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Sammanfattning 
Dagens snabbt föränderliga affärslandskap förutsätter att företag ständigt experimenterar med sin 
produktutveckling och marknadsföring för att anpassa sig till en ökad digitalisering. Företag som inte 
lyckas tillgodose värde för sina kunder riskerar att utkonkurreras. För att överleva på marknaden måste 
startups ha en hög tillväxttakt. Detta har medfört att startups måste söka alternativa 
marknadsföringsstrategier för att maximera sina förutsättningar för att skapa tillväxt. Growth Hacker 
Marketing (GHM) är en relativt ny marknadsföringsstrategi som har fått sitt genomslag inom tech-
branschen. Metoden omfattar kreativ marknadsföring, experimentering och ingenjörskonst, och bygger 
på de tidigare så populära strategierna Lean och Agil systemutveckling. 
 
I den här uppsatsen gör vi dels en fördjupad litteraturgenomgång för att sammanfatta det aktuella 
forskningsläget vad gäller begreppet GHM och hur det tolkas och tillämpas. Med denna bas har vi gått 
vidare och genomfört en studie där vi djupintervjuat fyra personer som anser sig arbeta med GHM. Vi 
vill i denna studie undersöka hur GHM skiljer sig från traditionella sätt att arbeta med marknadsföring. 
För att kunna ge svar på vår problemformulering, har fyra semistrukturerade intervjuer genomförts 
med respondenter från fyra olika tech-företag som anser sig tillämpa GHM. Intervjuguiden som 
används är indelad i fyra olika teman: Tolkning av begreppet GHM, tillämpning av GHM, traditionell 
marknadsföring vs GHM och svårigheter och utmaningar med GHM. I uppsatsen presenteras därtill ett 
tillämpnings-case av GHM på ett tech-startup, för att ge läsaren en ökad förståelse om strategin. Caset 
presenterar vilka förutsättningar tech-startupet Horseflow i det specifika fallet kan behöva ta hänsyn 
till för att tillämpa GHM framgångsrikt. 
 
GHM presenteras inledningsvis utifrån strategins grundläggande teorier och marknadsföringskoncept. 
Därefter beskrivs mer ingående hur GHM tillämpas och dess kulturella aspekter. GHM syftar till att 
skapa tillväxt genom produktutveckling i kombination med innovativ, digital marknadsföring. GHM 
leds av ett Growth Team, vars uppgift bland annat är att öka en produkts uppfattade kundvärde. För att 
optimera en produkts kundvärde följer Growth Teamet en strukturerad experimenteringsprocess. Detta 
för att avgöra vilka marknadsföringsinsatser som resulterar i tillväxt och som därför ska 
implementeras. 
 
Vår undersökning visar att GHM skiljer sig från traditionell marknadsföring, både vad gäller 
marknadsföringens syfte, kulturella aspekter och hur marknadsföringsbeslut fattas. Utifrån 
tillämpnings-caset kan man peka på att en framgångsrik tillämpning av GHM för ett startup-företag 
förutsätter, dels ett Growth Team och dels att arbetssättets experimenteringsprocess, kulturella 
aspekter samt produkten och dess specifika marknadsförutsättningar uppmärksammas.  
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Abstract 
Today’s business landscape requires that companies constantly experiment with their product 
development and marketing to adapt to an increased digitalization. Companies unable to meet their 
costumers needs, risk being outcompeted by companies able to actualize growth. In order to survive, 
startups are faced with the challenge of generating a high growth rate. Due to these circumstances, 
startups are striving to apply alternative marketing strategies. Growth Hacker Marketing, comprising 
of creative marketing, experimentation and engineering, has proven itself an effective strategy to 
generate rapid growth within the tech-industry, Yet, in the academic world, there is limited discussion 
on the topic. Thus, the purpose of the thesis is to develop an understanding of the strategy and how it 
differs from traditional ways of executing marketing. The author will take part in interviews with four 
respondents currently performing the strategy to provide an integrated view on: How does Growth 
Hacker Marketing differ from traditional ways of executing marketing? To get a deeper understanding 
of the strategy, the thesis includes an application case presenting conditions a startup is required to pay 
attention to, in order to apply the strategy successfully. At the end, a statement of how Growth Hacker 
Marketing differ from traditional ways of executing marketing is presented. 
 
 
Keywords: Growth Hacker Marketing, Marketing, Startups, Product Development 
 
  



 
 
 

Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ...................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND .................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMATISERING ...................................................................................................................... 1 
1.3 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................ 2 
1.4 SYFTE ............................................................................................................................................. 2 
1.5 AVGRÄNSNING ............................................................................................................................... 2 

2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ............................................................................................................... 3 
2.1 METODVAL .................................................................................................................................... 3 
2.2 KÄLLKRITIK ................................................................................................................................... 3 
2.3 URVAL ............................................................................................................................................ 4 
2.4 VAL AV INTERVJUER ...................................................................................................................... 5 
2.5 INTERVJUGUIDE ............................................................................................................................. 5 
2.6 GENOMFÖRANDET AV INTERVJUER ............................................................................................... 5 

3. TEORETISK REFERENSRAM ...................................................................................................... 7 
3.1 TRADITIONELL MARKNADSFÖRING ............................................................................................... 7 
3.2 GROWTH HACKER MARKETING - GRUNDLÄGGANDE TEORIER ..................................................... 8 
3.3 MARKNADSFÖRINGSPROCESSEN VID GROWTH HACKER MARKETING ......................................... 9 
3.4 GROWTH TEAMET OCH KULTURELLA ASPEKTER ........................................................................ 10 
3.5 MARKNADSFÖRINGSSTRATEGIER GENOM PRODUKTUTVECKLING .............................................. 11 
3.6 MARKNADSFÖRINGSSTRATEGIER ÖVER DIGITAL MEDIA ............................................................. 13 
3.7 EXPERIMENTERINGSPROCESSEN .................................................................................................. 14 

4. EMPIRI – RESULTAT FRÅN INTERVJUERNA ...................................................................... 17 
4.1 TOLKNING AV BEGREPPET GROWTH HACKER MARKETING ........................................................ 17 
4.2 GROWTH HACKER MARKETING VS TRADITIONELL MARKNADSFÖRING ..................................... 18 
4.3 TILLÄMPNING AV GROWTH HACKER MARKETING ..................................................................... 18 
4.4 SVÅRIGHETER OCH UTMANINGAR MED GROWTH HACKER MARKETING .................................... 20 

5. ANALYS ........................................................................................................................................... 22 
5.1 GROWTH HACKER MARKETING VS TRADITIONELL MARKNADSFÖRING ..................................... 22 
5.2 TILLÄMPNING AV GROWTH HACKER MARKETING ..................................................................... 23 
5.3 SVÅRIGHETER OCH UTMANINGAR MED GROWTH HACKER MARKETING .................................... 26 

6.TILLÄMPNINGS-CASE AV GROWTH HACKER MARKETING ......................................... 27 
6.1 OM HORSEFLOW .......................................................................................................................... 27 
6.2.1 GROWTH TEAMET ..................................................................................................................... 28 
6.2.3 GROWTH MENTALITY ............................................................................................................... 28 
6.3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMGÅNGSRIK TILLÄMPNING AV GROWTH HACKER MARKETING ... 30 

7.0 SLUTSATSER ............................................................................................................................... 32 
7.1 GROWTH HACKER MARKETING VS TRADITIONELL MARKNADSFÖRING ..................................... 32 
7.2 DISKUSSION ................................................................................................................................. 32 

KÄLLFÖRTECKNING ...................................................................................................................... 34 

BILAGA 1 ............................................................................................................................................. 37 
INTERVJUGUIDE ................................................................................................................................. 37	

 



 1 

1. Inledning  
1.1 Bakgrund 
Dagens affärslandskap förutsätter att företag ständigt experimenterar med sin 
produktutveckling och marknadsföring för att anpassa sig till en ökad digitalisering (Ellis & 
Brown, 2017). Anledningen till att marknadsledande företag ofta misslyckas med att fortsätta 
vara marknadsledande inom sina branscher (Christensen, 1997) är på grund av att de inte 
lyckas tillgodose fortsatt värde för sina kunder. Detta beror på att företag som förlitar sig på 
gamla framgångsfaktorer och existerande koncept, har en organisatorisk oförmåga att 
utveckla nya, innovativa produkter. Startups däremot, är inte bundna till invanda 
organisatoriska värderingar och normer, vilket medför att de enklare kan driva igenom 
innovation som driver ekonomisk tillväxt. Graham (2012) hävdar emellertid att majoriteten av 
startups misslyckas med att skapa tillväxt och därmed försvinner från marknaden. Författaren 
förklarar vidare att allt associerat med startups är en påföljd av tillväxt, vilket medför att det 
enda viktiga för ett startup är att uppnå en hög tillväxttakt. Detta till följd av att startups har 
oförutsägbara framtidsutsikter och behöver skapa tillväxt för att överkomma att de är nya på 
marknaden. Definitionen av ett startup är enligt Graham (2012) ett företag som är designat för 
att skapa tillväxt, har en skalbar affärsidé och genomsyras av ett mindset om att utvecklas. På 
grund av dessa egenskaper kan startups i större uträckning tillgodose delvis nya eller helt nya 
behov hos sina kunder och hitta bästa verksamhetspraxis. 
 
Christensens detaljerade teorier om att bästa verksamhetspraxis för att skapa kundvärde 
förutsätter innovation, och därför inte återfinns inom traditionella marknadsföringskoncept, 
förändrade sättet tech-startups tänker kring marknadsföring. GHM myntades första gången av 
Sean Ellis (2010) som definierar begreppet som experiment-baserad marknadsföring, avsedd 
att tillämpas inom tech-startups i syfte att skapa en hög, ekonomisk tillväxttakt. Kortfattat 
omfattar strategin kreativ marknadsföring, experimentering och ingenjörskonst, och strategins 
essens är att skapa tillväxt (Ellis & Brown, 2017). GHM baseras på nytänkande och 
kreativitet och strategin är därav inte begränsad till hur marknadsföring traditionellt bedrivs. 
Marknadsföringsinsatser inom GHM tillämpas redan under en produkts utvecklingsstadie 
genom produktutveckling (Holiday, 2014). Detta för att optimera en produkts förutsättningar 
att förvärva och engagera kunder vid lanseringen. Produktutvecklingen kombineras därefter 
med kreativa marknadsföringsinsatser över digital media. Sammanfattningsvis förutsätter 
GHM att produktutvecklare och marknadsförare samarbetar, följer en systematisk process och 
fattar evidensbaserade beslut. 
 
1.2 Problematisering 
Kotler och Armstrong (2015) menar att termen marknadsföring kortfattat innebär att lönsamt 
möta behov. För att möta kunders behov förespråkar författarna att företag skapar ett 
marknadsföringskoncept utifrån marknadsföringsmixen - produkt, pris, plats och påverkan. 
Dessa teorier inom traditionell marknadsföring används för att förstå vad kunderna vill ha, 
koordinera företagets insatser och hitta koncept för att skapa lönsamhet. Författarna 
understryker att marknadsföringsmixen utgår ifrån att skapa värde för kunderna, för att 
möjliggöra ett utbyte av värde mellan företag och kund vid försäljning. Lambin (2007) menar 
däremot att marknadsföringsmixen inom traditionell marknadsföring omedvetet gör anspråk 
på att vara en kunddriven marknadsföringsstrategi, när fokus i själva verket ligger på att få 
kunderna att se värde i redan existerande produkter. 
 
GHM skiljer sig från traditionell marknadsföring genom att processen innefattar fortlöpande 
kundinslag och har ett genomgående fokus på att lönsamt skapa tillväxt. På grund av 
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strategins genomgående fokus på att skapa tillväxt är GHM är i dagsläget något som 
innovativa tech-företag i större utsträckning väljer att implementera över traditionell 
marknadsföring. Några företag som tillskrivit delar av sina framgångar till strategin är 
exempelvis Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Dropbox, Ebay, Airbnb och Amazon 
(Ellis & Brown, 2017). Patel (2016) beskriver emellertid GHM som en term som är föraktad 
av vissa, överanvänd av många och missförstådd av många fler. Strategin har sedan den 
myntades blivit något av ett modeord och förknippas främst med kreativa 
marknadsföringsmetoder. Vad som kännetecknar GHM, och hur strategin skiljer sig från 
traditionella marknadsföringskoncept, som också säger sig sätta sig kunden i fokus 
förekommer det delade uppfattningar om. På samma sätt som inom traditionell 
marknadsföring utgår GHM likväl ifrån att skapa värde för kunderna. Men är GHM så olik 
traditionell marknadsföring som också säger sig sätta kunden i fokus? GHM är ett relativt nytt 
angreppsätt inom marknadsföring och det inte finns mycket forskning inom ämnesområdet. 
Detta leder oss fram till frågeställningen: 
 
1.3 problemformulering 
 

• Hur skiljer sig Growth Hacker Marketing från traditionella sätt att bedriva 
marknadsföring? 

 
1.4 Syfte 
Undersökningens syfte är att redogöra hur GHM skiljer sig från traditionella sätt att bedriva 
marknadsföring, för att skapa en förståelse för vad GHM innefattar och hur strategin används. 
 
1.5 Avgränsning 
GHM innefattar både marknadsföring och produktutveckling. Vårt arbete kommer emellertid 
att fokusera på att presentera och undersöka GHM ur ett marknadsföringsperspektiv. Däremot 
kommer GHM inte presenteras ur ett tekniskt perspektiv. Programmeringsdelen och dess 
betydelse kommer att nämnas, men avgränsas till att inte förklaras ingående. Den empiriska 
undersökningen är avgränsad till att innefatta respondenter med bakgrund inom 
marknadsföring som arbetar med GHM på svenska tech-företag. Företagen i sin tur är valda 
utifrån att de är aktiva inom olika verksamhetsområden inom tech-branschen och varierar i 
storlek.  
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2. Tillvägagångssätt 
Följande avsnitt redogör de metodologiska antaganden som använts i vår undersökning och i 
undersökningens kvalitativa metod. De redovisas i följande ordning: Metodval, urval, val av 
intervju och intervjuguide. Tillvägagångssättet innehåller även redogörelser av 
undersökningens validitet och reliabilitet, samt hur studiens empiriska data samlats in.  
 
2.1 Metodval 
För att kunna svara på våra forskningsfrågor behöver vi få en djupare insikt om vad GHM är, 
vad begreppet innefattar och vad som krävs för att strategin ska kunna tillämpas 
framgångsrikt. Vi har valt att intervjua fyra respondenter från olika tech-företag som arbetar 
med GHM för att få en inblick i hur strategin används och uppfattas i praktiken. 
Forskningsdesignen som valts för att genomföra undersökningen är en tvärsnittsstudie med en 
deduktiv metod. Tvärsnittsstudie innebär att studien innehåller mer än ett fall och att det finns 
ett samband mellan de olika fallen (Bryman & Bell, 2017). Att använda en deduktiv metod 
innebär enligt Bryman och Bell (2017) att man utgår från en teoretisk referensram för att 
forma en problemformulering. Sedan problemformuleringen är gjord ska man med hjälp av en 
empirisk undersökning komma fram till ett resultat, det vill säga ett svar på 
problemformuleringen. Eftersom det är en kvalitativ undersökning, går validiteten och 
reliabiliteten att diskutera enligt Bryman och Bell (2017). Författarna förklarar att validitet 
och reliabilitet inte har samma betydelse i en kvalitativ undersökning som de har i en 
kvantitativ undersökning. Detta beror på att det finns möjlighet till mer än ett svar när man 
gör en kvalitativ undersökning, medan det endast finns ett svar om man gör en kvantitativ 
undersökning. Bryman och Bell (2017) menar att det går att ersätta reliabiliteten och 
validiteten med trovärdighet och äkthet om man genomför en kvalitativ undersökning. 
Trovärdigheten delas in i fyra olika delar nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
och bekräftelse. De olika delarna bygger på samma kriterier som i reliabilitet och validitet. 
Detta innebär att, trots att det inte går att använda reliabilitet och validitet på samma sätt i en 
kvalitativ undersökning som i en kvantitativ, är begreppen reliabilitet och validitet fortfarande 
viktiga i den kvalitativa undersökningen. 
 
