dessa återupprepande uppgifter kan vara utbildning, utveckling, 
tillverkning, budgetering, planering, försäljning och tjänster. Nyckelprocesser innehåller också 
företagsregler, anvisningar och normer (Johnson et al, 2008). Enligt Osterwalder et al (2010) finns det olika 
nyckelaktiviteter(nyckelprocesser). Nyckelaktiviteterna är de viktigaste aktiviteterna ett startupföretag måste 
göra för att bli framgångsrika. Nyckelaktiviteterna behövs för att skapa kunderbjudande, nå marknaden, 
bibehålla kundrelation och tjäna pengar. Nyckelaktiviteter skiljer sig från olika företag beroende på vad de 
gör för något. För exempelvis Microsoft kan en nyckelaktivitet handla om mjukvaruutveckling. 
Nyckelaktiviteterna ska lösa ett problem och skapa en ny lösning för individuella kunder. 
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3.3 Specifika problem för IT-startup 
Enligt Paternoster et al, (2014) är de mest förekommande problemområden för ett startupföretag de som 
representeras i tabellen nedan. Hög osäkerhet och för snabb utveckling är de mest centrala områdena för ett 
startupföretag som skiljer sig från mer etablerade företag (Paternoster et al, 2014). Förutom osäkerhet och för 
snabb utveckling kommer ett annat problemområde diskuteras i uppsatsen. Detta problemområde är 
tidspress. Graham (2001) & Graham, (2005) menar att tidspressproblem är centralt för startupföretag. Blank 
beskriver att de företag som blir framgångsrika är de som tidigt får ut sin produkt och tidigt kommer i 
kontakt med kunden (Blanks, 2006). För ett startupföretag är det viktigt att exekveringsprocessen går fort, 
både utvecklingssteget i form av framtagning av IT-applikationer och lanseringen av applikationer(Graham, 
2005). Eftersom att från olika referenser återkommer problemområdena osäkerhet, snabb utveckling och 
tidspress kommer dessa att undersökas i uppsatsen 

Tabellen visar på återkommande problem för ett startupföretag. Den är hämtad från en artikel skriven av 
Paternoster et al (2014).  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Teman Beskrivning

Brist på resurser Ekonomiska, mänskliga, och fysiska resurser är begränsade

Mycket reaktiva Startupföretagen ska kunna reagera snabbt på förändringar inom marknad, 
teknologi och produkt (jämfört med etablerade företag)

Innovation På grund av hög konkurrens måste startupföretag fokusera på att utforska de 
innovativa segmenten på marknaden.

Osäkerhet Startup måste förhålla sig till en hög grad av osäkerhet från olika perspektiv; 
marknad, produktfunktionalitet, konkurrens, människor och finansiering.

Snabb utveckling Framgångsrika startupföretag strävar efter att utvecklas(skalas) fort.

Tidspress Startupföretagen förutsättningar tvingar dem ofta att leverera snabbt och arbeta 
under en konstant press (exempelvis  krav från investerare)

Tredjepartsberoende Brist på resurser medför att startupföretag är ofta beroende av externa 
lösningar för att utveckla sina lösningar; externt API, open source mjukvara, 
outsourcing, COTS.

Litet team Startup börjar med ett få antal anställda

En produkt Startupföretagets aktiviteter orienteras kring endast en produkt/tjänst

Lite erfarenhet inom 
teamet

Startup består oftast av ett systemutvecklings-team med mindre än fem års 
erfarenhet. Och ofta av nyexaminerade studenter.

Nytt företag Startupföretag har nyligen startats

Full organisation Startupföretag är oftast ”grundare-centrerade” och alla på företaget har stort 
ansvar och de är utan behov av någon högsta ledning

Hög risk Risken att misslyckas är extremt hög.

Inte självunderhållande Vid starten behöver startupföretaget extern finansiering för att kunna 
genomföra sina aktiviteter (VC, ängel investerare, personlig finansiering, osv).

Lite arbetserfarenhet Till en början finns ingen riktigt organisationskultur på företaget.



3.3.1 Tidspress 

För att ett tech startup ska kunna konkurrera med andra etablerade företag eller andra startupföretag måste de 
utvecklas snabbt (Giardino, C., Unterkalmsteiner, M., Paternoster, N., Gorschek, T., Abrahamsson, P., 2014).  
Det är centralt att lansera produkten eller tjänsten fort. Genom att få ut sin produkt på marknaden kan 
startupföretaget få feedback från användarna vilket kan hjälpa dem att avgöra om produkten är bra eller 
behöver ändras vilket kommer förbättra produkten eller tjänsten. Det är också viktigt att få ut produkten fort 
för att engagera användarna i produkten (Graham, 2009). Att lansera produkten tidigt är också ett sätt att 
motivera startupföretaget. Produkten är inte klar förens den lanseras och släpps. Och om startupföretaget 
sätter ett datum när produkten ska släppas motiveras de att hinna med det. Genom att släppa produkten tidigt 
kan startupföretaget få feedbacken från sina användare och veta om det finns relevans i att göra klart 
produkten eller om den måste vidareutvecklas (Graham, 2006). Ett sätt att skynda på utvecklingsprocessen är 
genom att värja ett lätthanterligt och lättanvänt programmeringsspråk (Graham, 2001). ”Det var uppenbart 
att en snabb utvecklingstid är viktigt för att lyckas på marknad” (Graham, 2005). När Graham startade sitt 
första startup började han och hans kollegor med ingenting. De programmerade med programmeringsspråket 
Lisp. Lisp är ett språk som möjliggör för kortare utvecklingstid än de mer traditionella 
programmeringsspråken. Det är möjligt att släppa mjukvaran i samma sekund som den är klar (Graham, 
2005). Det kan vara ett teknologiskt övertag att använda ett språk som möjliggör en kortare utvecklingstid. 
Fördelen att använda ett programmeringsspråk över ett annat kan var att snabb prototypbyggnad blir möjlig 
(Graham, 2005). Startupföretags arbetsmiljö är dynamisk, oförutsägbar och även kaotisk. Detta tvingar 
startupföretagen att agera snabbt eller misslyckas fort och hitta en ny lösning for att kunna skaffa sig en 
hållbar inkomst. Sextio procent av alla startupföretag måste läggas ned inom de första fem åren. Den största 
anledningen till detta är att startupföretagen missar sina tillfällen på marknaden (Giardino et al, 2014).  

3.3.2 Snabb utveckling 

Alla nystartade företag är inte startupföretag. Startupföretags design skiljer sig genom att alla startupföretag 
har ett gemensamt mål; att växa snabbt. För att växa snabbt behövs en produkt eller en tjänst som kan säljas 
på en marknad. Det finns två saker som skall uppfyllas för att kunna växa snabbt vilket är; (a) produkten 
eller tjänsten ska vara efterfrågad och (b) nå ut till dem som efterfrågar och skapa värde för dem (Graham, 
2012). Startupföretag är konstant under en tidspress där de måste bevisa att deras produkt löser ett problem 
(Giardino et al, 2014). Startupföretag arbetar oftast med begärande resurser vilket betyder att de måste få ut 
en produkt på marknaden och att företaget måste ha en snabb utveckling. Det finns också en konstas press 
ifrån investerarna, kunderna och konkurrensen vilket kan påverka beslutsfattandet i startupföretaget 
(Paternoster, et al, 2014).  

3.3.3 Osäkerhet 

Problemområdet osäkerhet har fler än en betydelse. Inom tech startup branschen används osäkerhet för att 
beskriva osäkerhet avseende marknad, produktfunktionalitet, konkurrens, personal samt finansiering 
(Giardino et al, 2014). 