2.2 Källkritik 	
Eftersom GHM är ett relativt nytt område inom marknadsföring, är urvalet av vetenskapliga 
artiklar och litteratur begränsat. Detta har medfört en problematik i sökandet av granskade, 
vetenskapliga tidskrifter. Enligt Jarrick och Josephson (1998) finns det fyra olika kriterier 
som ska uppfyllas för att en uppsats ska vara vetenskaplig, kriterierna är exakthet, 
överskådlighet, koncentration och trovärdighet. Detta innebär att denna uppsatsen i akademisk 
mening inte är vetenskaplig eller vetenskapligt trovärdig, eftersom vetenskapliga artiklar och 
litteratur i anknytning till området GHM är begränsat. På grund av detta kommer studien 
innefatta teorier hämtade från affärstidningar och bloggar som inte är av akademisk mening. 
 
De vetenskapliga artiklar som har använts i uppsatsen, är från EBSCO, Google scholar och 
Diva. Nästan alla vetenskapliga artiklar är peer-reviewedartiklar, de artiklar som saknar peer-
review har använts eftersom GHM är ett relativt nytt område inom marknadsföring, vilket 
begränsar utbudet av vetenskapliga artiklar. Alla vetenskapliga artiklar är hämtade från 1995 
och framåt, för att hitta artiklar baserade på den senaste forskningen inom områdena utan att 
utesluta tidigare viktig forskning. Artiklarna har sökt fram med hjälp av sökorden: traditionell 
marknadsföring, Growth Hacker Marketing, Growth Hacker Marketing vs traditionell 
marknadsföring, digital marknadsföring, Agile Development, Lean Development, growth and 
innovation och startups and innovation. Därtill hämtades information från böcker som 
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behandlar GHM för att ge insikt i hur man inom näringslivet använder strategin för att skapa 
värde och tillväxt i praktiken. I viss grad användes även bloggar och artiklar ur affärstidningar 
för att ge ökad insikt i fördelar och utmaningar med GHM som angreppssätt som 
uppmärksammats i praktiken, speciellt inom tech-startups. Detta för att ge läsaren en 
grundläggande förståelse om hur GHM uppfattas och används inom näringslivet, samt hur 
GHM i praktiken anses förhålla sig till traditionell marknadsföring. Litteraturen vi använt som 
inte är peer-reviewed skall ses som exempel från näringslivet för att lättare kunna anamma 
den praktiska relevansen av vår studie. Denna litteratur har därför inte haft för avsikt att 
användas som vetenskaplig grund till den litterära översikten, utan ska snarare ses som ett 
komplement för att visa GHM ur olika synvinklar och sammanhang. 
 
2.3 Urval 
Undersökningen är gjord med ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2018) innebär att 
man använder de företag som finns tillgängliga. Fördelarna med ett bekvämlighetsurval är att 
de är möjligt att använda alla respondenter som är villiga att ställa upp i undersökningen. 
Nackdelarna med ett bekvämlighetsurval är att det inte går att generalisera svaren i 
undersökningen eftersom det enligt Bryman och Bell (2017) är omöjligt att veta vilken 
population som ingår i det specifika bekvämlighetsurvalet. Eftersom ett bekvämlighetsurval 
inte går att generalisera finns det en risk att resultatet av undersökningen blir missvisande, det 
vill säga att det inte går att säga att resultatet gäller för alla företag på marknaden. Även om 
undersökningen är gjord med ett bekvämlighetsurval finns det urvalskriterier. 
 
Respondenterna i denna undersökning har valts ut utifrån följande urvalskriterier: Anställd på 
ett svenskt tech-företag samt arbetar med GHM och har en bakgrund inom marknadsföring. 
För att bilda oss en djupare förståelse om hur GHM tillämpas inom tech-branschen generellt, 
har vi valt ut respondenter från tech-företag i varierande storlekar, aktiva inom olika 
verksamhetsområden. De fyra respondenterna som deltagit i vår undersökning är anonyma, 
liksom företagen de arbetar för. De kommer hädanefter att benämnas A, B, C och D. För att 
läsaren, trots anonymiteten ska kunna bilda sig en uppfattning om de olika företagen, har 
relevant information sammanställts i tabellen nedan. 
 

Företag Verksamma 
i över 5 år? 

Verksamhetsområde Antal 
anställda 

Tillämpat 
GHM 

 
A 

 
Ja 

 
Datakonsultverksamhet 

 
94 

 
10 månader 

 
B 

 
Nej 

Konsultverksamhet 
avseende 

företagsorganisation 

 
8 

 
4 år 

 
C 

 
Ja 

 
Dataprogrammering 

 
18 

 
4 månader 

 
D 

 
Ja 

 
Telekommunikation 

 
1686 

 
6 månader 

  Figur 1. Information om företagen som respondenterna arbetar för.  
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2.4 Val av intervjuer  
Bryman och Bell (2017) påpekar att det finns skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar när det kommer till intervjuteknik. Intervjuer inom kvantitativa 
undersökningar är strukturerade på ett sätt som bidrar till en hög reliabilitet och validitet, 
medan intervjuer inom kvalitativa undersökningar är mer fria och flexibla. Bryman och Bell 
(2017) menar att vanligaste valet är att tillämpa antingen semistrukturerade eller 
ostrukturerade intervjuer. En ostrukturerad intervju är utformad på ett sådant sätt att det känns 
som ett samtal för respondenten, där frågorna bygger på förbestämda ord, punkter eller ibland 
enbart en fråga. 
 
Intervjuerna i denna kvalitativa undersökning är semistrukturerade, vilket innebär att frågorna 
som ställs bygger på en förutbestämd intervjuguide (se bilaga 1). Valet att göra 
semistrukturerade intervjuer gjordes eftersom svaren i en semistrukturerad intervju blir mer 
fria än i en strukturerad och respondenterna tillåts berätta mer ingående om sina erfarenheter. 
Detta bidrar till att många olika synvinklar på ämnet belyses vilket är av intresse i en 
kommande analys av intervjuerna. Att vi inte valde en ostrukturerad metod berodde på 
svårigheten att analysera svaren om de blir alltför spretiga. 
 
2.5 Intervjuguide  
Enligt Bryman och Bell (2017) bygger semistrukturerade intervjuer på en intervjuguide som 
följer ett eller några specifika teman. Vetskapen om att en intervjuguide kan bidra med 
utförligare svar till undersökningen, bidrog till skapandet av vår intervjuguide. Våra fyra 
teman är framtagna med hjälp av uppsatsens teoretiska referensram:  
 

• Tolkning av begreppet Growth Hacker Marketing 
• Tillämpning av Growth Hacker Marketing 
• Growth Hacker Marketing vs traditionell marknadsföring  
• Svårigheter och utmaningar med Growth Hacker Marketing  

 
 
2.6 Genomförandet av intervjuer  
Eftersom undersökningen är gjord utifrån ett bekvämlighetsurval, kontaktades respondenter 
och företag som överensstämde med våra urvalskriterier, som var positiva till att ställa upp på 
en intervju. Företag och anställda valdes ut och kontaktades via mail där idéen till uppsatsen 
presenterades. En tid bokades in för intervju med de respondenter som valt att delta i 
projektet. Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (se bilaga 1) som 
innehöll frågor kring ämnet GHM. Intervjuerna genomfördes mellan den 5:e april och den 
13:e maj och varade mellan 30–45 minuter. Bryman och Bell (2017) skriver att inspelning av 
en intervju är obligatoriskt då en inspelning bidrar med dels svaren på de frågor som har 
ställts till respondenten men de bidrar även till att intervjuaren i lugn och ro kan lyssna på hur 
respondenten svarar på frågorna. Detta för att kunna analysera vad som sägs mellan raderna 
och vid behov tolka vad respondenten försöker säga med sitt svar. För att få denna överblick, 
spelades alla intervjuer in med hjälp av en bandspelare. 
 
När alla intervjuer var gjorda och alla inspelningar var färdiga togs beslutet att transkribera 
alla intervjuer för att ge en tydligare bild av vad respondenterna hade svarat på frågorna. 
Enligt Bryman och Bell (2017) kan denna process vara extremt tidskrävande och det uppstår 
lätt misstag med feltolkningar av vad som hörs på bandspelaren. Eftersom en transkriberad 
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intervju underlättar analysen av materialet vid senare tillfälle är det ett självklart beslut, att 
trots den tidskrävande processen, genomföra transkriberingar av alla intervjuer.  
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3. Teoretisk referensram  
I den teoretiska referensramen har vi valt att presentera GHM ur ett 
marknadsföringsperspektiv. För att kunna ge svar på vår frågeställning redogör vi i avsnittet 
hur GHM bedrivs och utifrån vilka tankegångar. Då vi ämnar undersöka hur GHM skiljer sig 
från traditionell marknadsföring, inleds teoriramen med att begreppet GHM definieras. 
Därefter presenteras GHM utifrån de grundläggande teorier som strategin har utvecklats från, 
för att tillföra en djupare förståelse om vad strategin innebär. Detta följt av att 
marknadsföringskonceptet inom GHM presenteras och hur strategin förhåller sig till tillväxt 
jämfört med traditionell marknadsföring. Slutligen presenteras teorier som påvisar hur GHM 
mer praktiskt bedrivs, vilka komponenter ett Growth Team innefattar, hur en produkt 
optimeras, vilka marknadsföringsstrategier som används och hur och varför 
experimenteringsprocessen tillämpas. 
 
3.1 Traditionell marknadsföring 
Kotler och Armstrong (2015) förespråkar att företag för att möta sina kunders behov skapar 
ett marknadsföringskoncept utifrån marknadsföringsmixen - produkt, pris, plats och påverkan. 
Dessa teorier används för att förstå vad kunderna vill ha, koordinera företagets insatser och 
hitta koncept för att skapa lönsamhet. Lambin (2007) menar däremot att den traditionella 
marknadsföringsprocessen i praktiken innebär ett utbudsdrivet förhållningssätt till marknaden, 
eftersom att målet är att förstå vad kunderna vill ha, för att sedan forma efterfrågan utifrån 
utbudets förutsättningar. Durmaz och Efendioglu (2016) menar likväl att traditionell 
marknadsföring har som mål att få kunderna att ändra uppfattning om en vara i linje med ett 
företags intentioner. Författarna förklarar vidare att traditionell marknadsföring i sin essens 
handlar om att skapa värde för kunderna, för att sedan motivera dem att köpa den utarbetade 
produkten. 
 
Cant och Wiid (2016) anser att traditionella marknadsföringsmetoder inkluderar alla 
marknadsföringsinsatser som inte distribueras med digitala marknadsföringsverktyg. 
Författarna delar in metoderna i fyra kategorier, nämligen tryckt media, sändningsmedia, 
direktreklam och telefonförsäljning. Murphy (2017) hävdar att traditionella 
marknadsföringsmetoder fungerar effektivt för många företag, och att det finns flera fördelar 
med traditionell marknadsföring. Traditionell massmedia såsom billboards, TV och radio gör 
det möjligt för företag att nå ut till en stor publik med människor från olika marknadssegment. 
Fysiska möten eller samtal med kunder tillåter företag att vara personliga i sina framföranden, 
och underlättar skapandet av kundrelationer. Tryckt media och direktreklam ger kunden 
möjlighet att ta del av information från fysiskt material. Das och Lall (2016) anser att 
traditionella marknadsföringsmetoder har blivit mindre effektiva på grund av internets 
genomslag och en ökad digitalisering. Durmaz och Efendioglou (2016) påpekar att traditionell 
marknadsföring är begränsad till en lokal publik och dyr i jämförelse med andra alternativ. 
Idag används digital marknadsföring som innefattar marknadsföringsinsatser över internet i 
allt större utsträckning. Metoderna som används är ofta billigare än traditionella 
marknadsföringsmetoder och tillåter företag att nå ut till en global publik dygnet runt. 
Författarna anser att resultaten från digitala marknadsföringsinsatser gör det möjligt för 
företag att effektivisera sina marknadsföringskoncept och marknadsföra mer lönsamt. 
 
Till skillnad från traditionella marknadsföringsmetoder går digitala marknadsföringsstrategier 
att mäta i större utsträckning (Das & Lall, 2016). Företag kan genom att använda sig av 
digitala, analytiska verktyg ta del av annonsernas resultat, för att avgöra om de nått ut till 
kunder som förväntat. På grund en ökad digitalisering konstaterar Ellis och Brown (2017) att 
traditionell marknadsföring idag utgår från traditionella marknadsföringskoncept, men 
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innefattar användande av traditionella marknadsföringsmetoder i kombination med digitala 
marknadsföringsstrategier. Traditionell marknadsföring kommer hädanefter att definieras som 
marknadsföringsinsatser som innefattar både traditionella och digitala 
marknadsföringsstrategier.  
 
3.2 Growth Hacker Marketing - Grundläggande teorier 
Ellis och Brown (2017) konstaterar att effektiv produktutveckling är en förutsättning för att 
tech-företag ska kunna skapa tillväxt och överleva på en konkurrensutsatt marknad. Vidare 
menar författarna att tech-företag därför behöver anta ett innovativt förhållningssätt till sin 
produktutveckling och arbeta systematiskt för att optimera produkten de erbjuder. Utifrån 
dessa förutsättningar uppstod GHM som författarna menar har utvecklats från 
utvecklingsstrategierna Lean och Agil. 
 
The Lean Startup methodology härstammar från Toyotas utvecklingsstrategier och innebär att 
företag reducerar sina kostnader och maximera nyttan för konsumenterna (Dwianto Nirwan & 
Dhewanto, 2015). Strategin myntades år 2008 av Eric Ries och innebär i stora drag att företag 
ska korta ner en produkts utvecklingscykel genom att eliminera faktorer som inte är i linje 
med organisationella mål. The Lean Startup Methodology delas in i fem olika steg: Lyssna på 
konsumenterna, skapa en enkel produkt, lära sig genom att testa, ändra riktning om 
nödvändigt och slutligen upprepning. Författarna menar att lyssna på konsumenterna är ett 
viktigt steg i startups, då det ofta förekommer olika idéer om hur produkten ska fungera och 
se ut. Att skapa en enkel produkt innebär att företag utvecklar en produkt på minsta möjliga 
tid, till minsta möjliga kostnad. När produkten är utvecklad går företaget vidare och testar sig 
fram till hur produkten ska anpassas till marknaden. Beroende på testens resultat kan företaget 
behöva ändra riktning i vad som är nästa steg för produkten. Det sista steget i The Lean 
Startup Methodology är att företag måste vara beredda på ständig förändring, dvs att upprepa 
processen om och om igen tills önskat resultat uppnås.  
 
Agile Software Development innebär att företag ska vara anpassningsbara, effektivt kunna 
anta förändring och leverera resultat (Cohen, Lindvall och Costa, 2003). Sammantaget 
innebär Agile Software Development att företag ska förenkla alla processer i utvecklingen av 
en produkt, och skapa ett enkelt system för hur ett projekt ska hanteras. Strategin bygger på 
teorier som omfattar funktionsdriven utveckling, dynamisk systemutveckling och extrem 
programmering. Extrem programmering är den mest centrala teorin och bygger på fem olika 
steg: Kommunikation, enkelhet, återkoppling, mod och respekt. Företaget gör inledningsvis 
en förstudie i det projekt som ska genomföras, följt av en genomförbarhetsstudie samt en 
ekonomisk studie, där företaget avgör om projektet är genomförbart. Därefter beslutas hur och 
när projektet ska genomföras. När detta är klarlagt bestäms designen för produkten som 
projektet omfattar. De två sista stegen omfattar genomförande av projektet och utvärdering. 
Essensen inom Agile Software Devlopment är att genomföra ett projekt så enkelt och flexibelt 
som möjligt. 
 
Ellis och Brown (2017) menar således att arbetssättet och produktutvecklingsprocessen inom 
GHM har utvecklats från Agile Software Development och The Lean Startup Methodology. 
Bägge bygger på iterativt lärande och omfattar experimentering i syfte att utveckla en produkt 
eller tjänst lönsamt och effektivt. GHM förutsätter även, liksom Agile Software Development 
och The Lean Startup Methodology, att företaget arbetar systematiskt för att genom olika 
processer ta reda på hur produkten eller tjänsten de erbjuder kan optimeras (Holiday, 2014). 
Gemensamt för strategierna är därtill att produktutvecklingen är central, leds av 
projektgrupper och syftar till att skapa högsta möjliga kundvärde så effektivt som möjligt. 
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3.3 Marknadsföringsprocessen vid Growth Hacker Marketing 
Fokus inom GHM ligger vid att förvärva, aktivera samt engagera kunder för att möjliggöra 
faktisk tillväxt. Inom traditionell marknadsföring, där en kombination av traditionella 
marknadsföringsmetoder och digitala marknadsföringsstrategier tillämpas, är fokus i regel 
inte på samma sätt att skapa snabb tillväxt. Vad som är marknadsföringens fokus avgör 
emellertid hur marknadsföringen bedrivs och vad den ämnar uppnå (Ellis & Brown, 2017). 
Vargo och Lusch (2004) beskriver att marknadsföring i decennier har övergått från att vara en 
produkt- och produktions-centrerad process, till att skapa hållbara kundrelationer. Författarna 
understryker att företag endast kan erbjuda värde till kunder. Kumar, Scheer och Kotler 
(2000) beskriver hur kunddriven marknadsföring utgår ifrån att förstå vad kunden vill ha för 
att sedan erbjuda en lösning som svarar mot det skapade behovet. Författarna beskriver hur 
strategin centreras kring förståelse av marknaden, för att företag ska kunna skapa värden 
anpassade för det segment vars behov de ämnar tillgodose. Samtidigt menar författarna att 
detta inte är den mest effektiva marknadsföringsprocessen, då de uttrycker att kunden ofta är 
oförmögna att konceptualisera och visualisera fördelarna med nydanande produkter, koncept 
och teknik. Marknadsdriven marknadsföring, som beskrivs, menar författarna skapas när 
fokus handlar om att tillfredsställa omedvetna behov som erbjuder maximalt kundvärde. 
 
GHM skiljer sig från hur traditionell marknadsföring bedrivs. Ellis och Brown (2017) 
konstaterar att marknadsföring generellt främst involverar marknadsavdelningen, samt syftar 
till att skapa kundmedvetenhet och förvärva användare av en produkt. Traditionell 
marknadsföring menar författarna fokuserar på att skapa starka varumärken genom 
annonsering, digital marknadsföring, sociala medier, PR och kampanjer. Marknadsförares 
fokus ligger därför ofta på toppen av en produkts sälj-tratt med fokus på förvärv och 
aktivering av kunder. Enligt Kotler och Armstrongs välkända teorier (2015) syftar 
marknadsföring till att skapa kundvärde och hållbara kundrelationer. De strategier författarna 
förespråkar utgår från att kundens behov och upplevda värde av en produkt är 
marknadsföringens centrum. Emellertid saknar samtliga teorier som hittills presenterats 
förespråkande av att marknadsföring ska involvera produktutveckling som optimerar den 
erbjudna produkten. GHM däremot, täcker hela sälj-tratten (Ellis & Brown, 2017) och 
innefattar att Growth Teams strävar efter att implementera marknadsföringsinsatser som 
sträcker sig utöver att endast förvärva kunder.   
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Figur 2: Figur som illustrerar hur förhållningssättet till säljtratten skiljer sig inom 
traditionell marknadsföring och Growth Hacker Marketing (Beashel, 2014). 
 
GHM omfattar sälj-trattens alla stadier, från deltagande i produktutvecklingen till förvärv, 
aktivering och bevarande av kunder och intäktsgenerering. Ellis och Brown (2017) 
understryker vikten av att marknadsföring kombineras med produktutveckling för att ett 
företag ska kunna generera snabb tillväxt. Detta eftersom en produkt behöver uppfattas som 
utomordentligt värdefull av kunder för att de ska engagera sig i produkten och bidra till dess 
faktiska tillväxt. Wong An Kee och Yazdanifard (2015) menar att en produkt som utvecklats 
tillsammans med kunder, eller efter deras preferenser adderat värde till produkten, skapar 
långsiktiga kundrelationer och minimerar risk. På motsvarande sätt förklarar Holiday (2014) 
att det sämsta marknadsföringsbeslutet ett företag kan fatta är att marknadsföra en produkt 
som ingen vill ha eller behöver. Därav behöver kundupplevelsen optimeras genom hela ledet 
av sälj-trattens värdeskapande process. Ellis och Brown (2017) understryker att GHM bygger 
på produktutveckling och att en produkt måste utvecklas kontinuerligt för att anpassas till 
kundernas ständigt föränderliga behov. Företag som känner sig för bekväma på sin 
marknadsposition slutar innovera, och riskerar att bli omkörda av innovativa företag som 
fokuserar på kontinuerlig, värdeskapande utveckling. 
 
3.4 Growth Teamet och kulturella aspekter 
GHM förklarar Ellis och Brown (2017) förutsätter ett så kallat Growth Team som leder 
processen. Författarna menar att Growth Teams inom startups ofta omfattar hela företaget 
medan större företag har några få anställda från deras olika avdelningar som driver processen. 
Growth teamets ultimata mål är att uppnå optimal tillväxt för företaget och innefattas av: 
 

• En ledare 
• Mjukvaruingenjörer 
• Marknadsföringsspecialister 
• Dataanalytiker 
• Produktdesigners 

 
Ledarens roll är att styra teamet i rätt riktning, välja fokusområde samt affärsmål som teamet 
ska arbeta med. Mjukvaruingenjörerna anser författarna vara hörnstenarna i Growth teamet. 
De har som uppgift att lösa problem och komma med förslag om hur en produkt kan 
förbättras, för att sedan kommunicera detta till övriga i teamet. Dataanalytikernas uppgift är 
att analysera relevant data om hur kunder beter sig i relation till en produkt, och 
produktdesignernas kompetenser behövs för att optimera kundupplevelsen av en produkt.   
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Figur 3: Figur som illustrerar kombinationen av kompetenser som utgör Growth Hacker 
Marketings (Nichols, 2017) 
 
Enligt Goran, Laberge och Srinivasan (2017) är interaktionen mellan olika organisationella 
avdelningar ofta minimal inom företag. Studien påvisar att avdelningar inom företag som 
skiljer anställda efter deras olika kompetenser bromsar innovation som driver tillväxt. Typiskt 
för företag är att processen av produktutveckling är skild från marknadsföringen av 
produkten, och att samarbete mellan dessa snarare är undantag än regel. GHM däremot, 
förutsätter att produktutvecklare och marknadsförare samarbetar (Ellis & Brown, 2017) för att 
optimera produktens kundvärde redan under produktens utvecklingsstadie. Författarna 
konstaterar därav att det är enklare att införa GHM i startups. Detta på grund av att de inte 
verkar efter förlegade, organisationella normer, eller har avdelningar som delar upp anställda 
efter kompetenser. Spender et al, (2017) menar å andra sidan att startups är naturligt öppna 
organisationer engagerade i innovationsprocesser på grund av att de måste överkomma att de 
är nya på marknaden. 
 
Holiday (2014) påvisar att GHM bygger på en mentalitet som skiljer sig från den som 
återfinns inom traditionell marknadsföring. Till skillnad från traditionella marknadsförare ser 
Growth Hackers, alltså personer som arbetar med GHM, marknadsföring som något som 
byggs in i produkten, snarare än något som görs vid produktens lansering. Ellis och Brown 
(2017) menar å andra sidan att mentaliteten inom GHM handlar om en strävan efter tillväxt 
och att hitta kreativa lösningar till hur tillväxt kan uppnås. Varje metod, initiativ, experiment, 
beslut eller idé utförs genomgripande med syftet att skapa tillväxt. Författarna framför likväl 
att traditionella marknadsförare främst fokuserar på att nå ut till kunder, medan Growth 
Hackers redan under produktutvecklingen vidtar marknadsföringsinsatser för att generera 
tillväxt. Enligt Mansoori (2017) förutsätter The Lean Startup Methodology, vars metoder som 
tidigare nämnts har likheter med GHM, flexibilitet, öppen kommunikation och att företag kan 
axla plötslig förändring och innovation. Författarna understryker att företag som jobbar med 
experimentbaserade arbetssätt behöver fatta välgrundade beslut på teamnivå. Därav förutsätter 
GHM att Growth Teamet tillåts vara innovativa och har befogenhet att fatta snabba beslut. 
	
3.5 Marknadsföringsstrategier genom produktutveckling 
Ellis & Brown (2017) framför vikten av att en produkt som erbjuds behöver vara ett “must 
have” för kunder. Det är först när en produkt uppfattas som värdefull av sina användare som 
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tillväxt kan ske. För att öka kundernas Life Time Value (LTV) (livstidsintäkt) krävs dessutom 
att en produkt ger kunderna fortsatt värde över tid. Kutcher, Nottebohm och Sprague (2014) 
konstaterar att ett tech-företag för att överleva på marknaden är beroende av en högre 
tillväxttakt än företag inom andra sektorer. Författarnas studie påvisar att en hög tillväxttakt är 
korrelerad med hög avkastning och långsiktig framgång. För att möjliggöra en hög tillväxttakt 
behöver tech-företag beakta fem kritiska steg. Tech-företag behöver välja rätt marknad, 
definiera en skalbar intäktsgenerering, fatta snabba beslut om vilka funktioner som ska 
utvecklas, anta en låg profil under produktutvecklingen samt motivera ledningsgruppen till att 
vara lojal till företaget. Ellis och Brown (2017) förklarar emellertid att Growth Teamets första 
uppgift är att säkerställa att de funktioner en produkt innehåller överensstämmer med den 
tänkta målgruppens preferenser. Holiday (2014) konstaterar på motsvarande sätt att en 
produkt behöver anpassas till marknaden för att marknadsföringen ska bli effektiv och inte 
resultera i slöseri av resurser. Ellis och Brown (2017) förklarar att produkt- och marknads-
matchning uträttas genom att ett företag undersöka vilka funktioner som ska utvecklas och 
vilken marknad produkten ska anpassas till. Detta för att produkten ska bli ett ”must have” för 
kunderna. 
 
Efter att produkten har anpassats till marknaden bestäms företagets North Star Metric (NSM), 
vilket är ett mått på de förutsättningar som tillväxten i företaget beror av (Ellis & Brown, 
2017). Hegde (2018) påvisar att ett NSM förser Growth Teamet med en riktning och klarhet i 
vad de ämnar optimera för att skapa tillväxt. Författaren konstaterar att ett bra NSM innefattar 
en produktstrategi som knyter an till den inverkan inom en produkt som skapar värde för 
kunden. Ellis och Brown (2017) förklarar vidare att kritiska faktorer för tillväxt inom social 
media exempelvis är att användare har ett visst antal aktiva användare i sitt nätverk att 
interagera med. För tech-företag som periodiskt debiterar kunder för en produkt de erbjuder, 
kan måttet vara att kunder använder produkten ett visst antal gånger regelbundet. När ett 
företags NSM väl framställts ska Growth Teamets alla ansträngningar bidra till att uppnå 
detta. Locke (2013) framför att tydliga mål är en förutsättning för att anställda inom ett 
företag ska kunna koordinera sina arbetsuppgifter, och utföra dessa i en gemensam riktning. 
Författaren förklarar att mål uppmuntrar anställda till att använda sina befintliga kunskaper 
för att utföra målrelaterade aktiviteter, eller införskaffa den kunskap som behövs för att uppnå 
ett mål.  
 
Ellis och Brown (2017) förklarar att kunder inledningsvis är fast beslutna att använda en 
produkt, men att intresset för att använda produkten därefter minskar. För att bibehålla 
kunderna under en längre tid och öka kunders LTV, måste därför produkten ge fortsatt värde. 
Med hänsyn därtill menar Holiday (2014) att Growth Teamet har som uppgift att minska alla 
eventuella friktioner som kan uppstå vid användning av en produkt, som hindrar kunderna 
från att genomföra de handlingar som företaget vill att de ska utföra. Detta kan göras genom 
att förenkla användares registreringsprocesser, optimera användarupplevelsen av en produkt 
eller förse kunderna med tydliga uppmaningar om hur de bör agera. Morrison (2014) förklarar 
att optimering av användarupplevelsen kan göras genom att se till att alla verktyg tillgängliga 
inom en produkt är användarvänliga, samt genom att ta bort funktioner som varken används 
eller skapar värde för kunden. Författaren understryker emellertid att en användarupplevelse 
för att optimeras förutsätter en produkt som aktiverar användare och förbinder dessa på en 
emotionell nivå. Ellis och Brown (2017) menar att notifikationer, e-mailutskick, 
kommunicering av erbjudanden och belöningar är exempel på triggers (utlösande faktorer) 
som företag kan implementera i en produkt för att aktivera kunderna. Genom att metodiskt 
implementera triggers för att utlösa en handling, uppmuntras kunderna till att vara fortsatt, 
aktivt engagerade i produkten över tid och göra användandet av produkten till en vana. 
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3.6 Marknadsföringsstrategier över digital media 
Parallellt med marknadsföringsinsatser som sker genom produktutveckling används inom 
GHM digitala marknadsföringsstrategier. Förvärv av kunder görs genom att nå ut till kunder 
så kostnadseffektivt som möjligt över internet (Ellis & Brown, 2017). Piñeiro-Otero och 
Martínez-Rolán (2016) menar att media förr har klassificerats och delats in i tre kategorier om 
betald, intjänad och ägd media. Gränsen mellan dessa kategorier är idag inte lika tydliga, 
vilket gör att företag måste använda sig av samtliga kategorier för att säkerställa större 
effektivitet i byggandet av en kundbas. Dels på grund av att betald annonsering har förlorat 
effektivitet, och dels på grund av sociala mediers uppkomst. 
 