Osäkerhet kring marknad och produktfunktionalitet 
Snabba releaser med ett iterativt arbetssätt förkortar ledtiden från ide till produktion. Att kunna släppa 
prototyper är centralt för att förkorta tiden till marknaden. När produkten eller prototypen kommer ut på 
marknaden kan startupföretaget få feedback från sina kunder. Feedbacken hjälper startupföretaget att avgöra 
om produkten är efterfrågad eller inte. Det är inte nödvändigt att produkten eller prototypen är fullständig det 
viktiga är att den kommer i kontakt med kunder. Genom det interaktiva arbetssättet kan startupföretaget 
adressera marknadsosäkerheten och osäkerhet kring produktfunktionalitet. Den agila utvecklingens framgång 
finns i dess förmåga att hantera förändringar. Detta är något som är viktigt för startupföretag (Giardino et al, 
2014). Det finns fler positiva aspekter med agil utveckling. Enligt Blank (2006) är det viktigt att tidigt 
komma i kontakt med kunden och jobba tillsammans med dem. Att ha en bra idé som skickas till en 
affärsavdelning för att säljas utan att ha haft kontakt med kunden och användaren är ett stort misstag. Genom 
att jobba agilt och tidigt engagera kunden ökar möjligheterna för startupföretaget att erhålla en användbar 
produkt eller tjänst som uppskattas av kunder och dess användare vilket kan leda till framgång för företaget. 
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Konkurrens 
Startupföretag måste ha en idé den behöver inte vara en unik eller en ny idé men den måste erbjuda ett bättre 
värde för användarna än vad som redan finns. För att ett startup ska kunna konkurrera med andra etablerade 
företag eller andra startupföretag måste de utvecklas snabbt (Giardino et al, 2014).  

Osäkerhet kring personal 
Ekonomiska svårigheter och tidspress kan påverka startupföretags utvecklingsplaner och förvaltning. Det 
betyder att krav på personalen blir högre. Personalen måste vara kompetent, och snabbt kunna anpassa sig 
(Giardino et al, 2014). Det är fördelaktigt att personalen får vara med och påverka olika beslut som görs 
inom företaget (Graham, 2006). Andra aspekter hos startupföretagets personal är deras förmåga att arbeta 
som en grupp. Personalen måste kunna lära av sina misstag och det måste gå fort. Personalen måste också 
vara beredd att kunna hjälpa till inom olika områden på företaget, även sådana områden som kan vara nya 
och som man inte ursprungligen anställdes för att jobba med. Det är också av störst vikt att personalen är 
flexibel och kreativ (Giardino et al, 2014). 

Finansiering 
Att finansiera ett startupföretag kan vara svårt. Vissa startupföretag är självförsörjande och andra söker 
externa investerare (Graham, 2005). Vanligtvis får startupföretaget inga intäkter förrän de kan sälja sin 
produkt. Det medför en tidspress att prestera. Om produktutveckling tar för lång tid kommer startupföretaget 
få ekonomiska svårigheter (Graham, 2001) (Graham, 2005). 
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4 Resultat 
Kapitlet inleds med en presentation av förstudien till uppsatsen. Resultatkapitlet innehåller också en 
beskrivning av informanterna som medverkade på intervjuerna samt att huvudstudien presenteras.  

4.1 Förstudie 
Denna uppsats har förgåtts av en förstudie i form av en intervju med två IT-konsulter. Syftet med förstudien 
var att väcka intresse för huvudstudien och formulera huvudstudiens intervjufrågor. Förstudiens slutsatser 
svarar på om startupföretag prioriterade olika faktorer som val av programmeringsspråk, val av anställda och 
val av arbetssätt och om dessa faktorer påverkar startupföretags möjlighet att bli framgångsrika. Förstudiens 
resultat kommer från en intervju med två fullstackutvecklar som jobbar på företaget Waymark. Vissa 
relevanta slutsatser framkom från förstudien och presenteras nedan. 

4.1.1 Waymark 

Mikael Löf och Kamyar Sajjadi jobbar som konsulter på företaget Waymark. Mikael har varit anställd i tre år 
medan Kamyar har jobbar på företaget i ett och ett halvt år. Waymark är ett konsultföretag som säljer 
javaprogrammering. 

4.1.2 Relevanta slutsatsen från förstudien 

Från förstudien gjordes en tematisering av den transkriberade intervjun med utvecklarna på Waymark. De 
olika teman som togs fram och analyserades var; Node.js och arbetssätt ämnat för startup och mindre företag 
och samma utvecklingsspråk på frontend och backend. Det drogs olika slutsatsen från förstudien varav bara 
de som är relevanta för denna uppsats kommer att presteras. Den första slutsatsen från förstudien handlar om 
att välja ett specifikt programmeringsspråk som ska kunna påskynda utvecklingsprocessen och minska 
möjliga tidspressproblem. Snabb produktutveckling som har beskrivits i uppsatsen handlar 
sammanfattningsvis om att ett startupföretag ska så fort som möjligt utveckla sin produkt. Som uppsatsen 
beskriver går detta att göra på olika sätt. Utifrån den tidigare forskning som gjorts på det här ämnet samt 
resultatet från intervjun kan slutsatsen dras att ett programmeringsspråk har inflytande på hur snabbt ett 
företags produkt kan utvecklas. Om ett startupföretag väljer ett programmeringsspråk som är lätt att lära för 
personalen kan det positivt påverka produktensutveckling. 

Ytterligare slutsatser från förstudien var att personalen kan minska osäkerhetsfaktorn på ett startupföretag. 

Osäkerhet som har beskrivit i uppsatsen handlar sammanfattningsvis om att ett startupföretag måste ta 
hänsyn till vissa viktiga faktorer för att ha en möjlighet att kunna utvecklas och bli framgångsrika. De 
faktorer som förstudien avgränsat sig till är personal och arbetssätt. 

Kraven på personalen hos ett startupföretag är i allmänhet annorlunda jämfört med mer etablerade företag. 
Som teorin och delar av resultatet beskriver måste personalen vara mycket kompetent och flexibel. Ett 
flexibelt arbetssätt beskrivs i teorikapitlet som att personalen måste kunna anpassa sig utefter olika 
situationen på företaget, till exempel att acceptera och känna sig motiverad att arbeta med olika 
arbetsuppgifter. Det kan också vara relevant att låta personalen vara delaktiga i beslut som tas, till exempel 
att låta personalen vara delaktig att påverka valet av programmeringsspråk. Det kan leda till att de jobbar mer 
effektivt och motiverat vilket i sin tur får företaget att utvecklas fortare.  
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4.2 Huvudstudie 
Kapitlet kommer att presentera informanterna som deltog i huvudstudien. Det som kommer beskrivas är 
informanternas roll, vilket företag de jobbar på samt vad företaget gör för något.  

4.2.1 Presentation av informanter 

Carl Elgh arbetar som marknad- och försäljningschef på IT-startupföretaget Hd-Wireless. Han har varit med 
sen starten 2009 och är delägare. Affärsidén är att implementera olika teknologier i olika föremål som kan 
skicka data till molnet. Användaren kan sedan ta del av denna data med olika applikationer. Hd-wireless 
skapar det fysiska chipet som sätts in i föremålen, de utvecklar systemmjukvaran samt att de utvecklar 
applikationerna. 

Nils Keife arbetar som VD, systemutvecklare och är grundare på IT-startupföretaget Inkopio. Inkopio 
startades år 2014. Inkopio säljer och hyr ut ett konsultadministrativsystem vars uppgift är att hantera olika 
konsultflöden. Det underlättar processen med att anlita en konsult. Systemet är menat att ta bort 
mellanhänder som konsultmäklare och möjliggör så att ett kundföretag kan direkt komma i kontakt med ett 
konsultföretag och se deras kvalifikationer. 