3.6.1 Betald media – SEM och SMA 
Ellis och Brown (2017) konstaterar att företag som använder sig av GHM behöver undersöka 
vilka kanaler som genererar högst Return On Investment (ROI) för att besluta vilka 
plattformar de ska annonsera över. Framgångsrik annonseringen ska nå ut till rätt kunder, 
täcka marknadsföringsinvesteringarna och genera så höga intäkter som möjligt. Piñeiro-Otero 
och Martínez-Rolán (2016) förklarar att digital betalannonsering kan ske över sociala medier 
och sökmotorer. Författarna menar att Search Engine Marketing (SEM) är en effektiv strategi 
för att nå ut till kunder, eftersom att människor i stor utsträckning vänder sig till internets 
sökmotorer för att söka efter information. Social Media Advertisning (SMA) menar 
författarna är en metod som gör att företag har möjlighet att nå ut till specifika segment, 
eftersom sociala medier riktar annonser till användare baserat på personlig information. Ellis 
och Brown (2017) menar emellertid att betald annonsering kan vara ineffektiv på grund av att 
den inte når ut till rätt kunder, ofta ger låg ROI och eftersom allt fler idag använder sig 
adblock, som förhindrar att annonser dyker upp.  
 
3.6.2 Ägd media – Content Marketing och SEO 
Holiday (2014) konstaterar att GHM kan utgå från minimala finansiella medel och ändå 
förvärva kunder och generera snabb tillväxt för ett företag. Mansour och Barandas (2017) 
förklarar att startups inom tech-branschen med oförutsägbara förutsättningar och begränsade 
resurser bör utnyttja möjligheten att använda sig av innovativa marknadsföringsstrategier. 
Författarna förespråkar marknadsföring över företagets egna kanaler, vilka om de används 
kreativt kan förvärva kunder kostnadseffektivt. Piñeiro-Otero och Martínez-Rolán (2016) 
menar att företagskanaler som webbplatser, sociala nätverksprofiler och mobilapplikationer är 
grundpelaren i digital marknadsföringsstrategi, eftersom ägd media tillåter företag att 
distribuera verksamhetsrelaterat innehåll över flera olika plattformar. Wong An Kee och 
Yazdanifard (2015) menar därtill att marknadsföring är effektivare när kunderna självmant 
exponerar sig för information om en produkt, jämfört med när företag oönskat når ut med 
marknadsföring till kunder. Ellis och Brown (2017) framför likväl att en aktiv närvaro på 
digitala plattformar uppmuntrar kunderna till att engagera sig i ett företags produkt, och att 
Content Marketing kan uppnå detta.  
 
Genom att skapa meningsfullt, roligt eller informativt innehåll kan företag fånga kunders 
uppmärksamhet och skapa engagemang. Enligt Piñeiro-Otero och Martínez-Rolán (2016) är 
essensen inom Content Marketing att informera och övertyga en publik om att ändra 
uppfattning om ett varumärke. Metoden, förklarar författarna, är en kraftfull 
marknadsföringstaktik. Med mer information tillgänglig än någonsin på internet fungerar inte 
längre manipulation av budskap, och företag måste därför producera uppseendeväckande men 
sanningsenligt innehåll som tillför värde och är trovärdigt. Piñeiro-Otero och Martínez-Rolán 
(2016) konstaterar att Content Marketing i kombination med Search Engine Optimizing 
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(SEO) är en av de mest effektiva metoderna för att bygga ett varumärke. SEO sker i syfte att 
förbättra ett företags synlighet på digitala sökmotorer, genom att förbättra innehåll, kodning 
och åtkomligheten av ett företags hemsida. Kuberappa och Kumar (2016) menar att SEO kan 
tillämpas genom att sprida hemsidans länk över digitala plattformar. Därav menar författarna 
att Content Marketing även bidrar till att förbättra ett företags organiska sökresultat över 
sökmotorer. Detta eftersom ju mer innehåll som publiceras och kan länkas till en hemsida, 
desto bättre positionering tilldelas hemsidan över sökmotorer.  
 
3.6.3 Intjänad media – Viralitet  
Mansour och Barandas (2017) framför att entreprenöriella startups i uppstartsfasen förlitar sig 
på interaktiva marknadsföringsmetoder som ämnar ge positiv ryktesspridning, för att reducera 
kostnader vid förvärv av kunder. Piñeiro-Otero och Martínez-Rolán (2016) påvisar därtill att 
kunderna litar mer på uttalanden om produkter från till synes oberoende privatpersoner, 
snarare än marknadsföring framställd av företag. Ellis och Brown (2017) förklarar att positiv 
ryktesspridning är effektiv, organisk marknadsföring och en viktig komponent i GHM. 
Viralitet uppstår när kunderna genom att engagera sig i en produkt rekommenderar den till 
andra, muntligt eller över internet. Viral tillväxt kan delas in i två kategorier om word-of-
mouth och instrumenterad viralitet. Word-of-mouth sprids genom initiativ från kunder medan 
instrumenterad viralitet skapas av företag genom en utvecklad funktion som förser användare 
med möjligheten att förvärva nya användare. För att uppnå instrumenterad viralitet, krävs att 
starka incitament skapas för kunderna. Holiday (2014) konstaterar samstämmigt att det krävs 
en övertygande anledning för att kunder frivilligt ska sprida en produkt, och att viralitet inte 
sker av en slump - utan måste konstrueras. Viralitet uppnås när ett stort antal kunder är 
motiverade till att få fler att använda en viss produkt, exempelvis på grund av att det förbättrar 
deras egen upplevelse av produkten eller ger dem förmåner. Grunden till att användare väljer 
att rekommendera en produkt menar Ellis och Brown (2017) grundar sig i att produkten för 
kunden är av högt värde. 
 
3.7 Experimenteringsprocessen 
För att komma fram till vilka strategier som ska användas för att förvärva och engagera 
kunder menar Holiday (2014) att Growth Teamet behöver arbeta systematiskt. Growth 
Teamets mest väsentliga åtagande är därför att genom experimentering, testa vilka 
marknadsföringsstrategier och produktförbättringar som företaget ska implementera. Ellis och 
Brown (2017) poängterar i samförstånd med Holiday att ”Growth Hacking is about the 
process, not the tactics”. Experimenten kan omfatta att marknadsföringsstrategier testas likväl 
som ändringar av produkten, såsom design, funktionalitet eller innefattande funktioner. 
Författarna förklarar att förslag om förbättringar omfattande produkten och dess 
marknadsföring genom experimentering testas veckovis. Författarna påvisar att Growth 
Teamet därför behöver införa kontinuerliga möten där olika experiment diskuteras, prioriteras 
och väljs ut för att sedan implementeras och utvärderas. Cykeln för hur processen går till är 
indelad i fyra olika delar och innefattar att analysera, föreställa idéer, prioritera och testa.  
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Figur 4: Figur som illustrerar experimenteringsprocessen inom Growth Hacker Marketing 
(Ellis & Brown, 2017). 
 
Processens första steg innefattar att analysera insamlad data om hur kunder använder sig av en 
produkt och hur de reagerar på olika marknadsföringsinsatser. Författarna förklarar att 
insamlad data från digitala verktyg påvisar hur kunder använder en produkt, men inte varför 
de gör som de gör, och att det därav är viktigt att även kommunicera med kunderna för att ta 
reda på anledningen till deras handlande. Information om vilka funktioner kunden värdesätter 
är nödvändig för att produktutvecklingen och marknadsföringsinsatserna ska ge optimalt 
resultat. Spender et al. (2017) menar att kontinuerlig interaktion med kunderna har positiv 
inverkan på företag när det kommer till att generera radikal innovation. Integration med 
kunderna ger ett företag förstahands-återkoppling att utgå ifrån för att korrigera fel och 
oregelbundenheter, vilket skapar en “single loop learning”. Författarna konstaterar däremot att 
experimentering leder till en djupare förståelse om vad kunderna vill ha. Genom att undersöka 
hur kunderna använder sig av en produkt för att sedan modifiera och övervaka en variabel, 
kan ett företag få ytterligare viktiga insikter om hur kunderna använder en produkt. Metoden 
leder till att tidigare antaganden ifrågasätts och betraktas i nya perspektiv, för att eventuellt 
förändras, vilket skapar en “double loop learning”. 
 
När informationen som samlats in analyserats, kommuniceras detta för övriga i Growth 
Teamet, och samtliga får komma med idéer om hur produkten och marknadsföringen av 
produkten kan förbättras (Ellis & Brown, 2017). Utifrån idéerna formuleras hypoteser om vad 
förbättringarna förmodas leda till. De idéer som anses vara högst prioriterade testas först. 
Enligt Oslomanualen (1996) är genomförande av tester, nytänkande och kreativitet i syfte att 
förbättra en produkt, en förutsättning för att innovation inom företag ska kunna ske. 
McKinsey och Company (2018) (ett amerikanskt multinationellt konsultföretag) konstaterar 
dessutom att innovation är högst väsentligt för ett företags tillväxt, vilket är en faktor som är 
beroende av att lönsamma idéer bearbetas. Ellis och Brown (2017) menar därtill att GHM 
förutsätter ett inlärningsorienterat förhållningssätt, eftersom att experiment som Growth 
Teamet verkställer inte alltid kommer resultera i tillväxt som beräknat. Den 
inlärningsorienterade attityden gör då att experimenten inte ses som misslyckanden, utan 
lärdomar inför kommande tester. Hur många experiment som bör testas samtidigt beror på ett 
företags storlek. Större företag med flera Growth Hackers utför fler experiment än mindre 
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företag med mindre Growth Teams. Globala tech-företag kan ha kapacitet att utföra hundra 
test i veckan, medan mindre tech-startup bör fokusera på att utföra mellan 2–5 test i veckan. 
 
Lofgren (2015) konstaterar att företag genom A/B-test tillåts hitta och implementera 
marknadsföringsinsatser som genererar snabb tillväxt. A/B-test innebär att en variabel ändras 
och under en period implementeras till dess att tillräckligt med data samlats in, varpå 
testresultat analyseras och kontrolleras mot variabelns ursprungliga beskaffenhet. De 
experiment som inte bidrar med ökad tillväxt avslutas, medan test som visat sig effektiva 
implementeras tills dess att analys av data visar att dess marknadsföringsinsats inte längre är 
effektiv och behöver förbättras. Författaren menar att en hög tillväxttakt uppnås när flera 
effektiva förändringar implementeras under kort tid, vilket tillåter att 
marknadsföringsinsatserna ständigt förbättras. Författaren framför att företag därför behöver 
utföra A/B-test i högt tempo. Ellis och Brown (2017) förklarar i samförstånd att antalet test 
avgör tillväxttakten. Sedan Growth Teamet avgjort om ett A/B-test bidragit med önskad 
förbättring eller inte börjar processen om på steg 1. 
 
Experimenteringsprocessen tillåter företaget att fatta evidensbaserade beslut, för att lära sig 
vilka marknadsföringsinsatser och produktförbättringar som genererar tillväxt, och därmed 
ska implementeras. Out (2016) förtydligar att GHM till skillnad från traditionell 
marknadsföring inte uteslutande utgår från strategier och undersökningar om vilka metoder 
som fungerar, utan även testar samtliga metoder innan de implementeras. Alla 
marknadsföringsinsatser behöver därför vara mätbara och vara kalkylerbara, för att resultera i 
handlingsbara insikter. Shelley (2017) framför däremot att GHM inte är en ersättning till 
traditionell marknadsföring, utan snarare tillför ett nytt tänk kring marknadsföring generellt. 
Ellis och Brown (2017) understryker emellertid att experimenteringsprocessen för att vara 
gynnsam förutsätter att samtliga inom Growth Teamet är införstådda med hur förloppet 
fungerar och aktivt deltar i processen genom att komma med nya idéer. 
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4. Empiri – Resultat från intervjuerna 
Som vi såg i teoriramen har GHM definierats både som en strategi, metod, ett arbetssätt och 
ett mind-set. Gränsen för vad GHM innefattar, och därmed vad som skiljer strategin från 
traditionella marknadsföringskoncept, kan därav te sig tvetydliga. Vi har undersökt hur 
marknadsförare i tech-företag som använder sig av GHM uppfattar strategin, och jämfört med 
den teoretiska sammanställningen. Teoriramen påvisar även hur tech-företag bör tillämpa 
GHM för att uppnå en hög tillväxttakt, men inte lika ingående vilka svårigheter som måste 
beaktas och vilka fallgropar som måste undvikas. För att kunna svara på vår frågeställning, 
tilläts våra fyra respondenter berätta utförligt hur de använder sig av GHM, hur de ser på 
begreppet och vilka skillnader de anser de finns mellan traditionell marknadsföring och 
GHM.  
 
4.1 Tolkning av begreppet Growth Hacker Marketing 
Respondenterna förklarar att det generellt förekommer delade uppfattningar om vad GHM 
står för och vad det innefattar. Samtidigt belyser samtliga olika aspekter av vad som är 
strategins essens och varför de använder strategin. D förklarar inledningsvis: ”Growth 
Hacking är ett begrepp som är uppfunnet av Sean Ellis, sedan lägger folk en jäkla massa åsikt 
och innebörd i det här, som om det vore en musikstil eller nåt”. B, C och D menar att GHM 
innebär att skapa tillväxt för ett företag, genom att i hög hastighet experimentera sig fram till 
lönsamma marknadsföringsinsatser. A menar däremot att GHM handlar om att med små 
finansiella medel förvärva och engagera kunder över digitala plattformar. 
 
B menar att GHM innebär ett effektivt sätt för företag att integrera marknadsföring och sälj 
med produkt och utveckling. C menar likväl att strategin medför en smidig process som är 
fantastisk vad gäller att få alla inom ett företag involverade i att skapa tillväxt. Till skillnad 
från metoder C tidigare tagit del av medför GHM att ansträngningar går i en samlad riktning. 
”Jag ser det som att man bygger en trappa av lego, först bygger man en, sen när du har lärt dig 
den så bygger du ovanpå den, så tänker jag i mitt huvud liksom, istället för att lösa hela huset 
på en gång. Då tycker någon att vi börjar med dörren och nån annan att vi börjar med väggen 
och båda håller i hammaren”. Enligt D förser GHM företag med en organiserad process, som 
medför att företag på evidensmässig grund kan komma fram till vilka 
marknadsföringsinsatser som ska användas. A menar däremot att GHM inte skiljer sig 
väsentligt från traditionell marknadsföring. 	
 
D menar att termen Growth Hacker Marketing för många innebär att använda sig av sociala 
medier och kreativa marknadsföringsknep för att skapa viralitet, men att huvudfokuset inom 
GHM ligger på experimenteringsprocessen. A menar däremot att GHM innebär att införa 
kreativa, digitala marknadsföringstrix. D menar att strategin visserligen kan innefatta olika 
“marknadsföringsknep”, men att metoderna som implementeras grundar sig på datadrivna, 
testade beslut. C poängterar att strategin handlar om att skapa en helhet vad gäller företagets 
marknadsföring. ”När man får [Growth Hacker Marketing] att fungera samtidigt som en 
motor, då lär du organisationen att komma närmare kunden, komma närmre varje steg, varje 
problem, vilket gör att det föds in nya idéer”. Även B och D poängterar att GHM handlar om 
att skapa en helhet, genom att systematiskt komma fram till vilka marknadsföringsinsatser 
som ska implementeras. Sammanfattningsvis upplever vi att respondent B, C och D är 
samstämmiga om vad GHM är, medan A har en annan uppfattning av vad GHM är. B och C 
belyser emellertid att GHM handlar om att hela organisationen tänker tillväxt, medan D 
främst belyser att GHM handlar om att följa strategins experimenteringsprocess. A påvisar 
däremot att GHM inte är beroende av en process och handlar om att marknadsföra lönsamt 
och kreativt för att skapa tillväxt. 
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4.2 Growth Hacker Marketing vs Traditionell marknadsföring  
Respondenterna har olika åsikter om hur GHM skiljer sig från traditionell marknadsföring. A 
förklarar: ”skillnaden är ju inte så stor, mer än att Growth Hacker Marketing innebär att man 
ska göra mesta möjliga med minsta möjliga medel”. A menar att GHM till skillnad från 
traditionell marknadsföring handlar om att ge sina mottagare budskap som tillför det där lilla 
extra, för att skapa mer tilltro till företaget. B förklarar att traditionell marknadsföring innebär 
att man tänker ”varumärkeskännedom” och ”förvärv”, det vill säga att företag måste få 
konsumenterna att känna till produkten, för att sedan få konsumenterna att köpa produkten. B 
fortsätter med att GHM ser till säljtrattens alla stadier istället för att enbart tänka 
”varumärkeskännedom” och ”förvärv”. Detta menar B bidrar till en snabbare tillväxt för 
företaget, då Growth Teamet fokuserar på att skapa kundlojalitet, istället för att endast 
förvärva kunder. C menar likväl att det är svårt att nå ut till kunder genom traditionell 
marknadsföring. C antyder därtill att plattformar som traditionella marknadsförare samlar data 
ifrån, fuskar med statistiken om hur många ”klick” och ”views” annonser får.   
 