Johannes Elgh arbetar som tech lead på IT-startupföretaget Tinks affärsavdelning. Tink grundades år 2013 av 
VD Daniel Kjellén och utvecklingsansvarig Fredrik Hedberg. Johannes har jobbar på företaget sedan 2014. 
Startupföretaget erbjuder en ”personal finans management” (PFM) applikation som heter Tink. 
Applikationen ger användaren möjligheten att hålla koll på sin egen ekonomi. 

4.3 Resultat av huvudstudie 
Det här kapitlet har sammanställt resultatet och åsikterna från de personer som har intervjuats. En 
tematisering gjordes utifrån de transkriberade intervjuerna och resulterade i fem olika teman; anpassad 
affärsmodell, exekvering, synkroniserad ledning, interna prioriteringar och slutligen osäkerhet kring 
anställda. 

4.3.1 Anpassad affärsmodell 

Informanterna menade att ett startupföretag har identifierat ett efterfrågat problem eller behov och har en 
lösning på det. Startupföretaget måste planera hur problemet ska lösas, hur de ska få betalt för lösningen och 
vem som ska köpa lösningen. Alla dessa moment sammanfattas i en affärsmodell. C. Elgh (2016) menar att 
affärsmodellen hela tiden måste vara uppdaterad och att man ska vara beredd att ändra den. Ett startupföretag 
ska aldrig vara nöjd med sin affärsmodell utan hela tiden vara kritisk emot den. 

C. Elgh (2016) menar att ett av de vanligaste problemen i deras eget startupföretag såväl som generellt för 
andra startupföretag är att inte ha anpassat affärsmodellen. Startupföretaget måste hela tiden anpassa 
affärsmodellen utefter företaget nuvarande situation. Affärsmodellen ska svara på frågor som; ”Vilket 
problem är det man löser?”, ”Löser vi verkligen problemet?”, ”Hur gör vi detta erbjudande så att kunden 
verkligen kan lösa sitt problem?” (C. Elgh, 2016). Affärsmodellen måste helat tiden lösa ett problem eller 
svara mot ett behov och gör den inte det är det inte en affärsmodell. Keife (2016) menar också att många 
problem för startupföretag grundar sig i att de inte har anpassat sin affärsmodell. Startupföretag har till 
skillnad från etablerade företag oftast tillgång till ett mer flexibelt arbetssätt. Flexibiliteten och friheten kan 
medföra att startupföretaget får en för bred affärsmodell och att slutprodukten inte når ut till den betalande 
kunden. Keife (2016) menar att när ett startupföretag får riskkapitalet finns det en risk att startupföretaget 
tror de är säkra och lägger ner för mycket tid på funktionalitet som kanske inte behövs. Då ska 
startupföretaget stämma av med sin affärsmodell och avgöra om de verkligen behöver den nya 
funktionaliteten eller om den är onödig. Keife menar också att både affärsmodellen som produkten hos ett 
startupföretag ska vara skalbara. Han menar att när ett startupföretag växer ska också intäkterna öka med 
kostnaderna. Annars finns det en risk att affärsmodellen är felaktig och inte anpassad för tillväxt. 
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4.3.2 Exekvering 

Enligt C. Elgh, (2016) består exekvering av två steg; ta fram produkt eller tjänst och få konsumenter att 
betala för den. Han menar på att det är en generell fallgrop för startupföretag att underskatta exekveringen. 
Det räcker inte att ha en bra idé, produkt eller tjänst. Det är en bra start men det är lika viktigt att 
exekveringsstegen utförs korrekt. En lyckad exekvering medför att företaget får intäkter vilket är centralt för 
dess utveckling. Det kan finnas en tydlig affärsmodell, en tydlig och komplett produkt men exekveringen 
måste också vara lika tydligt. Det tar ofta längre tid än vad man tror att exekvera. Ju längre tid det tar desto 
större blir risken att något uppstår som försämrar exekveringen eller att något ändras med efterfrågan. Enligt 
C. Elgh (2016) tar det lång tid att bygga bolag. Det kan gå snabbt att få användare till en produkt men man 
måste också få dem att betala för produkten. Ett sätt att få konsumenterna att betala för produkten är att jobba 
agilt både i framtagningsprocessen och i försäljningsprocessen. Om startupföretaget är i kontakt med sina 
kunder kan de lättare veta vad de är beredda att betala för samt att de kan öka chanserna till en snabbare 
framtagning- och försäljningsprocess 

Keife (2016) menar att det är viktigt för ett startupföretag att avgöra hur länge de ska hålla kvar vid en idé, 
produkt eller tjänst. Startupföretaget kan inte hålla på med exekveringen för länge. Det kan vara svårt att 
avgöra vilken uthållighet startupföretaget ska ha. Ett bra sätt att veta hur det går för en produkt eller tjänst är 
att jobba agilt emot kunden. Genom att låta kunden testa produkten och ge feedback kan de hjälpa 
startupföretaget. Keife menar att det finns en risk att startupföretaget blir för agilt. Ett startupföretag måste 
kunna säga nej till kundernas mest överdrivna idéer. Ett startupföretag med en produkt vet ungefär vad 
kunden vill ha. Att göra små ändringar utefter kundens feedback är sunt. Men att göra radikala ändringar 
bara för att en kund vill det är inte lika optimalt. Det gäller att hitta en balansgång om hur mycket man vill 
ändra sin produkt eller tjänst och fortfarande ha kundens intresse i åtanke. 

J. Elgh (2016) beskrev exekveringsprocessen med hjälp av två termer; tillväxt (”growth”) och behållande 
(”retention”). Tillväxt beskriver hur många användare en produkt har. Behållande beskriver hur många av 
dessa användare som återanvänder produkten. Dessa två nyckeltal är intressanta för ett startupföretag som 
har släppt sin produkt. J. Elgh (2016) beskrev att dessa nyckeltal varierar mycket beroende vad det är för 
produkt som har utvecklats. Han exemplifierade med spelapplikationer som oftast har väldigt hög tillväxt 
medan behållande är låg. Många börjar spela spelet men slutar snabbt efter några veckor eller månader. 
Dessa nyckeltal kan användas för att avgöra om produkten är framgångsrik eller inte. När tink släppte sin 
första produkt som var en hemsida gick det inte bra utifrån dessa mätenheter. Det fick dem att ändra sin 
affärsidé och skapa en applikation som blivit mer framgångsrik. 

4.3.3 Synkroniserade grundare 

Enligt Keife (2016) är det centralt att grundarna och ledningen i startupföretaget är synkroniserade. Detta 
innebär att de har en enad vision om företagets framtid. Oftast finns det en målsättning vid start men risken 
är stor att den ändras under startupföretagets utveckling. Om målsättningen ändras och kommunikation 
internt inte fungerar bra kan problem uppstå. Keife refererar till startupföretag som har behövt läggas ner på 
grund av detta. Det kan vara så att en av grundarna vill sälja företaget medan en annan inte vill. Det gäller att 
ledningen, VD, styrelsen och grundarna är synkroniserade med varandra. Lösningen på detta problem är att 
ha ett tydligt ägardirektiv. Detta kan upprätthållas genom att ha kontinuerliga möten. Då kan startupföretag 
se över sin nuvarande målsättning och jämföra den med målsättningen som fanns vid start. Om de skiljer sig 
borde startupföretaget uppdatera den nya målsättningen. Det är viktigt för startupföretaget att se alla möjliga 
resultat. Det ska finnas en plan för värsta möjliga scenariot och bästa möjliga scenariot. 

4.3.4 Interna prioriteringar 

Enligt C. Elgh (2016) ska ett startupföretag som tar in externa investerare fortfarande försöka bibehålla över 
50% av startupföretaget. Grundarna har oftast bättre koll på startupföretaget jämfört med investerare. 
Investerarna kan vara mer intresserade av deras insatta kapital än företagets bästa. Det är viktigt att 
startupföretaget förblir kundstyrt och inte investerarstyrt. Kundens efterfrågan och intresse ska vara i fokus 
och inte investerarens. Det är kunden i slutändan som köper tjänsten eller produkten. Det är viktigt för ett 
startupföretag att veta vilka prioriteringar som ska göras. Om startupföretaget skulle bli investerarstyrt ökar 
risken att investeraren vill ändra på affärsmodellen. Vilket kan medföra att det blir interna svårigheter eller 
att produkten blir något annat än vad grundarna hade tänkt sig. Det är en balansgång. De flesta startupföretag 
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behöver externt kapital för att överleva och utvecklas. ”Det finns lika många bra investerare som dåliga, det 
gäller bara att hitta rätt” (C. Elgh, 2016). 

Keife (2016) menar att det är viktigare för ett startupföretag att lägga all tid och fokus på kundintressen. Om 
en extern investerare får för mycket inflytande på ett startupföretag kan processer som kunderna är 
ointresserade av skapas. Keife menar att ett av de vanliga problem för startupföretag är att fokus läggs på 
annat än kundnytta. Det kan vara faktorer som exempelvis teknik. Ett startupföretaget kan haka upp sig på en 
intressant teknik istället för att göra det kunden vill. Det kan vara lättare för ett startupföretag att effektivisera 
affärskritiska processer om de anställer fler personer. Om de har en anställd för varje område, en som jobbar 
med programmering, en med ekonomi och så vidare. Då behöver inte en anställd fokusera på flera olika 
arbetsmoment och kan istället öka sin arbetseffektivitet inom ett område. Dock behövs kapital för att kunna 
anställa fler och detta får man oftast från en extern investerare. Chanserna att utvecklas snabbare ökar också 
med tillgång till riskkapital. Enligt Keife finns det inget rätt eller fel angående externt kapital. För vissa 
startupföretag är det nödvändigt och för vissa skapar det problem. Ett stort problemområde som kan uppstå 
om ett startupföretag inte har sina interna prioriteringar korrekt är tidspressproblem. Tidspressen kan uppstå 
om startupföretaget inte har tilldelat processerna korrekt emellan de anställda. Keife exemplifierade med att 
om en anställd är bra på att bygga GUI men är ännu bättre på att skriva offerter. Då hade det varit 
fördelaktigt om han kunde skriva offerterna och att startupföretaget anställde eller gav någon annan på 
arbetsplatsen uppgiften med att bygga GUI. 

J. Elgh (2016) menar att det är viktigt att ägna sig åt de processer som användarna är intresserade av. Externa 
beroenden kan försvåra ett startupföretags arbetsprocesser genom att de blir tvingade till att prioritera vissa 
saker före andra. J. Elgh gav exemplifierade med att vissa banker som företag Tink jobbar med har olika 
regler som måste följas. Oavsett om dessa är intressanta för Tinks kunder eller inte. Effekten kan bli att ett 
startupföretag måste prioritera processer som tar tid och arbetskraft innan de kan fokusera på kundintressanta 
processer. J. Elgh menar också på att det finns indirekta kundintressen som måste prioriteras. Ett indirekt 
kundintresse skulle kunna vara säkerheten i en applikation. Det är inget som kunderna direkt efterfrågar av 
ett företag men om företaget skulle ha säkerhetsbrister och känslig data skulle komma ut i det offentliga 
skulle kundernas tilltro till produkten eller tjänsten starkt ifrågasättas. För att ett startupföretag skall veta 
vilka prioriteringar de ska göra gäller det att hitta en balens mellan vad som efterfrågas direkt och indirekt av 
kunden samt hur lång tid det tar att utföra i praktiken. 

4.3.5 Osäkerhet kring anställda 

Enligt J. Elgh (2016) skiljer sig arbetssättet mellan traditionella företag och startupföretag. Det är en annan 
kultur hos ett startupföretag. J. Elgh beskriver skillnaden som att det är mycket mer intensivt på ett 
startupföretag. På ett traditionellt företag gör det inte lika mycket om man inte blir klar med sin uppgift man 
kan istället göra klar det imorgon. ”Det är inte samma hets på deadlines” (J. Elgh, 2016). J. Elgh menar 
också att som anställda på ett startupföretag har man oftast mycket mer ansvar. Detta medför att andra krav 
ställs på de anställda. Det är vanligt att anställda jobbar längre än avtalsmässigt för att hinna med deadlines. 
Hos startupföretag är det också extra viktigt att de anställda har rätt kompetens och inställning. 
Startupföretagets tid och resurser är begränsade vilket sätter större press på att de anställda är kapabla att 
klara av sina arbetsuppgifter. Enligt J. Elgh (2016) är en annan osäkerhetsfaktor kring anställda hos 
startupföretag att veta vad deras egna mål är. Det kostar mycket att anställa och lära upp en ny person. Om 
den nya anställda har bestämt att jobba på startupföretaget en kortare tid kan det skapa ekonomiska eller 
tidsmässiga problem för startupföretaget. J. Elgh beskrev att ett startupföretag som precis har startat kanske 
inte kan erbjuda lika hög lön som större etablerade företag och istället erbjuder de ofta sina anställda 
optioner och mindre lön.  

C. Elgh (2016) beskriver anställda på ett startupföretag som personer med hög kompetens som ansvarar för 
flera roller och arbetsområden samtidigt. Han beskriver det som att alla på företaget är beroende av varandra. 
För nya startupföretag som har få anställda kan det bli stora konsekvenser om en av de anställda inte kan 
komma till jobbet. Då kan ansvaret falla på de andra anställda på startupföretaget. Om startupföretaget då 
består av fem personer blir det mycket mer jobb för de andra. C. Elgh menar på att jämfört med traditionella 
bolag där det alltid finns en ”backup” i form att man kan ta in en ny anställd eller en konsult.  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5 Analys 
I kapitlet kommer resultatet att analyseras med koppling till teorikapitlet. 

5.1 Anpassning av affärsmodell 
Johnson et al, (2008) beskriver innebörden och vikten med en fungerande affärsmodell. Alla företag bygger 
på sin affärsmodell vilket gör det centralt att den är anpassad utefter företagets nuvarande situation. En 
fungerande affärsmodell ska enligt Johnson et al, (2008) göra sina kunder nöjda genom att skapa ett värde 
för dem. Ett startupföretag ska erbjuda en produkt eller en tjänst som löser ett problem eller behov för 
kunderna. För att startupföretaget ska gå med ekonomisk vinning måste affärsmodellen också redogöra för 
lönsamhetsmodellen, vilket beskriver företagets omsättning och deras totala kostnader både direkta och 
indirekta. Det är nödvändigt att veta utgifterna för att det ska vara möjligt att gå med ekonomisk vinning. 
Nästa steg i affärsmodellen är att avgöra vilka nyckelresurser som är viktiga. Med nyckelresurserna kan 
startupföretaget nå ut till en marknad, upprätthålla kundrelation och slutligen öka startupföretagets 
omsättningar. Startupföretaget kan då veta vilka av dessa nyckelresurser som skapar ett värde för kunden 
vilket i sin tur medför att de kan utveckla en bra kundrelation. Det sista steget i affärsmodellen är 
nyckelprocesserna. Nyckelprocesserna är både administrativa och operativa processer som ska gå att upprepa 
och vara skalbara. Nyckelprocesserna skapar ett värde för kunden och de är företagets centrala processer. 
Syftet med affärsmodellen förutom att gå med ekonomisk vinning är att skapa ett värde för kunden. Det är 
först när ett värde skapas för kunden som hen vill köpa en produkt eller tjänst. Beskrivningen av en 
affärsmodell kan vara mycket mer enkelspårig än den av Johnson et al, (2008). Blanks (2010) beskriver att 
ett startupföretag har en skalbar och repeterbar affärsmodell. Att affärsmodellen är skalbar och repeterbar är 
nödvändigt. När ett startupföretag får användare och växer måste också affärsmodellen kunna anpassas 
utefter tillväxten.  