B tar även upp den kulturella aspekten inom GHM och menar att den skiljer sig från hur 
kulturen ser ut i den traditionella marknadsföringen. Skillnaderna är enligt B att man inom 
GHM inte alls är hierarkisk, utan förutsätter att Growth Teamet hela tiden är villigt att både 
ge och ta till sig feedback. B förklarar att ”nyckeln är att man hela tiden är villig att lära sig 
saker och att man är intresserad av att hela tiden kunna förbättra sig”. Även C och D menar att 
den kulturella aspekten skiljer sig såsom B beskriver. B menar vidare att kommunikationen 
inom GHM är mer öppen än inom traditionell marknadsföring, eftersom beslut fattas 
kontinuerligt och inte utgår från en färdig planering. D instämmer: ”Traditionell marketing är 
tyvärr väldigt mycket en planeringsfunktion, där strategin sätts av ledningen”. 
 
Företag B förklarar att GHM inte ersätter traditionell marknadsföring, utan att strategin bör 
ses som ett komplement till den traditionella marknadsföringen. B säger ”Growth Hacker 
Marketing är inte en ny falang av marknadsföring egentligen utan det är bara ett mer effektivt 
sätt att liksom integrera marknadsföring med sälj och framförallt produkt och utveckling”. 
Reklambyråer arbetar exempelvis datadrivet för att skapa en kunds varumärkesplattform, men 
när varumärkesplattformen väl är skapad går de tillbaka till det traditionella sättet och arbetar 
med en kreatör, för att besluta vilka marknadsföringsinsatser som ska implementeras. B 
menar däremot att företag som arbetar med GHM inte skulle satsa allt på en lösning. “Istället 
för att undersöka vad ens kunder tycker och tänker så testar man med kunderna”. Ett Growth 
Team skulle exempelvis ha testat tre olika marknadsföringsalternativ för att sedan avgöra 
vilken lösning som är lämpligast för den specifika situationen. Respondenternas utlåtanden 
pekar på att samtliga är överens om att GHM skiljer sig från traditionell marknadsföring. 
Däremot menar A att skillnaderna inte är särskilt stora, samtidigt som C framför att GHM till 
skillnad från traditionell marknadsföring enklare når ut till kunderna. B och D verkar 
samstämmiga om att grunderna, på vilka beslut fattas, skiljer sig. Därtill belyser B även att 
GHM till skillnad från traditionell marknadsföring inte utgår från en i förväg uppgjord 
planering, medan D belyser skillnader i kulturella aspekter.  
 
4.3 Tillämpning av Growth Hacker Marketing 
Den empiriska diskussionen visar att respondenternas tillvägagångssätt för att komma fram 
till sina marknadsföringsinsatser skiljer sig åt, liksom metoderna de fokuserar på att 
implementera. A menar att deras marknadsföringsteam om sex personer använder en “enkel 
version av GHM” och med små medel försöker synas i sociala medier. All deras 
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marknadsföring sker internt av skickliga skribenter. A menar att hens team delar inlägg med 
informativt innehåll, med avsikten att få människor att sprida innehållet digitalt, och på så sätt 
förvärva nya kunder. Enligt A är detta ett effektivt sätt att skapa viralitet. Exempelvis delar 
företaget artiklar och andra informativa texter på olika digitala plattformar från sina 
företagskonton, vilket har resulterat i att deras inlägg delats vidare och nått ut till potentiella 
kunder. För att ta reda på vad kunderna värdesätter avseende deras produkt används 
områdesbevakning som påvisar hur kunder använder sig av deras tjänst. Utifrån 
informationen beslutas vilka funktioner som behöver vidareutvecklas. Därtill används 
verktyget för att upptäcka var i användningen av deras produkt som kunderna får problem. 
Utifrån informationen har automatiserade meddelanden implementerats, vilka vid problem 
skickas ut till kunderna med information om hur de ska handla för att lösa problemet.  
 
B, C och D använder sig av samma process för att skapa tillväxt. Growth Teamet inom 
företag C består av två programmerare, en fotokreatör, en från kundsupport, två designers, en 
marknadsansvarig och en projektledare. C förklarat att de följer GHM-processen “till punkt 
och pricka” och att “nyckeln är att sätta utvecklare på att lösa marknadsföringsproblem”. 
Företaget analyserar trafiken på sin digitala plattform för att sedan anpassa produkten till 
marknaden genom produktutveckling. Information hämtas även från skärminspelningar från 
användare som påvisar hur kunderna navigerar i deras tjänst. C understryker vikten av att en 
produkt anpassas till marknaden för att bli ett ”must have” för kunderna. Deras NSM (mål för 
att skapa hållbar tillväxt) är att få kunderna att använda en viss tjänst varje vecka. Utifrån 
företagets NSM utformas test baserade på hypoteser om hur deras produkt och 
marknadsföring kan förbättras. Samtliga inom Growth Teamet uppmuntras att komma med så 
många kreativa förslag som möjligt på test som kan genomföras. C förklarar att de har möten 
varje vecka som inleds med att Growth Teamet analyserar föregående veckas testresultat. 
Detta följs av att alla i Growth Teamet tilldelas möjligheten att ”sälja in” sina idéer till 
framtida test. Här poängterar C vikten av att den som kommit på en idé till ett test 
uppmärksammas som grundare av testet, just för att det är så viktigt kulturellt att uppmuntra 
kreativitet. Growth Teamet väljer sedan ut vilka idéer som ska testas. Varje vecka 
implementeras 2–3 test som efter en period när de visat resultat utvärderas. Genom olika test 
har C lyckats göra produkten mer användarvänlig. C påvisar att produktförbättringar har 
minimerat de problem som kunderna upplever när de använder produkten. Funktioner som 
kunderna inte uppfattade som värdefulla har tagits bort, och meddelanden som kunderna får 
via ”pop-ups” har ändrats för att få kunderna att agera i enlighet med företagets mål. Därtill 
ändrades formatet, strukturen och budskapen inom de e-mail som skickades till befintliga 
kunder, vilket ökade andelen kunder som navigerade sig fram till företagets digitala plattform. 
 
B och D framför att de genom processen infört liknande produktförbättringar som C. Inom 
B:s och D:s Growth Team återfinns däremot dataanalytiker istället för en fotokreatör och en 
anställd från kundsupport. Utifrån stora mängder data identifierar och kvantifierar de problem 
för att se var förbättringar bör göras för att optimera produkterna. B, C och D förklarar likväl 
att det viktigaste inom GHM är att test implementeras, för att utifrån resultaten lära sig vad 
som genererar tillväxt. D uttrycker: ”Det finns något magiskt med att bara köra fler 
experiment, ju fler experiment du kör, desto mer får du veta. Desto mer får du koll på läget”. 
B använder även experimentering för att ta reda på vilka digitala marknadsföringsinsatser som 
ska implementeras. Exempelvis används processen för att komma fram till vilka 
annonsbudskap som är mest effektiva för att nå företaget målgrupp. Därtill använder B även 
processen för att avgöra hur kunderna svarar på marknadsföringsinsatser, för att initiera 
lönsamma strategier och ta reda på vilka digitala plattformar företaget bör använda. 
Sammanfattningsvis pekar respondenternas framförande på att B, C och D använder sig av 
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experimenteringsprocessen, för att optimera sin produkt genom produktutveckling och besluta 
om vilka marknadsföringsstrategier som ska implementeras. A tillämpar däremot det hen 
kallar GHM utan experimentering genom Content Marketing och betalannonser. 
 

4.4 Svårigheter och utmaningar med Growth Hacker Marketing 
B, C och D är överens om att det finns svårigheter med användandet av GHM, men är inte 
överens om vilka svårigheterna är. A kan inte tänka ut någon svårighet med GHM just nu. D 
förklarar inledningsvis: ”en svårighet är att folk tar till sig det här ordet och börjar säga, jo 
men nu när jag gjorde någonting nytt, då var det Growth Hacking”. D menar att begreppet 
Growth Hacker Marketing förlorar sin betydelse när många anammar ordet direkt när ett 
företag är nytänkande, även om företagets nya idé inte har något med GHM att göra. Det finns 
även, anser respondenterna, människor som anser att titeln “Growth Hacker” är pinsam och 
innebär att man är lite som en hipster. I många människors öron låter Agil Marketing mer 
seriöst än vad GHM gör, anser respondenterna, vilket kan skapa problem. 
 
B menar att svårigheterna med GHM ligger i hur man använder sig av strategin. Majoriteten 
av människorna som vill eller använder sig av GHM förstår vad som ska göras, men 
problemet ligger i hur man ska genomföra processen. Strategin innebär i varierande grad en 
process som inte är styrd på förhand och det är en fin balansgång för att det inte ska leda till 
oordning. Growth Teamet testar sig fram – ibland på måfå - för att se vad som fungerar och 
vad som inte fungerar. B berättar att: ”till skillnad från vattenfall som är det traditionella sättet 
att leda projekt, det vill säga att man har ett schema, så har man ingen plan utan man ser hela 
tiden till att testa sig fram”. B menar att avsaknaden av planering innebär att medarbetarna 
hela tiden måste kommunicera på ett helt annat sätt än vad man behöver göra om man arbetar 
efter en planering. B avslutar med att säga “svårigheten ligger inte i att förstå hur man ska 
arbeta, utan svårigheten är att få det att fungera, men när man väl får det att fungera då blir det 
en enormt effektiv projektledningsform”. 
 
D menar att experimenteringen är den största svårigheten inom GHM. För att få upp 
tillväxttakten behöver experiment testas systematiskt i hög hastighet, men testen behöver vara 
baserade på data och tidigare lärdomar för att vara relevanta. Att processens alla steg fullföljs 
är därav en förutsättning för att komma fram till relevanta experiment. Utan processen 
riskerar många tester som genomförs vara ovidkommande och leder inte till viktiga insikter. 
B förklarar vidare att många människor tror att det räcker att man gör ett A/B-test för att 
lyckas hitta lösningen på problemet, men i själva verket krävs det flera A/B-test, och en 
process för hur A/B-testen ska genomföras. 
 
C fortsätter på samma spår som B och D, och menar att svårigheterna ligger i testen, mer 
specifikt i kreativiteten. Med kreativiteten menar C att de är svårt att komma på nya sätt att 
mäta vad som behöver förändras för att företaget ska kunna förbättra produkten. C förklarar 
att många av de test som företaget gör kommer ge ett resultat som varken är klart positivt eller 
negativt, det vill säga resultatet blir otydligt. C menar att otydliga resultat kan bidra till att 
medarbetare tappar glöden, vilket innebär att de inte längre ser meningen med varför företaget 
ska fortsätta testa saker. C menar vidare att det därför är viktigt att veckomöten inte hoppas 
över, för att Growth Teamet inte ska tappa sin sammanhållning och sitt tankesätt kring 
tillväxt. D uttrycker även att svårigheter med GHM kan leda till alltför för hög kreativitet med 
orealistiska och dåligt verklighetsförankrade idéer. I mindre startups ligger svårigheterna i att 
utföra processen på ett fokuserat sätt. ”Svårigheterna är att få startups att organisera alla idéer 
och också följa upp och vara väldigt, nästan tänka mer vetenskapligt, än att det ska vara massa 
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kreativa, skjutande glada cowboys överallt. De kan gärna vara med, men det är processen som 
är i fokus, och att följa upp och ta sina lärdomar där”. D belyser även att svårigheter med 
GHM inom större företag är att få ledningen att besluta om att lägga resurser på att forma en 
projektgrupp och tillämpa processen. För att sälja in arbetssättet till företagsledningen är det i 
vissa fall bättre att paketera in strategin som Agil marketing. Inom större företag menar D 
även att det är svårt att få alla medarbetarna involverade i hur processen med GHM fungerar, 
vilket bidrar till att större företag oftast har “Growth Hackers” i ett sidoprojekt. Detta medför 
att kulturen inte omfattar hela organisationen. Inom startups däremot genomsyrar kulturen 
ofta hela organisationen, eftersom strategin involverar alla medarbetare.  
 
Svårigheterna med GHM är respondenterna sammanfattningsvis oeniga om. A menar att 
GHM inte innebär några större svårigheter. B påvisar att avsaknaden av strukturerad 
planering och att beslut fattas genom en process, medför att kommunikationen behöver vara 
ytterst tydlig, vilket kan vara en svårighet. C belyser i sin tur att kreativitet och tankesättet 
kring tillväxt kan vara svåra att upprätthålla när experiment visar sig otydliga. D framför 
emellertid att experimenteringsprocessen behöver fortgå och att relevanta test behöver utföras 
i ett högt tempo. D menar att detta kan vara en svårighet specifikt för startups där kreativiteten 
är hög, men att ett startup enklare kan upprätthålla en ”growth mentality” (ett sätt att tänka 
kring tillväxt) än större företag. Den svårighet som B emellertid poängterar är att GHM kan 
uppfattas som ett oseriöst begrepp på grund av dess term, och på grund av att begreppet 
används i fel kontext. 
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5. Analys 
I följande avsnitt analyseras det empiriska resultatet i förhållande till den teoretiska 
referensramen. För att läsaren ska kunna följa vår tankegång är analysen uppdelad i tre delar 
med olika teman: GHM vs traditionell marknadsföring, tillämpning av GHM och svårigheter 
och utmaningar med GHM. Samtliga analyser är teoretiskt grundade och syftar till att ge svar 
på vår frågeställning.  
 
5.1 Growth Hacker Marketing vs traditionell marknadsföring 
Respondenterna i undersökningen är överens om att det finns skillnader mellan GHM och 
traditionell marknadsföring. Utifrån empirin kan man urskilja tre specifika skillnader mellan 
GHM och traditionell marknadsföring, nämligen marknadsföringens syfte och tillämpning, 
kulturella aspekter samt hur marknadsföringsbeslut fattas.  
 