Johnson et al(2008) & Osterwald et al, (2014) beskriver vikten av affärsmodellen samt hur centralt det är att 
den skapar ett värde för kunden. Detta bekräftats av resultatet från intervjuerna. C. Elgh (2016) menar att det 
vanligaste problemet för ett startupföretag är att inte anpassa sin affärsmodell. C. Elgh menar att en 
affärsmodell måste hela tiden lösa ett problem eller behov hos en kund. Med tre frågor beskrev C. Elgh den 
mest grundläggande kraven på en affärsmodell ”Vilket problem är det man löser?”, ”Löser vi verkligen 
problemet?”, ”Hur gör vi detta erbjudande så att kunden verkligen kan lösa sitt problem?” (C. Elgh, 2016). 
Dessa tre frågor påminner om de som Johnson et al, (2008) presenterar. ”Vilket problem är det man löser” 
och ”Löser vi verkligen problemet” är en omformulering av lönsamhetsmodellen. Som beskrivits ovan att 
startupföretag får nöjda kunder genom att skapa ett värde för dem. De erbjuder en lösning på ett problem 
eller behov som är värdeskapande. Värdet kunden får är samma sak som frågan ”Löser vi verkligen 
problemet”, hur vet man om ett problem är löst? Om kunden får ut något av det, i detta fall ett värde. Den 
sista frågan ”Hur gör vi detta erbjudande så att kunden verkligen kan lösa sitt problem?” är en blandning av 
nyckelresurser och nyckelprocesser. Med nyckelresurser och nyckelprocesser kan företaget erbjuda en 
produkt eller tjänst som löser kundens problem och skapar värde för dem. Keife menar också som C. Elgh att 
många generella problem som uppstår för startupföretag grundar sig i att affärsmodellen inte är anpassad 
utefter företagets utveckling. Keife menar att ett startupföretags affärsmodell måste vara skalbar. Keife 
menar att intäkterna måste växa med kostnaderna för om de inte gör de kan startupföretaget få ekonomiska 
svårigheter och för att lösa dessa måste affärsmodellen anpassas.  

Teorikapitlet och resultatet från intervjuerna stämmer överens avseende att startupföretag måste anpassa sin 
affärsmodell. Informanterna menar att om affärsmodellen inte ifrågasätts och anpassas efter startupföretagets 
utveckling finns det en risk att de kraschar. Informanterna hade olika lösningar på hur startupföretaget håller 
affärsmodellen anpassad. C. Elghs lösning på problemen avseende affärsmodellen är att löpande under 
företagets utveckling kunna besvara frågorna ”Vilket problem är det man löser?”, ”Löser vi verkligen 
problemet?”, ”Hur gör vi detta erbjudande så att kunden verkligen kan lösa sitt problem?”. När en fråga inte 
längre kan besvaras så måste startupföretaget anpassa sin affärsmodell tills den går att besvara. Keife 
spekulerade kring en lösning om att företagets intäkter måste hela tiden växa med företagets kostnader. Om 
intäkterna inte växer med företaget finns det en risk att affärsmodellen behöver anpassas. Oftast när ett 
startupföretag växer så ökar också kostnaderna om startupföretaget då inte får in motsvarande intäkter kan 
riskerna bli att pengarna tar slut och företaget måste lägga ner.  
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5.2 Interna prioriteringar 
Johnson et al, (2008) förklarar att ett framgångsrikt startupföretag har både operativa -och administrativa 
nyckelprocesser som skapar ett värde, är upprepningsbara och skalbara. Dessa nyckelprocesser som 
beskrivits innan behövs för att skapa ett värde för kunden. Genom dessa nyckelprocesser kan startupföretag 
skapa ett värdeförslag med kunderna vilket är målet för ett företags affärsmodell. Interna prioriteringar och 
affärsmodellen går ihop på så vis att genom företagets prioriteringar kan affärsmodellen uppnås. Om 
affärsmodellen uppnås skapas ett värde för kunden och kunden kommer antagligen vilja köpa produkten eller 
tjänsten. Det finns olika sätt att avgöra vilka prioriterings som skall göras. Det viktigaste när startupföretaget 
prioriterar nyckelprocesser är att de alltid löser ett problem för en kund eller erbjuder en ny lösning. Dessa 
nyckelprocesser behöver inte innehålla en unik eller smart lösning, men den ska skapa ett värde för kunden. 
Det kan till och med vara så att lösningen är likadan som en annan existerande lösning men att den 
presenteras på ett bättre sätt eller att designen är annorlunda så att kunden får ut ett värde av den (Johnson et 
al, 2008) & (Osterwalder, A., Pigneur, Y., 2010). 

Alla informanterna var överens om att det är centralt för ett startupföretag att förbli kundstyrt och inte 
investerarstyrt. Med detta menar de att kundintresset och kundprocessen alltid ska vara fokus för ett 
startupföretag. C. Elgh och Keife presentation av interna prioriteringar handlar mest om att företagets 
prioriteringar inte ska ändras utefter vad investerare vill utan de ska hålla sig till vad kunden är intresserad 
av. Keife menade också på att det är viktigt att låta rätt person utföra rätt arbetsmoment inom 
startupföretaget. Explicit sa inte informanterna att dessa interna prioriterings grundar sig i affärsmodellen. De 
menade på att det finns risker med att investerare får för stort inflytande på startupföretaget vilket medför att 
de inte längre blir kundstyrda utan investerarstyrda.  

J. Elgh tog upp något som varken C. Elgh eller Keife belyste. J. Elgh beskrev något som han kallade för 
indirekta och direkta kundprioriteringar. En direkt prioritering kan vara något som är i direkt intresse för 
kunden. Det kan exempelvis vara att implementera en ny funktion i en applikation som kunden efterfrågar. 
Medan ett indirekt intresse kan vara något som inte direkt efterfrågas exempelvis en produkts 
säkerhetslösning. Kunden kanske inte efterfrågar säkerhet hos en applikation utan tar det för givet. Men om 
data skulle läcka från företaget skulle kundens tilltro till produkten minska och kunderna skulle sluta 
använda produkten. J. Elgh menade på att dessa indirekta intressen kan vara väldigt viktiga för företaget, 
även fast användaren inte direkt efterfrågar dem. Det är då viktigt att startupföretaget har en nyckelprocess 
för att fånga sådana indirekta kundprioriteringar. 

J. Elgh var den enda informanten som tog upp aspekten med direkta och indirekta kundintresse. De andra 
informanterna och Johanson et al (2008) & Osterwald et al, (2014) fokuserar mest på direkta kundintressen. 
Eftersom en del av startupföretagets överlevnad är att ha nöjda kunder verkar det som att denna aspekt inte 
får gå obemärkt. Det är viktigt att se på alla aspekter som kan göra kunden nöjd i slutändan.  

5.3 Exekvering 
Paternoster et al (2014) och Graham (2009) menar att ett stort problem med produktlansering är att en 
tidspress kan uppstå. De menar att ett startupföretag måste få ut sin produkt på marknaden snabbt för att 
hinna före andra konkurrenter. Graham (2009) menar att ett sätt att uppnå en kortare utvecklingstid är genom 
att använda ett programmeringsspråk som programmerarna på företaget är vana vid, och att det är ett språk 
som möjliggör för kortare utvecklingstid. Samt att de är enkelt att använda och inte kräver omfattande 
infrastruktur. Paternoster et al (2014) menar att en annan viktig anledning med att få ut sin produkt snabbt på 
marknaden är att kunna få feedback ifrån startupföretagets kunder. Startupföretaget kan med hjälp av 
feedbacken veta om deras kunder är nöjda eller om de behöver ändra i funktionalitet för att uppnå ett bättre 
användarresultat. Både att utveckla och lansera en produkt kan skapa olika osäkerhetsfaktorer. Giardina et al, 
(2014) menar att ett startupföretag måste ha kunskap om marknad, produktfunktionalitet, konkurrens, 
personal samt finansiering när de är i produktutvecklings- och lanseringssteget. Att ha kunskap om alla dessa 
faktorer kommer underlätta för startupföretaget och det finns en möjlighet för dem att lyckas. 

Informanterna är överens om att exekveringsprocessen inte ska underskattas. C. Elgh beskrev att 
exekveringen bestod av två processer; ta fram en produkt och att få en betalande kund för produkten. C. Elgh 
(2016) menade att de problem som vanligtvis uppstår vid exekveringen för ett startupföretag är 
tidspressrelaterade. Han menar att det oftast tar längre tid att utveckla en produkt och lansera den än vad 
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många tror. C. Elgh menar också på att ju längre tid det tar desto större blir riskerna att något går fel. C. Elgh 
menar på att det kan vara lätt för en produkt att få användare men det är svårt att få dessa användare att 
betala för produkten. Han menar att få användarna att betala kan lösas med ett agilt arbetssätt för att komma i 
kontakt med kunderna och lättare veta vad de kan tänka sig betala för. C. Elghs beskrivning av 
exekveringsproblem är lik dem som Graham och Paternoster et al tar upp. C. Elgh menar att det är viktigt att 
få ut sin produkt tidigt på marknaden för att minska olika problem som kan uppstå. C. Elgh gick dock inte in 
på samma grundläggande nivå som Graham att ett specifikt programmeringsspråk kan göra 
utvecklingsprocessen snabbare. C. Elgh menade istället på att det agila arbetssättet kan hjälp att skynda på 
processen om vad kunden vill ha och vad kunden är beredd att betala för. 

Keife beskrev också problemen med exekvering utifrån ett tidsperspektiv. Keife fokuserade även på 
framtagandet av produkt eller tjänst och menade att det kan vara svårt att avgöra hur länge startupföretag ska 
hålla fast vid denna fasen av exekveringen. Keife menade att det är svårt att veta om en produkt eller tjänst 
kommer lyckas. Detta gör det svårt för startupföretaget att veta hur länge de ska fortsätta vidareutveckla. 
Problem som Keife berör liknar osäkerhet kring marknad och produktfunktionalitet samt tidspressproblem 
som Giardino et al, (2014) tar upp. Giardino et al, (2014) menar att osäkerhet kring marknad och 
produktfunktionalitet kan var avgörande för vad ett startupföretag väljer att utveckla för produkt. Genom att 
veta vad kunderna vill ha för funktionalitet och veta vad som är efterfrågat på marknaden underlättar detta 
utveckling- och lanseringsprocessen för ett startupföretag. Detta är saker som Keife och belyser i sin 
beskrivning av exekveringsproblem. 

J. Elgh beskrev exekveringen utifrån två mätenheter; tillväxt (”growth”) som mäter antal användare och 
behållande (”retention”) som mäter antal använder som fortsätter att använda produkten. J. Elgh menade att 
dessa två termer kan hjälpa till att avgöra om det går bra för en lanserad produkt. Genom att mäta hur många 
användare som fortsätter att använda produkten kan startupföretaget avgöra om de måste göra ändringar i 
funktionaliteten eller om produkten uppskattas av användarna.  

Teorikapitlet och resultatet är samstämmiga avseende exekveringsprocessen och att det är viktigt att bemöta 
tidspressproblem. Lösningen är dock olika. Grahams, (2001) utgångspunkt fokuserar på att välja rätt 
utvecklingsmiljö och infrastruktur. C. Elgh och Keife menar på att ett agilt arbetssätt är en lösning på 
exekveringsproblem. Genom att ha kontinuerliga möten med kunden eller användaren och få feedbacken 
som behövs kan utvecklingsprocessen gå snabbare. J. Elgh gav inte en direkt lösning på 
exekveringsproblem. Han beskrev att ett startupföretag kan hålla reda på om deras produkt är populär eller 
inte med olika mätenheter. Detta blir en indirekt lösning på problemet, genom att veta om produkten är 
populär eller inte, vet startupföretaget också om de ska fortsätta med denna produkt eller göra ändringar. 

5.4 Synkroniserade grundare 
Ett område som Keife var ensam om att beskriva var att ett startupföretag måste ha synkroniserade grundare. 
Han menade att målsättningen hos grundarna måste vara den samma. Det finns en risk att denna målsättning 
ändras när startupföretaget växer. Keife menade på att om grundarna inte är synkroniserade så kan interna 
problem uppstå som i sin tur kan ha en negativ effekt på startupföretaget.  

Problemet med synkroniserade grundare har inte berörts i teorikapitlet. Även fast det enligt Keife kan ha 
stora konsekvenser på ett startupföretag. Keife berättade om att han hade kunskap om olika case där detta 
hade hänt och resultatet blev att dessa startupföretag var tvingade att lägga ner.  

5.5 Osäkerhet kring anställda 
Giardino et al, (2014) menar att det är relevant för personalen att ha tillräckligt god kompetens för att kunna 
utföra sina uppgifter. Det beskrivs att personalen hos ett startup måste vara flexibla och snabbt kunna 
anpassa sig. Att anpassa sig kan för en anställd vara att jobba med något som inte är deras normala 
arbetsuppgift. Giardino et al, (2014) beskriver att detta är viktigt. J. Elgh beskrev att kulturen på ett 
startupföretag skiljer sig ifrån traditionella företag. Kulturskillnaden samt att anställda har mer ansvar ökar 
också kraven på dem. Det finns en stor risk att en anställd på ett startupföretag måste lägga ner mer tid än 
vad en anställd på ett traditionellt företag måste. Det är då viktigt för en anställd på ett startupföretag att ha 
hög kompetens samt att denne kan göra uppoffringar för startupföretaget, vilket kan handla om att jobba 
övertid, ha lägre lön och liknande. J. Elgh beskrev också att det finns en osäkerhetsfaktor kring anställda på 
startupföretag. För ett startupföretag är det viktigt att veta de anställdas egna syften. Det kostar pengar att 
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anställa nya och lära upp dem om det då visar sig att de slutar efter en kort tid kan startupföretaget få stora 
ekonomiska problem. C. Elgh beskrev att det ligger mycket fokus på de anställdas kompetens hos ett 
startupföretag eftersom att de oftast har ett större ansvar. C. Elgh menade också att de anställda är mer 
beroende av varandra vilket medför att om en anställd inte är kapabel att utföra sitt arbete faller bördan av 
extra arbete på dem andra. 