5.1.1 Marknadsföringens syfte 
Ellis och Brown (2017) konstaterar att GHM handlar om att hitta kreativa lösningar på hur en 
hög tillväxttakt kan realiseras, och att en Growth Hacker därav behöver tänka utanför ramarna 
om hur traditionell marknadsföring bedrivs. Detta synsätt överensstämmer med våra resultat 
som påvisar att traditionell marknadsföring innebär att företag tänker awareness och 
acquisition, medan GHM ser till hela säljtratten. Respondenterna som tillämpar GHM 
genomför marknadsföringsinsatser redan under en produkts utvecklingsstadie för att optimera 
produkternas kundvärde, och därmed förutsättningar för att uppnå en hög tillväxttakt. De 
framför även att de genom att se till hela säljtratten fokuserar på att skapa kundlojalitet utöver 
att enbart förvärva nya kunder, vilket innefattar kontinuerlig produktutveckling. Detta 
konstaterar Holiday (2014) inte är fallet inom traditionell marknadsföring, där 
marknadsföring generellt sker efter att en produkt färdigställts och inte genom 
produktutveckling. Detta pekar på att traditionell marknadsföring och GHM förhåller sig 
olika till vad marknadsföring är och vad som är dess syfte och mål. Inom GHM tillämpas 
marknadsföringsinsatser i syfte att realisera tillväxt, vilket sker genom produktförbättringar 
för att öka kundernas upplevda värde av en produkt. Inom traditionell marknadsföring 
däremot, används marknadsföring för att få kunder att ändra uppfattning om en färdig 
produkt, för att på så vis få kunder att uppfatta en produkt som värdefull, utan att ytterligare 
värde egentligen tillförs. Marknadsföringen sker efter att en produkt lanserats, vilket gör att 
insatserna inte innefattar produktutveckling. Olikheterna anser vi, utifrån våra resultat, beror 
på att marknadsföringen inom de olika strategierna har olika ändamål. Inom GHM är målet att 
realisera faktisk tillväxt, medan traditionell marknadsföring främst syftar till att skapa 
varumärkeskännedom och stabila kundrelationer. 
 
5.1.2 Kulturen 
Enligt respondenterna finns det tydliga kulturella skillnader mellan GHM och traditionell 
marknadsföring som grundar sig i organisationens uppbyggnad och hur organisationen ser på 
marknadsföring. Enligt Ellis och Brown (2017) involverar traditionell marknadsföring 
generellt främst marknadsföringsavdelningen, vilket innebär att marknadsföringen inte skapas 
i samverkan med produktens utvecklare. GHM däremot utgår ifrån att även produktutvecklare 
är involverade i marknadsföringen. Goran et al. (2017) menar att företag som skiljer på 
anställda efter deras kompetens bromsar innovation som driver tillväxt. Skillnaderna i hur 
marknadsföringen bedrivs antyder att det inom GHM återfinns en kultur som främjar 
innovation. Mansoori (2017) menar att GHM förutsätter flexibilitet, öppen kommunikation 
och att företag kan hantera plötslig förändring. Dessa synsätt överensstämmer med våra 
resultat. Respondenterna menar att en öppen kommunikation är viktigt, då beslut måste fattas 
kontinuerligt, eftersom att GHM inte utgår från en färdig planering. Respondenterna förklarar 
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vidare att traditionell marknadsföring använder sig av vattenfallsmodellen, vilket innebär att 
företag följer en färdig planering för vilka marknadsföringsinsatser som ska införas. Vi anser 
att de olika tillvägagångssätten för hur marknadsföringen framställs bidrar till att kulturen 
inom strategierna skiljer sig åt. På grund av att GHM inte utgår ifrån en förbestämd plan, 
förutsätter GHM ett innovativt förhållningssätt och en mer öppen kommunikation. På grund 
av att marknadsföringen inte följer en planering finns mer frihet till att tycka, tänka och 
komma med förslag om ändringar. Detta uppmuntras även inom strategin, eftersom GHM 
bygger på nytänkande och kreativitet. Inom GHM delas anställda inte upp efter kompetenser, 
vilket vi anser gör kulturen mer lättsam. Därav skapas inte en klyfta inom organisationens 
olika avdelningar. Samtliga arbetar istället mot ett gemensamt mål, vilket skapar gemenskap. 
Samarbetet anser vi även bidrar till en inlärningsorienterad attityd, eftersom anställda med 
olika kompetenser för att samarbeta behöver vara villiga att lära sig av varandra. 
Sammanfattningsvis anser vi att kulturen inom GHM är mer öppen, på grund av att Growth 
Teamet omfattar olika kompetenser, och på grund av att marknadsföringen inte utgår ifrån en 
färdig plan.  
 
5.1.3 Hur marknadsföringsbeslut fattas  
Vår studie antyder att företag som arbetar med GHM utgår från experimentering, för att 
avgöra vilka marknadsföringsinsatser och produktförbättringar som genererar högst tillväxt. 
Studien visar att experimenteringsprocessen är en stor skillnad mellan GHM och traditionell 
marknadsföring, där experimenteringsprocessen inte används. Enligt Ellis och Brown (2017) 
innebär experimenteringsprocessen att Growth Teamet har kontinuerliga möten där olika 
experiment diskuteras, prioriteras och väljs för att sedan implementeras och utvärderas. 
Denna uppfattning återfinns i våra resultat, varpå respondenterna framför att 
experimenteringsprocessen är viktig för att avgöra vilka marknadsföringsinsatser som ska 
genomföras. Out (2016) menar att GHM till skillnad från traditionell marknadsföring inte 
enbart utgår från undersökningar, utan att GHM testar samtliga marknadsföringsinsatser innan 
de implementeras. Detta innebär att beslut inom GHM skapas genom att testa sig fram. 
Experimenteringsprocessen medför att marknadsföringsinsatser tillåts ifrågasättas, vilket 
innebär att beslut fattas utifrån testens resultat, och att man inom GHM inte förlitar sig på 
endast marknadsundersökningar. Beslut inom GHM fattas därav utifrån fakta. Våra resultat 
visar att marknadsföringsavdelningar och reklambyråer inledningsvis arbetar datadrivet, men 
därefter övergår till att framställa marknadsföring, utan att genomföra vidare undersökningar 
om vad kunderna vill ha. Därtill visar våra resultat att undersökningar om vad kunder vill ha 
genomförs både inom GHM och den traditionella marknadsföringen. GHM kompletterar 
informationen med att testa vad som fungerar på sina kunder, medan traditionell 
marknadsföring framförallt utgår från informationen från marknadsundersökningarna. 
Sammanfattningsvis kan sägas att beslut om vilka marknadsföringsinsatser som ska 
implementeras inom GHM, till skillnad från traditionell marknadsföring, grundar sig på 
information från både kunder och experiment. 
 
5.2 Tillämpning av Growth Hacker Marketing 	
I den empiriska undersökningen framgår det att GHM tillämpas för att produkterna som 
tillhandahålls ska resultera i en hög tillväxttakt för företagen. För att göra detta arbetar 
respondenterna datadrivet i integrerade Growth Team, för att hitta och implementera kreativa 
marknadsföringsinsatser som bidrar till att uppnå deras tillväxtmål. 
 
5.2.1 Growth Teamet  
Genom att integrera anställda från olika kompetensområden kan olika aspekter belysas om 
hur en produkt kan förbättras, vilket Goran et al. (2017) bekräftar främjar innovation som 
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leder till tillväxt. Detta synsätt ses även i våra resultat, och respondenterna påvisar att de ingår 
i Growth Team som leder processen i att skapa tillväxt, där det ingår anställda med olika 
kompetenser. Ellis och Brown (2017) konstaterar att samarbete mellan marknadsförare och 
produktutvecklare är en förutsättning för att marknadsföringsinsatser ska kunna 
implementeras genom produktutveckling. Holiday (2014) menar likväl att GHM förutsätter 
kunniga programmerare, eftersom marknadsföringen inom GHM för att leda till optimal 
tillväxt behöver byggas in i en produkt genom produktutveckling. Utifrån detta kan vi dra 
slutsatserna att ett integrerat Growth Team möjliggör ansträngningar inom säljtrattens alla 
stadier, allt ifrån förvärv, aktivering, bevarande och intäktsgenerering från kunder. 
Resonemangen pekar även på att samarbete mellan olika kompetenser medför att innovativa 
idéer tillåts komma i ljuset, då utmaningar kan uppmärksammas från olika perspektiv. 	
	
5.2.2 Growth Mentality	
Locke (2013) menar att tydliga mål medför att anställda kan koordinera arbetsuppgifter i en 
gemensam riktning. Att företag kan fatta snabba beslut omfattande en produkts utveckling är 
enligt Kutcher et al. (2014) ett av fem kritiska steg för att företaget ska uppnå en hög 
tillväxttakt. Detta antyder att en hög tillväxttakt förutsätter att företagets anställda är eniga om 
i vilken riktning de ska gå och kan fatta snabba beslut. För detta krävs tydlighet. Detta synsätt 
återfinns även i våra resultat, där respondenterna påtalar att deras Growth Teams arbetar mot 
ett gemensamt, mätbart mål för att effektivisera arbetet i att nå en hög tillväxttakt. Deras NSM 
knyter även an till vad som är värdeskapande och skapar tillväxt för deras produkter. Enligt 
Ellis och Brown (2017) kan ett NSM för ett socialt media innefatta att en användare av en 
produkt har ett visst antal användare att integrera med i sitt nätverk. Detta tyder på att ett 
tydligt mål, ett NSM, förenklar och vägleder ett Growth Team i att fatta snabba beslut som 
bidrar till att uppnå tillväxtmålen. Därtill att detta NSM är värdeskapande. 
	
McKinsey och Company (2018) framför att innovation är en väsentlig faktor för ett företags 
tillväxt. Oslomanualen (1996) konstaterar i sin tur att innovation förutsätter nytänkande och 
kreativitet. Samtidigt menar Kutcher et al. (2014) att en hög tillväxttakt förutsätter att de 
anställda är motiverade till att vara lojala till företaget de arbetar för. Utifrån detta och våra 
resultat bedömer vi att veckomötena som respondenterna påvisar är värdefulla på flera sätt. 
Respondenterna förklarar att de varje vecka har möten inom sina Growth Team för att 
uppmärksamma och diskutera olika idéer om eventuella förbättringar. Mötena anser vi bidrar 
till att kreativitet och innovation främjas och att medlemmarna inom Growth Teamet får 
känna sig uppskattade och delaktiga. Våra resultat visar även att mötena är viktiga för Growth 
Teamens sammanhållning, och för att främja teamets growth mentality. Detta synsätt ses som 
högst vitalt enligt Ellis och Brown (2017). En Growth Hacker behöver enligt författarna ha en 
strävan i att skapa tillväxt i alla ansträngningar som utförs. Varje metod, initiativ, experiment, 
beslut eller idé utförs genomgripande av en Growth Hacker i syfte att skapa tillväxt. 
Författarna konstaterar att en Growth Hacker även behöver tänka utanför ramen för hur 
marknadsföring traditionellt genomförs, vilket innebär att hitta kreativa lösningar till hur 
tillväxt kan uppnås. Även detta synsätt återfinns i vårat resultat där respondenterna förklarar 
GHM kräver kreativitet och handlar om att tänka längre än att bara nå ut till kunderna. 
 
5.2.3 Datadriven produktutveckling 
Spender et al. (2017) konstaterar att kunderna är den bästa källan att hämta information ifrån 
om syftet är att korrigera fel och utvecklas vidare. Författaren konstaterar även att 
experimentering, där en variabel i taget ändras och testas mot kunderna, medför viktiga 
insikter om vad kunderna vill ha. Resonemanget påvisar att information från kunder, i 
kombination med information från experiment som övervakas och följs upp, kan medföra en 
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gedigen förståelse om vad kunden önskar, vilket överensstämmer med våra resultat. 
Respondenterna använder sig av experimenteringsprocessen för att testa sig fram till vilka 
produktförbättringar som bidrar till deras NSM och skapar tillväxt. Innan experiment 
genomförs analyseras stora mängder data från kunderna för att avgöra var 
produktförbättringar behöver genomföras. Information hämtas från digitala verktyg som 
spårar trafiken till och inom produkterna, men även genom verktyg som tillåter tech-företagen 
att iaktta hur deras kunder använder deras produkter. Detta pekar på att insamling av data från 
kunder och experimentering är en förutsättning för att ta reda på vad kunderna verkligen vill 
ha, och för att fatta välgrundade beslut. Experimenteringen kompletterar informationen från 
kunderna, vilket gör att besluten blir mer välgrundade. 
 
Ellis och Brown (2017) poängterar att en förståelse för vad kunderna vill ha är grundläggande 
för att ett Growth Team ska förmå anpassa sin produkt till marknaden och maximera dess 
kundvärde. Författarna konstaterar även att en produkt behöver vara åtråvärd för kunder, för 
att en hög tillväxttakt ska kunna uppnås. Holiday (2014) framför därtill att en produkt 
inledningsvis behöver anpassas till marknaden genom produktutveckling för att 
marknadsföringsinsatserna ska bli effektiva. Med hänsyn till detta tror vi att kunskap om vad 
kunderna verkligen vill ha leder till att framgångsrika beslut tillåts fattas om vad för 
produktförbättringar som bör genomföras. Resonemangen tyder även på att produktutveckling 
baserad på information om hur kunderna upplever produkten, är en förutsättning för att en 
produkts kundvärde ska kunna optimeras, samt för att kommande marknadsföringsinsatser 
ska bli effektiva.  
	
5.2.4 Digitala marknadsföringsstrategier 
Ellis och Brown (2017) konstaterar att framgångsrik annonsering når ut till rätt kunder, täcker 
marknadsföringsinvesteringarna och genererar hög ROI. Detta styrker Holiday (2014) som 
konstaterar att digital marknadsföring inom GHM utgår från små finansiella medel och 
bygger på kreativa marknadsföringsinsatser. Wong An Kee och Yazdanifard (2015) menar 
därtill att marknadsföring är effektivare när kunderna självmant exponerar sig för information 
om en produkt, än när företag oönskat når ut med marknadsföring till kunder. Piñeiro-Otero 
och Martínez-Rolán (2016) konstaterar dessutom att betald annonsering har förlorat 
effektivitet på grund av sociala medier. Från våra resultat framgår det att respondenternas 
fokus ligger på att hitta och implementera kreativa marknadsföringsinsatser över ägd media, 
snarare än att hitta effektiva betalannonser. Detta sker genom att informativa inlägg framställs 
i syfte att få kunder att dela dessa över olika digitala plattformar. Enligt Holiday (2014) är 
viralitet en effektiv metod för att uppnå tillväxt, men behöver konstrueras. Detta anser vi är 
förklaringen till varför betalannonsering tilldelas mindre intresse inom GHM, och varför det 
anses att marknadsföringens fokus behöver ligga på att konstruera kreativa, mer effektiva 
marknadsföringsinsatser. Till skillnad från betald annonsering kan marknadsföring som sker 
framgångsrikt över ägd media resultera i viralitet, vilket vi bedömer kan medföra en högre 
potentiell tillväxttakt än betalannonser, och därav behöver prioriteras högre. 
 