6 Slutsats 
Forskningsfrågorna som kommer att besvaras i uppsatsen är följande;  

Ett startupföretags affärsmodell berör ofta problemområdena snabb utveckling och osäkerhet. Varför är det 
viktigt för ett startupföretag att löpande anpassa sin affärsmodell? 

Exekveringsprocessen består av två steg; utveckla en produkt/tjänst och lansera en produkt/tjänst. Avseende  
utveckling är det främst produktinnehållet och tidsaspekten som kan skapa osäkerhet. Avseende lansering är 
det främst hur kunderna tar emot produkten. Vad är det som kännetecknar en lyckad exekveringprocess? 

Ett startupföretag kan bli investerarstyrt eller kundstyrt. Varför är det viktigt för startupföretagen att förbli 
kundstyrt? 

6.1 Svar på frågeställning 
Varför är det viktigt för ett startupföretag att löpande anpassa sin affärsmodell? 

Johnson et al, (2008) menar sammanfattningsvis att affärsmodellen för ett startupföretag besvarar frågor om; 
vilket värde som skapas för kunden, hur företaget får intäkter, vilka nyckelresurser som finns och vilka 
nyckelprocesser som behövs. Alla dessa faktorer blir tillsammans en affärsmodell. Det räcker dock inte för 
ett startupföretag att bara besvara dessa frågor en gång och vara nöjda med det. C. Elgh(2016) och Keife, 
(2016) menar att oavsett om ett startupföretag har en positiv eller negativ utveckling måste affärsmodellen 
anpassas och dessa frågor måste kanske svaras på igen. Detta är viktigt för att om ett startupföretag inte 
anpassar sin affärsmodell utefter företagets utveckling finns det en stor risk att olika problem kan uppstå. 
Johnson el al, (2008) och Blank, (2010) såväl som informanterna från resultatet visar på att om 
affärsmodellen inte är anpassad så kan det uppstå problem med värdeskapande för kunden. Att 
startupföretagets tjänst eller produkt inte längre skapar ett värde för en kund vilket medför att kunden inte 
kommer köpa produkten och då kommer pengar heller inte in i företaget. Andra saker som kan ske är att fel 
nyckelprocesser prioriteras vilket kan medföra att produktutvecklingen tar för lång tid och startupföretaget 
får konkurrensproblem. 

Att bestämma sig för en affärsmodell, kanske inte är nytt men att ett startupföretag löpande måste ifrågasätta 
och anpassa sin affärsmodell kanske inte är lika självklart. Det märks mycket tydligare i ett startupföretag 
jämfört med något annat företag eftersom startupföretag har en tendens till ett speciellt arbetssätt och en 
utveckling som kan gå väldigt fort. Det gäller då att startupföretaget tar sin tid och utvärderar affärsmodellen 
och ställer sig frågan om den kan anpassas. Sen hur den anpassas är individuellt från företag till företag. Men 
det viktiga är att affärsmodellen skapar ett värde för kunden. 

En anpassad affärsmodell är viktigt för ett startupföretag för den enkla anledningen att startupföretagets 
utveckling är beroende av den. Om affärsmodellen inte löpande anpassas kan det medföra att exempelvis 
prissättningen på deras produkt blir fel eller att felaktiga nyckelprocesser prioriteras. Detta i sin tur kan leda 
till att startupföretaget måste läggas ned. Slutsatsen som kan dras utifrån uppsatsen är att affärsmodellen 
måste hela tiden anpassas. Oavsett om det går bra eller dåligt för ett startupföretag måste affärsmodellen 
anpassas. 

Vad är det som kännetecknar en lyckad exekveringprocess? 

Det finns olika faktorer som kan påverka en produkts exekvering. Både i utveckling- och lanseringssteget. 
När informanterna diskuterade problemen angående exekveringen lade de mycket fokus på användarna. De 
menade att det är svårt för ett startupföretag att avgöra om användarna verkligen är beredda att betala för en 
produkt samt att det är svårt att veta om den utvecklade produkten är relevant. Samtliga företag som 
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representerades av informanternas lösning var att arbeta agilt med kunderna och användarna. Genom 
kundernas feedback kan startupföretaget avgöra om produkten ska ändras för att kunderna ska köpa den eller 
att fortsätta använda den. Informanten J. Elgh från Tink poängterade vikten av att hela tiden mäta hur många 
kunder en produkt har och hur många av dessa kunder som fortsätter att använda produkten. Om ett 
startupföretag jobbar agilt måste de kunna avgöra hur mycket de ska lyssna på kunden. Keife som jobbar på 
Inkopio beskrev att ett startupföretag kan bli för agilt om de aldrig säger nej till en kund. Startupföretaget 
måste själva kunna avgöra vad som är en rimlig efterfrågan av kunden och vad som är orimligt. Om 
startupföretaget säger ja till allt kunden efterfrågar kan det skapa problem för exekveringensprocessen. Det 
kan skapa tidspressproblem eller ekonomiska problem för startupföretaget. Graham, (20009) har fokuserat 
mer på utvecklingssteget och beskriver att ett specifikt programmeringsspråk kan påskynda utvecklingstiden 
för ett startupföretag. Genom att välja ett programmeringsspråk som de anställda på företaget är bekväma 
med samt ett språk som möjliggör för en kortare utveckling kan man lösa problemen vid utvecklingssteget. 
Det som framkom under de olika intervjuerna stämmer överens med den inhämtade teorin. Slutsatsen som 
kan dras utifrån det här är att en exekvering kan både vara lyckad och misslyckad. Om ett startupföretag ska 
öka sina chanser att lyckas med exekvering ska man i både produktutveckling och lanseringssteget lyssna på 
sina kunder. Om startupföretaget vet vad kunden vill ha, vad kunden är beredd att betala för kan de öka sina 
chanser att lyckas. Skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad exekvering kan vara många olika saker 
och bara för att ett startupföretag har en bra kundkontakt löser inte det alla problem. Men det är en bra start 
och ska inte underskattas. I slutändan är det kunden som använder och köper en produkt. Att då tidigt och 
löpande lyssna på kunderna och utveckla produkten och lansera den utefter vad kunderna tycker är en 
framgångsfaktor som alla startupföretag borde utnyttja. 

Varför är det viktigt för startupföretagen att förbli kundstyrt? 

Startupföretag måste bestämma vad som ska prioriteras internt i företaget. Ska ledningen lyssna på förslag 
från investerarna eller ska de lyssna på vad kunderna vill. Informanterna i denna uppsats menar att det är 
viktigt att ett startupföretag förblir kundstyrt och inte investerarstyrt. Om ledningen för ett startupföretag 
förlorar över 50% av företaget till externa investerare finns det en risk att startupföretaget blir investerarstyrt. 
Det betyder att startupföretaget kan bli tvingade av investeraren att prioritera vissa moment som ledningen 
för startupföretaget inte tycker är lika relevant. Ett investerarstyrt startupföretag kan till och med prioritera 
moment som kunden tycker är irrelevant. Investerarna är oftast mer intresserade av deras insatta kapital än 
startupföretagets bästa vilket kan leda till att annorlunda beslut tas. Startupföretaget ska alltid lyssna på vad 
kunderna efterfrågar och inte själva haka upp sig på onödiga saker som de själva anser är spännande eller 
icke kundintressanta processer från investerarna. De ska fråga sig själva, skapar detta värde för kunden? 