Utifrån detta tror vi att kreativ marknadsföring över ägd media, som skapar incitament för 
kunder att dela innehåll vidare, är en förutsättning för att viralitet ska kunna ske. Detta 
innebär att Horseflow som vänder sig till hästmänniskor behöver publicera hästrelaterat 
innehåll. Enligt Kuberappa och Kumar (2016) bidrar även Content Marketing till att förbättra 
ett företags SEO, eftersom marknadsföringsstrategin skapar innehåll som länkar till ett 
företags hemsida. Detta pekar på att kreativa marknadsföringsinsatser även ökar en produkts 
synlighet digitalt, vilket kan medföra ökad varumärkeskännedom. 
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5.2.5 Lärdomar från experimentering 
Lofgren (2015) konstaterar att företag genom A/B-test tillåts hitta och implementera 
marknadsföringsinsatser som genererar snabb tillväxt. En hög tillväxttakt uppnås när flera 
effektiva ändringar implementeras under kort tid, vilket förutsätter att experiment testas i ett 
högt tempo för att många effektiva test ska påträffas. Detta tyder på att företag genom 
processen lär sig vilka marknadsföringsinsatser och produktförbättringar som genererar 
tillväxt, vilket Ellis och Brown (2017) konstaterar. Författarna påvisar att företag som lär sig 
snabbt och effektivt oftast har en högre tillväxttakt än företag som lär sig långsammare. Våra 
resultat visar att majoriteten av tech-företagen använder sig av just experimentering för att 
testa sig fram till vilka produktförbättringar och marknadsföringsinsatser som bidrar till deras 
NSM och skapar tillväxt. Processen upprepas systematiskt och lärdomar från test 
kommuniceras till samtliga inom Growth Teamen, som i sitt idéskapande utgår från dessa. 
Sammanfattningsvis påvisar detta att uppföljning av test och att test implementeras i ett högt 
tempo är en förutsättning för att lärdomar ska erhållas, och en hög tillväxttakt ska kunna 
uppnås.  
 
5.3 Svårigheter och utmaningar med Growth Hacker Marketing 
Holiday (2014) poängterar att GHM innebär att systematiskt hitta sätt att förvärva och 
engagera kunder, ett synsätt som överensstämmer med våra resultat. Enligt respondenterna 
tror många som tillämpar GHM att det räcker med att utföra A/B-test för att komma fram till 
vilka marknadsföringsinsatser som ska användas för att skapa optimal tillväxt. Våra resultat 
påvisar å andra sidan att en hög tillväxttakt i själva verket förutsätter att flera olika datadrivna 
A/B-test utförs och följs upp, för att ett företag ska tillåtas ta lärdomar från testerna och 
därmed kunna implementera många relevanta test. Detta befäster antagandet om att 
experimenten, för att bidra till en hög tillväxttakt, behöver vara baserade på tidigare lärdomar 
och upprepas i ett högt tempo. Därtill framförs vikten av att dessa beslut är datadrivna och 
relevanta. Horseflow behöver därav se till att samtliga test som implementeras är baserade på 
information som hämtats från kunder. En annan svårighet som respondenterna framför med 
experimenteringsprocessen är att förloppet förutsätter att test utförs systematiskt. Detta menar 
respondenterna kan vara en svårighet för startups, där kreativiteten ofta är hög och där det 
finns en vilja att göra allt på en gång. Anledningen till varför experimenten behöver ske 
systematiskt pekar på att lärdomar annars inte uppstår och att relevanta experiment inte utförs 
i samma utsträckning.  
 
Eftersom företag måste göra fortlöpande experiment för att komma fram till vilken 
marknadsföringsinsats som är lämpligast för deras ändamål, kommer flertalet experiment inte 
ge önskat resultat. Enligt respondenterna bidrar otydliga resultat till lärdomar och erfarenhet, 
men kan även medföra att medarbetare tappar ”glöden”, och inte längre ser meningen med 
experimenten. Därav anser vi att en growth mentality och en inlärningsorienterad attityd, som 
Ellis och Brown (2017) påtalar, är av stor vikt. En inlärningsorienterad attityd skulle medföra 
att testen inte ses som ett misslyckande, utan en lärdom. 
 
Enligt Mansoori (2017) förutsätter experimentbaserade arbetssätt att beslut fattas på teamnivå 
och att de som leder processen har mandat att genomföra förändringar. Respondenterna 
förklarar att det kan vara svårt att involvera alla medarbetare på ett stort företag, och på grund 
av detta är GHM ofta ett sidoprojekt. Detta innebär att ledningen inom en organisation 
behöver tillåta ett Growth Team att fatta snabba beslut som rör produkten. Respondenterna 
förklarar att en annan svårighet med GHM är begreppet. Titeln Growth Hacker kan uppfattas 
som pinsam på grund av att ingen riktigt har koll på vad det innebär och för att ordet hacker 
kan uppfattas som illegalt eller oseriöst. 
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6.Tillämpnings-case av Growth Hacker Marketing  
För att skapa en djupare förståelse om hur GHM framgångsrikt tillämpas i praktiken, har ett 
tillämpnings-case på ett tech-startup genomförts. I caset undersöks vilka förutsättningar som 
ett tech-startup, i vårt specifika fall Horseflow, kan behöva uppmärksamma för att en 
tillämpning av GHM ska bli framgångsrik. Syftet med caset är att skapa en ökad förståelse 
om GHM. I caset kommer vi därmed undersöka vilka förutsättningar som ett tech-startup kan 
behöva uppmärksamma, för att tillämpningen av GHM ska bli framgångsrik och optimera 
förutsättningarna för att skapa värde och tillväxt. 
 
6.1 Om Horseflow	
Horseflow är ett aktiebolag som bildades 2017 med sin bas i Stockholm. Tech-startupet består 
av ett team av produktägare, marknadsförare och produktutvecklare, som tillsammans har 
utvecklat en social media-applikation för hästsporten. Affärsidén är att genom applikationer 
för Iphone och Android, skapa en mötesplats och handelsplats för både företag och 
privatpersoner i hästbranschen. Med hjälp av Horseflow skapar användare profiler till sig 
själva, där de har möjlighet att dela med sig av information till sina följare genom textinlägg, 
bilder och video. Utformningen blir en korsning mellan Facebook och Instagram, där utövare 
av sporten, företag inom hästnäringen och supportrar tillåts kommunicera sina 
karriärer/verksamheter/hobbys. 
 
Horseflows vision är att föra hästsportens aktörer tätare samman och att hästintresserade 
världen över ska bli aktiva användare på plattformen. Horseflow riktar sig vid lanseringen till 
den svenska marknaden där ridsporten i dagsläget har en halv miljon utövare i olika åldrar 
(Svenska ridsportförbundet, 2018) och är landets sjätte största sport totalt. 
Horseflows affärsidé bygger på intäktsgenerering från annonser i applikationen, köpta av 
företag inom hästnäringen som vill nå ut till Horseflows användare. Därtill kommer tjänsten 
innefatta en marknadsplats kallad Horseflow-Deals, där Horseflow presenterar erbjudanden 
och stående rabatter hos företag mot provision på utförda köp. Aktiva användare på 
plattformen är därför en förutsättning för att Horseflow ska bli en attraktiv annonsplattform 
för företag inom hästbranschen. I förlängningen kan man även tänka sig andra 
intäktsmöjligheter som följd av ett stort antal användare, såsom medlemsavgifter och 
administrativa intäkter i samband med att profiler byter ägare. 
 
Horseflows affärsidé bygger på att tjänsten har ett stort antal användare av applikationen. 
Detta dels för att företag ska vilja betala för att använda tjänsten och nå dess användare, dels 
för att värde för Horseflow-användarna skapas genom att de har dagliga, aktiva användare i 
sitt nätverk att integrera med. Målet med lanseringen av applikationen är att inom ett år nå ut 
till 10% av marknaden och skapa en stabil användarbas om 50 000 användare. För att nå 
tillväxtmålet om 50 000 användare överväger Horseflow att använda sig av GHM, eftersom 
strategin är omtalad för sin framgång avseende att skapa en hög tillväxttakt för företag inom 
tech-branchen. Detta leder oss fram till tillämpnings-casets följande problemformulering:  
 

• Vilka faktorer kan Horseflow vara i behov av att uppmärksamma för att 
tillämpningen av Growth Hacker Marketing ska bli framgångsrik? 

 
 
6.2 Analys 
Utifrån studiens tidigare resultat från empiri, dess teori och analys i kombination med 
information om Horseflows specifika case, har analys och slutsatser formats. För att ge svar 
på casets frågeställning, bygger analysen av Horseflows case på studiens tidigare analys i 
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samma avsnitt. För att inte upprepa vad som redan analyserats är analysen en fortsättning och 
fördjupning av denna. Med viss repetition visar vi i följande stycken på vad Horseflow, i tech-
startupets specifika fall, behöver ta i beaktning för en framgångsrik tillämpning av GHM. 
 
6.2.1 Growth Teamet 
Goran et al. (2017) menar att man genom att integrera anställda från olika kompetensområden 
kan belysa olika aspekter om hur en produkt kan förbättras. För Horseflow innebär 
samarbeten mellan ett företags olika avdelningar att resurser i form av kompetenser som 
återfinns inom organisationen skulle tas tillvara optimalt, om ett Growth Team formades. 
Genom att samarbeta i ett integrerat team tror vi att Horseflow skulle kunna upptäcka nya 
idéer eller förslag till förbättringar som annars skulle kunna förbises. För att Horseflow ska 
tillämpa GHM framgångsrikt behöver startupet därför forma ett Growth Team där 
produktutvecklare ingår, för att marknadsföringen av produkten och dess tjänster ska kunna 
optimeras. 
	
6.2.3 Growth Mentality 
Genom att bestämma ett gemensamt mål tillåts anställda enligt Locke (2013) organisera sina 
ansträngningar och göra dessa måluppfyllande. För Horseflow innebär detta att ett NSM 
behöver utformas, och att detta NSM ska vara ett mått på det antal användare som behöver 
ingå i en Horseflow-användares nätverk, för att produkten ska uppfattas som värdefull. Att ha 
en growth mentality tror vi därav är en förutsättning för tillväxt, och att detta utgår ifrån att 
tänka positivt samt att se möjligheter istället för svårigheter. Då Horseflow är i uppstartsfasen 
av sin vision, tror vi att ett tänk om att allt är möjligt främjar kreativt tänkande, vilket är en 
förutsättning för att innovation ska ske, vilket i sin tur är en förutsättning för att skapa tillväxt. 
Resonemangen som framförts pekar på att detta kräver motivation. Samtliga inom Horseflows 
Growth Team behöver känna sig uppmärksammade och uppskattade, för att en drivkraft om 
att skapa tillväxt ska bildas. Detta innebär att Growth Teamet, för att kunna upprätthålla en 
growth mentality och nå sitt tillväxtmål effektivt, behöver planera in regelbundna möten där 
man lyfter fram och bollar kreativa idéer. Under mötena behöver stämningen vara 
uppmuntrande för att kreativitet ska skapas. På så vis tillåts Growth Teamet utveckla en 
growth mentality inom Horseflow. Mentaliteten anser vi kan komma att vara högst väsentlig i 
situationer där Horseflow-produkten likväl som organisationen stöter på problem eller kritik. 
Detta då vi tror att engagemang och nytänkande leder till att medarbetarna ser möjligheter 
istället för svårigheter. 
	
6.2.4 Datadriven produktutveckling 
Spender et al. (2017) konstaterar att en organisation behöver kommunicera med sina kunder 
för att skapa sig en förståelse om vad som efterfrågas, för att kunna skapa värde. Detta 
innebär att Horseflow är i behov av att först förstå vad kunder och potentiella kunder (i detta 
fall hästmänniskorna) vill ha, för att sedan genom produktutveckling anpassa produkten och 
marknadsföringen. Detta skulle innebära att funktioner inom Horseflow-produkten anpassas 
så att de överensstämmer med vad den tilltänkta Horseflow-användaren uppfattar är av värde. 
För att ta reda på detta behöver Horseflow undersöka vad deras kunder värdesätter och hur de 
använder produkten. Horseflow behöver därför fokusera på att samla in data om hur befintliga 
kunder använder och upplever produkten, men även hämta information från experimentering. 
Detta för att kunna utveckla funktioner utifrån så gedigen information som möjligt, och kunna 
utveckla kommande funktioner som kunderna verkligen vill ha, och inte vad teamet gissar att 
de borde vilja ha. Detta innebär även att Horseflow behöver se över vilka funktioner i appen 
som inte är av värde, för att kunna ta bort dessa. Funktioner som inte levererar värde till 
Horseflows användare anser vi utifrån våra resultat drar ner produktens helhetsintryck. 



 29 

Genom att ta bort dessa, kan nya funktioner som Horseflow-användare skulle uppskatta mer 
utvecklas, och Horseflow optimerar därmed sina chanser att skapa tillväxt. För att fatta 
välgrundade beslut om vilka produktförbättringar som ska genomföras, behöver information 
som tidigare nämnts, hämtas från både kunder och experimentering. 
 
Ellis och Brown (2017) konstaterar att företag behöver säkerställa att en produkt ger kunderna 
fortsatt värde över tid, eftersom intresset av att använda en produkt minskar med tiden. 
Respondenterna i vår undersökning säger att de försöker upprätthålla intresset hos kunderna 
genom att göra deras användarupplevelse mer sömlös och genom att få kunden att engagera 
sig i deras produkter. Holiday (2014) menar att eventuella svårigheter som kunderna upplever 
när de använder en produkt, minskas genom ständigt pågående förbättringar, och att triggers 
skapar incitament för kunder att fortsätta engagera sig i produkten. Detta pekar på att en hög 
tillväxttakt inte endast förutsätter att en produkt anpassas till marknaden. För att bibehålla 
kunder behöver Horseflow kontinuerligt engagera sig i att förbättra och förnya sin produkt 
såsom nämnt i stycket ovan, samt implementera triggers, för att användarna även över tid ska 
uppleva produkten som ett must have. Detta innebär att notiser om sociala händelser och 
erbjudanden från företag behöver implementeras i Horseflow-produkten och skickas ut till 
användare, för att engagera dessa. Vi anser att detta skulle medföra att kunderna använder 
applikationen oftare, då dessa notiserna väcker intresse och tillför värde för användarna. 
Eftersom Horseflow är en social media-applikation, skulle fler aktiva användare medföra ökat 
värde för kunder, och en tillväxtmöjlighet för Horseflow. 
 
6.2.5 Digitala marknadsföringsstrategier 
Wong An Kee och Yazdanifard (2015) menar att marknadsföring är effektivare när kunderna 
självmant exponerar sig för information om en produkt, än när företag oönskat når ut med 
marknadsföring till kunder. Piñeiro-Otero och Martínez-Rolán (2016) konstaterar dessutom 
att betald annonsering har förlorat effektivitet på grund av sociala medier och internets 
framkomst, där människor i allt större utsträckning söker efter information. Detta innebär att 
Horseflow som vänder sig till hästmänniskor behöver publicera hästrelaterat innehåll. Enligt 
Kuberappa och Kumar (2016) bidrar även Content Marketing till att förbättra ett företags 
SEO, eftersom marknadsföringsstrategin skapar innehåll som länkar till ett företags hemsida. 
Detta pekar på att kreativa marknadsföringsinsatser även ökar en produkts synlighet digitalt, 
vilket kan medföra ökad varumärkeskännedom. För Horseflow innebär detta att fler 
potentiella användare skulle kunna hitta information om Horseflow-produkten online. Content 
Marketing skulle därav medföra flera fördelar för Horseflow, men vi tror metoden är 
tidskrävande. Då allt har en alternativkostnad behöver prioriteringar göras, vilket är högst 
väsentligt för Horseflow som är ett mindre startup. Detta förstärker i sin tur vårt antagande om 
att kreativa marknadsföringsstrategier, bör vara Horseflows fokus, snarare än 
betalannonsering. Mer specifikt bör fokus ligga på att publicera hästrelaterade inlägg i syfte 
att få kunder att dela dessa online, för att skapa viralitet och tilldelas bättre positionering över 
sökmotorer.  
 
För Horseflow innebär detta att fler potentiella användare skulle kunna hitta information om 
Horseflow-produkten online. Content Marketing skulle därav medföra flera fördelar för 
Horseflow, men vi tror metoden är tidskrävande. Då allt har en alternativkostnad behöver 
prioriteringar göras, vilket är högst väsentligt för Horseflow som är ett mindre startup. Detta 
förstärker i sin tur vårt antagande om att kreativa marknadsföringsstrategier, bör vara 
Horseflows fokus, snarare än betalannonsering. Mer specifikt bör fokus ligga på att publicera 
hästrelaterade inlägg i syfte att få kunder att dela dessa online, för att skapa viralitet och 
tilldelas bättre positionering över sökmotorer.  
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6.2.6 Lärdomar från experimentering 
Lofgren (2015) konstaterar att företag genom A/B-test tillåts hitta och implementera 
marknadsföringsinsatser som genererar snabb tillväxt. Ellis och Brown (2017) konstaterar 
dessutom att det är genom experimentering som ett Growth Team lär sig fram till vilka 
marknadsföringsinsatser som är framgångsrika och ska implementeras. Om test inte följs upp 
tyder våra resultat på att lärdomar missas och irrelevanta test implementeras, vilket medför att 
experimenteringsprocessen blir ineffektiv, och att det därmed tar längre tid att komma fram 
till vilka produktutvecklingar och marknadsföringsinsatser som ska väljas. Detta innebär att 
Horseflow behöver använda sig av experimenteringsprocessen i ett högt tempo och fullfölja 
förloppet för att optimera sitt lärande och förutsättningar att nå sitt tillväxtmål. 
	
6.2.7 Svårigheter och utmaningar med GHM 
Holiday (2014) menar att GHM förutsätter ett systematiskt arbetssätt. Ellis och Brown (2017) 
framför i sin tur vikten av att Growth Teamet har en inlärningsorienterad attityd och utför test 
som antas bidra till förbättringar strukturerat. Om idéer inte organiseras riskerar Horseflow 
prioritera test som egentligen inte borde prioriteras, vilka kan ta fokus från aktiviteter som vid 
tillfället är viktiga att genomföra. I värsta fall kan detta leda till halvdana resultat, om flera 
produktförbättringar eller marknadsföringsinsatser bearbetas samtidigt utan systematik. Detta 
är viktigt för Horseflow att ta i beaktande, eftersom företaget är ett startup med stora visioner, 
och att Horseflow-produkten därav fortfarande är i utvecklingsstadiet. För Horseflow innebär 
detta att samtliga idéer behöver organiseras och prioriteras för att sedan testas systematiskt 
genom experimenteringsprocessen, samt att detta behöver ske oberoende av hur kreativ och 
nydanande en idé anses vara.  
	
För att Horseflows Growth Team inte ska tappa glöden i situationer såsom respondenterna 
påvisar, behöver de komplettera sin growth mindset med en inlärningsorienterad attityd. Våra 
resultat visar även på att det är väsentligt att få alla i teamet införstådda i vad GHM innebär 
och uppfattar det som ett seriöst arbetssätt. För Horseflow som är ett mindre startup kommer 
det inte vara någon större svårighet att få samtliga inom organisationen involverade i GHM. 
En förutsättning för att GHM ska kunna tillämpas framgångsrikt av Horseflow, är att samtliga 
inom organisationen ställer sig positiva till förändring när det väl gäller. Därför behöver 
Horseflow sälja in GHM som ett seriöst arbetssätt till organisationen, främst ledningen och 
ägarna som i det aktuella fallet delvis är passiva. Vad GHM är och innefattar behöver 
förklaras för organisationen, för att förebygga missförstånd. 
 
 
6.3 Förutsättningar för framgångsrik tillämpning av Growth Hacker Marketing 
 

• Vilka faktorer kan Horseflow vara i behov av att uppmärksamma för att 
tillämpningen av Growth Hacker Marketing ska bli framgångsrik? 

 
Tillämpnings-caset visar att Horseflow behöver uppmärksamma elva specifika punkter för att 
tillämpningen av GHM ska bli framgångsrik. Dessa punkter behöver Horseflow ta i beaktande 
och analysera i detalj anser vi, för att optimera möjligheterna att nå sina tillväxtmål. Dessa 
elva punkter behöver uppmärksammas vid olika tillpunkter vid tillämpningen av strategin. 
Inledningsvis behöver två förutsättningar beträffande beslutsfattande från ledningen 
uppmärksammas. Därefter behöver fyra förutsättningar avseende arbetssättet 
uppmärksammas, sedan bör kulturen samt produkten och dess marknad uppmärksammas för 
att efterföljande marknadsföringsstrategier ska bli framgångsrika. Slutligen behöver 
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Horseflow uppmärksamma fem förutsättningar för att marknadsföringsinsatserna ska leda till 
optimal tillväxt. En framgångsrik tillämpning av GHM förutsätter inledningsvis: 
 

• Att Growth Hacker Marketing uppfattas som ett seriöst arbetssätt av Horseflows 
ledning, dess samtliga medarbetare, ägare och övriga beslutsfattare inom företaget 

• Ett integrerat Growth Team innefattande produktutvecklare som leder processen 
 
När ledningen beslutat om att tillämpa GHM och ett integrerat Growth Team formats, 
behöver arbetssättet, kulturella aspekter samt produkten och dess marknad uppmärksammas. 
Framgångsrik tillämpning av GHM som leder till en ökad tillväxttakt sker först när följande 
förutsättningar är uppfyllda: 
 

• Growth Teamet antar en growth mentality och en inlärningsorienterad attityd 
• Veckomöten införs där idéer framförs och bearbetas 
• Horseflow-produkten anpassas till marknaden 
• Growth Teamet har ett tydligt tillväxtmål, ett NSM, att arbeta mot 

 
För att optimera att de marknadsföringsinitiativ som Growth Teamet utför bidrar till en hög 
tillväxttakt förutsätts slutligen att: 
 

• Horseflow-produktens användarupplevelse och triggers bearbetas kontinuerligt 
• Kreativa marknadsföringsinsatser prioriteras över betalannonser 
• Idéer testas på ett strukturerat sätt i ett högt tempo 
• Samtliga beslut baseras på information om hur kunderna interagerar med produkten 

och lärdomar dras från den fortlöpande experimenteringsprocessen 
• Experimenteringsprocessen fullföljs 

 
Sammanfattningsvis förutsätter framgångsrik tillämpning av GHM inledningsvis att 
Horseflows ledning beslutar om att tillämpa GHM, och formar ett Growth Team som i 
synnerhet innefattar produktutvecklare. Därefter behöver metodens grundläggande 
framgångsfaktorer implementeras. Growth Teamets samtliga medlemmar behöver ha en 
growth mentality och ställa sig positiva till kreativitet, innovation och inlärning. Därutöver 
behöver Horseflow-produkten leverera högsta möjliga kundvärde. Detta förutsätter att 
produkten anpassas till marknaden, att användarupplevelsen bearbetas och utvecklas 
kontinuerligt och att triggers, såsom notiser om händelser och erbjudanden, implementeras. 
Detta förutsätter i sin tur att Growth Teamet arbetar rutinmässig mot ett NSM, som i 
Horseflows fall ska vara ett tillväxtmål om att Horseflow-användare ska ha ett visst antal 
användare att interagera med i sitt nätverk. För att säkerställa att de marknadsföringsinitiativ 
som Horseflows Growth Team utför bidrar till en hög tillväxttakt, behöver 
experimenteringsprocessen fullföljas. För att optimera tillväxttakten behöver test genomföras 
i ett högt tempo och vara datastyrda och evidensbaserade, vilket i vårt fall innebär att det ska 
vara baserade på information från kunder och tidigare lärdomar. Vad gäller tillämpning av 
digitala marknadsföringsstrategier, bör Horseflow prioritera kreativa marknadsföringsinsatser, 
såsom Content Marketing med hästrelaterat innehåll, över betalannonser, eftersom dessa kan 
ge upphov till viralitet och en potentiellt högre tillväxttakt. 
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7.0 Slutsatser  
Detta avsnitt är indelat i två delar, GHM vs traditionell marknadsföring samt Förutsättningar 
för framgångsrik tillämpning av GHM. Under dessa två huvudrubriker kommer 
problemformuleringarna att besvaras utifrån vår analys. 
 
7.1 Growth Hacker Marketing vs traditionell marknadsföring  

 
• Hur skiljer sig Growth Hacker Marketing från traditionella sätt att bedriva 

marknadsföring? 
 
Efter genomförandet av analysen kan vi konstatera att GHM skiljer sig från traditionell 
marknadsföring på tre väsentliga punkter nämligen: Marknadsföringens syfte och tillämpning, 
Hur marknadsföringsbeslut fattas och Kulturella aspekter. 
 

• Marknadsföringen syfte och tillämpning 
Fokus inom GHM ligger på att skapa tillväxt medan traditionell marknadsföring generellt 
fokuserar på att skapa varumärkeskännedom. Marknadsföringen inom GHM vill engagera 
kunderna och få detta att resultera i tillväxt, till skillnad från traditionell marknadsföring, där 
marknadsföringens huvudsyfte är att skapa varumärkeskännedom. Inom traditionell 
marknadsföring tillämpas traditionella marknadsföringsmetoder och digitala 
marknadsföringsstrategier. Marknadsföringen inom GHM tillämpas genom digitala 
marknadsföringsstrategier och produktutveckling. Sammanfattningsvis skiljer sig GHM från 
traditionell marknadsföring genom att marknadsföringen inom GHM har som syfte att skapa 
tillväxt och sker genom produktutveckling. 
 

• Kulturen 
GHM sker genom tvärfunktionella samarbeten inom en organisation och medför en öppenhet 
och flexibilitet mellan olika kompetenser. Kommunikationen är därav öppen och tillåts ske 
fritt inom företagets alla områden. Marknadsföringsinsatser inom traditionell marknadsföring 
sker ofta genom en avgränsad marknadsavdelning eller med hjälp av en anlitad reklambyrå. 
Fokus inom traditionell marknadsföring ligger på att skapa varumärkeskännedom. Essensen 
inom GHM är att skapa tillväxt. GHM medför därav en growth mentality som inte återfinns 
inom traditionell marknadsföring, som främjar innovation och kreativitet för att skapa tillväxt. 
Kulturen inom företag som tillämpar GHM är sammanfattningsvis mer öppen än kulturen 
som återfinns inom företag som tillämpar traditionell marknadsföring. 
 

• Hur marknadsföringsbeslut fattas  
För att besluta om vilka marknadsföringsinsatser som ska implementeras använder sig GHM 
av information från kunder och experimentering, till skillnad från traditionell marknadsföring 
som endast använder sig av information från kunder för att fatta marknadsföringsbeslut. GHM 
utgår till skillnad från traditionell marknadsföring inte från en marknadsföringsplan, utan 
testar sig fram till vilka marknadsföringsinsatser som ska implementeras. Sammanfattningsvis 
använder sig GHM av experimentering för att besluta vilka marknadsföringsinsatser som ska 
implementeras, vilket inte sker inom traditionell marknadsföring. 
 
 
7.2 Diskussion 
Uppsatsens syfte var att redogöra för hur GHM skiljer sig från traditionella sätt att bedriva 
marknadsföring, samt att undersöka hur Horseflow skulle kunna använda GHM på ett 
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framgångsrikt sätt för att uppnå sina tillväxtmål och skapa värde. Vi fick svar på våra 
frågeställningar, men vi anser att validiteten i vår undersökning hade blivit högre om en större 
population som använder GHM, hade kunnat ingå i studien. I vårt fall får intervjumaterialet 
mer ses som en fördjupad ”fallbeskrivning” som ger en inblick i tankesättet hos våra fyra 
respondenter, vilket ger mycket kunskap och idéer om hur en fördjupad studie skulle kunna 
utformas, något som det givna formatet och tidsaspekten, inte gav utrymme till. Därtill tror vi 
att svaren hade blivit enklare att analysera om vi använt oss av strukturerade intervjuer, vilket 
hade medfört att respondenterna inte haft samma möjlighet att uttrycka sig fritt om ämnet. 
Dock anser vi att vårt metodval möjliggjorde att vi kunde få en djupare insikt i vad 
respondenterna anser att GHM är, och hur strategin kan tillämpas. 
 
Vi tror även att uppsatsens avgränsningar kan ha påverkat utfallet. Om GHM presenterats ur 
ett tekniskt perspektiv, hade förmodligen skillnaderna mellan GHM och traditionell 
marknadsföring sett något annorlunda ut. Detta skulle eventuellt ha kunnat påverka 
prioriteringen mellan de elva punkterna som vi anser att Horseflow behöver uppmärksamma. 
Även en komplettering med det tekniska perspektivet av GHM anser vi vara en intressant 
uppföljning av denna studie, vilket kan ge material för vidare analys. För kommande 
forskning hade det även varit intressant att genomföra en liknande undersökning med 
respondenter från andra länder, för att se om synen på GHM i Sverige överensstämmer med 
synen på GHM utomlands. 
 
Slutligen kan man diskutera om ett systematiskt urval av respondenter, i motsats till vårt 
bekvämlighetsurval, hade gett ett annat resultat. Oberoende av urvalskriterier skulle dock 
varje statistiskt validerbar analys ha förutsatt ett material i en annan storleksordning än vårt. 
Vi anser sammanfattningsvis, att vår teoretiska referensram i kombination med vår empiriska 
undersökning, med sina fördelar och begränsningar har gett oss värdefull information. De fyra 
respondenternas svar försiktigt tolkade, utifrån den ”fallbeskrivning” som man får se dem 
som, har gett oss ett pekfinger i luften om vart vinden blåser, och massor av inspiration till att 
använda denna spännande, kreativa, entreprenördrivna metod. 
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Anna-Carin Nordvall, som har hjälpt och stöttat oss 
genom hela arbetet. Vi vill även tacka våra respondenter som har deltagit i undersökningen 
och försett oss med värdefull information. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide  
Intervjuguiden följer fyra olika teman, nämligen: 
 

• Tolkning av Growth Hacker Marketing  
• Tillämpning av Growth Hacker Marketing 
• Growth Hacker Marketing vs traditionell marknadsföring  
• Svårigheter och utmaningar med Growth Hacker Marketing  

 
Även om guide består av olika teman fanns det några färdigställda frågor som vi utgick från 
under alla intervjuerna. Utöver dessa frågor blev det en del följdfrågor, som uppstod naturligt 
under intervjuerna med de olika respondenterna.  
 
Synen på Growth Hacker Marketing  
 

- Du kan få börja med att presentera dig själv. 
- Berätta om ditt nuvarande arbete. 
- Berätta lite om företaget. 
- Vad betyder growth/tillväxt för erat företag? 

 
Growth Hacker Marketing som arbetssätt 
 

- Specifikt, hur använder ni er av Growth Hacker Marketing för att skapa den 
tillväxten i ert företag? 

- Hur går ni tillväga för att bestämma marknadsföringsinsatser? 
- Vilka inom företaget deltar i processen? 
- Berätta om erat Growth Team. 
- Hur går ni tillväga för att analysera er data? 
- Kan ni ge exempel på tester ni genomfört? 
- Vad var målet med de tester ni utförde? 
- Vilka resultat fick ni? 
- Hur många tester i kör ni i veckan/månaden? 

 
Growth Hacker Marketing vs traditionell marknadsföring  
 

- I dina egna ord, hur skiljer sig Growth Hacker Marketing från traditionell 
marknadsföring? 

- Vad har Growth Hacker Marketing enligt dig för fördelar jämfört med 
traditionella metoder för tillväxt? 

- Kan du ge något exempel? 
 
Svårigheter med Growth Hacker Marketing  
 

- Vilka svårigheter ser du finns med Growth Hacker Marketing? 
- Kan du ge något exempel? 

     
 