J. Elgh som jobbade på Tink menade också på att det finns indirekta prioriteringar som måste göras. Det kan 
vara saker som kunderna inte direkt efterfrågar men som behövs och kanske till och med tas för givet. 
Exempelvis säkerhet för en applikation. Det behövs, en kund skulle antagligen inte använda en applikation 
om det fanns stora säkerhetsbrister men det är oftast inte något som kunden efterfråga av startupföretag utan 
något de tar för givet. Det är viktigt för startupföretaget att hitta en balans mellan om vad de ska prioritera. 
Enligt informanterna ska kundintresset gå före allt annat. Johnson et al, (2008) & Osterwalder et al, (2010) är 
orienterat kring affärsmodellen och att med den avgöra vilka nyckelprocesser som ska utföras för att skapa 
värde för kunderna. Slutsatsen som kan dras angående interna prioriteringar är att de inte ska underskattas. 
Startupföretaget ska alltid mäta kundvärde. Exempelvis; ”Skapar denna ytterligare funktionalitet något värde 
för kunden eller utvecklar vi det bara för att vi gillar funktionaliteten”. 

Genom att avgöra vilka prioriteringar som är viktiga och vilka som inte är så viktiga kan startupföretag 
minska tidspressproblem genom att prioritera de affärskritiska. Det är speciellt viktigt för ett startupföretag 
att veta sina prioriterings eftersom oftast består startupföretag av få anställda. Det går att effektivisera 
startupföretagets arbetsområden genom att den mest kapabla personen utför det mest affärskritiska. 

6.2 Övriga slutsatser 

6.2.1 Övriga slutsatser - synkroniserad grundare 

Keife var den enda informanten som beskrev vikten av att startupföretaget grundare måste vara 
synkroniserade. Det Keife menar är att alla grundare måste ha samma vision för startupföretaget. Det kan 
uppstå väldiga problem om grundarna har olika framtidsvisioner om företaget. En kanske vill sälja om ett år 
medan en annan vill fortsätta med företaget i tio år. Stora konflikter kan uppstå här och det kan leda till att 
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startupföretaget blir utan styrning och i princip handlingsförlamat. Eftersom Keife var den enda informaten 
som berörde det här ämnet så är det svårt att skapa en forskningsfråga och dra en slutsats. Det är dock värt att 
notera att denna risk finns och måste adresseras. Keife hade en lösning på problemet vilket är att 
startupföretaget upprättar ett tydligt ägardirektiv. Om startupföretaget kan ha kontinuerliga möten där de 
planlägger och beskriver vad de individuellt vill med företaget. Samt att de lägger upp en plan för vad som 
händer om det går bra respektive dåligt för startupföretaget. Som sagt så finns det för lite information från 
informanterna om detta området för att dra slutsatser men det som den här uppsatsen kan bevisa om området 
är att det viktigt och ska inte ignoreras. Keife refererade till olika startupföretag som har lagts ned på grund 
av ett otydligt ägardirektiv. 

6.2.2 Övriga slutsatser - osäkerhet kring anställda 

Teorin och informanterna menar att företagskulturen skiljer sig mellan ett etablerat företag och ett 
startupföretag. Startupföretaget arbetar generellt sätt i en osäkrare arbetsmiljö med högre krav på tidspress 
och annorlunda ekonomiska förutsättningar. Detta medför att en osäkerhet och att andra krav ställs på de 
anställda. J. Elgh menar både på att det är viktigt för ett startupföretag att veta vad deras anställdas mål är. 
Eftersom att det kostar mycket pengar att anställa en ny person. Om denne då bestämmer sig för att sluta 
inom en kortare tid kan de skapa ekonomiska svårigheter för ett startupföretag. J. Elgh och C. Elgh menar 
också på att en anställd på ett startupföretag behöver oftast arbeta med flera moment samtidigt samt att den 
anställda måste bli klar med sitt arbete i tid. Eftersom att ett startupföretag oftast består av ett mindre antal 
anställda så är det viktigt att varje anställd sköter sitt jobb. Om en anställd inte klarar av sitt jobb finns det en 
risk att vikten faller på någon annan. Giardino et al, (2014) beskriver också att på grund av den begränsade 
ekonomi och ständiga tidspressen medför det att de anställda måste vara flexibla och kapabla att utför 
arbetsuppgifterna bra och effektivt. 

På grund av tidspress, ekonomiska svårigheter och en osäker arbetsmiljö medför det att ett startupföretag 
måste överväga vilka de anställda jämfört med ett etablerat företag. Eftersom att ett startupföretag inte ha 
samma säkerhetsmarginal så behöver de anställda generellt sätt vara lite bättre än de hos ett etablerat företag. 
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6.3 Sammanställning av slutsatser 

Avslutningsvis presenteras en tabell som beskriver slutsatserna för uppsatsen. En visuell 
presentationen kan underlätta att se vilka delar av teorin som stämmer överens med informanterna.  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Slutsats Teori Informand

Anpassning av affärsmodell 

Affärsmodellen för ett 
startupföretag måste hela tiden 
anpassa utefter startupföretagets 
utveckling.

Johanson et al (2008) & Osterwald 
et al, (2014) och Blanks(2010) 
menar affärsmodellen måste 
anpassas för att skapa värde för 
kunden

C. Elgh(2016) & Keife(2016) 
menar som teorin att 
affärsmodellen skall anpassas 
utefter företagets utveckling och 
ska alltid vara anpassat utefter 
kunden.

Exekvering 

En nyckelfaktor till en lyckad 
produktutveckling och lansering är 
kundintresse

Patenoster et al (2014) och 
Graham(2008) menar att det 
effektivaste sättet att lösa 
exekveringsproblem är genom att 
snabbt få ut produkten på 
marknaden så att kunderna kan 
komma i kontakt med den.

C. Elgh (2016), Keife(2016) menar 
att tidig kundkontakt och tidigt få 
ut en produkt på marknaden kan 
underlätta och öka chanserna med 
produktutveckling och lansering. J. 
Elgh(2016) menar också att det går 
att mäta hur lyckad en exekvering 
är med olika mätenheter.

Interna prioriteringar 

Kundvärde skall alltid prioriteras 
och startupföretaget ska anpassa 
sig efter vad kunderna vill ha och 
inte fokusera på något annat.

Johanson et al (2008) & Osterwald 
et al, (2014) är orienterade runt att 
kundintresse är viktigt för ett 
starutpföretag och att 
affärsmodellens nyckelprocesser 
och nyckelaktivitet kan framställa 
det som är viktigt för kunden

C. Elgh (2016), Keife(2016) & J. 
Elgh(2016) menar alla att 
kundintresse är det viktigaste ett 
startupföretag ska prioritera.

Synkroniserade grundare 

Grundarna i ett startupföretag 
måste vara synkroniserade och ha 
samma vision om företagets 
framtid.

Inget teoretiskt underlag Enligt Keife, (2016) måste ett 
startupföretag ha ett tydligt 
ägardirektiv för att grundarna ska 
vara synkroniserade.

Osäkerhet kring anställda 

Det ställs generellt sätt högre krav 
på personalen hos ett startup 
jämfört med andra företag. 
Personalen hos ett startupföretag 
måste vara flexibla och 
kompetenta. 

Giardino et al, (2014) menar att 
den begränsade ekonomin och 
ständiga tidspressen ställer högre 
krav på personalen hos 
startupföretag.

J. Elgh (2016) menar att det är 
viktigt att veta en anställds mål 
eftersom att det kostar mycket att 
anställa personal. J. Elgh, (2016) 
& C. Elgh (2016) menar att kraven 
på personalen är generellt sätt 
högre hos startupföretag.



Bilagor 

Bilaga 1 kodschema 
Kodschema Carl Elgh.  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Kodschema Nils Keife 

Kodschema Johannes Elgh.  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Intervjumall 

Frågorna till alla intervjuer utgick från denna mall. Det tillkom olika frågor på plats under intervjuerna som 
inte står med här.  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