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Abstract 

Marketing is a broad subject with many different areas. Part of the marketing that has been of 

great importance is the 4P:s also known as the marketing mix. Marketing mix is included in 

one of the traditional marketing approaches. In recent years there have been some changes 

and have begun looking at new ways of looking at marketing. One of the ways is 

entrepreneurial marketing to the effect that the company tries to use its resources optimally. 

For example, usage of network marketing and creative resource-commercial, which is useful 

for small and resource-poor firms.  

 

The purpose of this study is to investigate and understand how entrepreneurial companies 

market and establish themselves.  

The survey methodology in the study is a qualitative case study. A study of four interviews 

with innovative companies. The companies included in the study are Creality, Avtal24, 

FlexGrip and Brottsportalen.se. The interviews were recorded with a dictaphone and has since 

become the basis of empirical data in the work. 

From data collected in the empirical data was then carried out an analysis in which empirical 

evidence and theories were contrasted and analyzed.  

The findings showed that companies in the study were innovation-oriented and was based on 

themselves and their ideas when they created businesses, something that came naturally to an 

entrepreneurial companies and individuals have created. They also showed that companies 

had deliberately positioned itself but that it was a process that evolved. Advertising was also 

something that was a low priority because of lack of resources meant that the companies used 

the methods that are affordable and natural resources, such as joint-ventures with other 

companies.  Instead of the traditional methods for collecting information, companies have 

used the personal network and contacts with potential customers to obtain information on the 

market. 

The companies in this study has shown signs of making use of an entrepreneurial marketing, 

while also using techniques that may belong to a traditional way of marketing themselves. 
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Sammanfattning 

Marknadsföring är ett brett ämne med många olika områden. En del av marknadsföringen 

som har haft stor betydelse är de 4P:na även kallat marknadsmixen. Marknadsmixen ingår i 

ett av de traditionella marknadsföringssynsätten. Under senare år har det skett en del 

förändringar och man har börjat titta på nya sätt att se på marknadsföring. Ett av de sätten är 

entreprenöriell marknadsföring som går ut på att företaget försöker utnyttja sina tillgångar 

optimalt. Exempelvis användande av nätverket i marknadsföring och kreativ resurssnål 

marknadskommunikation, vilket kan vara användbart för mindre och resursfattiga företag. 

Syftet med denna studie är att undersöka och förstå hur entreprenöriella företag marknadsför 

och etablerar sig på nya marknader.  

Undersökningsmetoden i studien är en kvalitativ fallstudie. En studie med fyra intervjuer med 

innovativa företag. Företagen som ingår i studien är Creality, Avtal24, FlexNgrip och 

Brottsportalen.se. Intervjuerna spelades in med diktafon och har sedan blivit grunden för 

empirin i arbetet.  

Från data som samlades in till empirin gjordes sedan en analys där empiri och teorierna 

ställdes mot varandra och analyserades.  

Slutsatserna visade att företagen i studien var innovationsorienterade och utgick från sig 

själva och sina idéer när de skapade företagen, något som kom naturligt för ett entreprenöriellt 

företag som privatpersoner har skapat. De visade även på att företagen inte medvetet hade 

positionerat sig utan att det var en process som växte fram. Reklam var även något som var 

nedprioriterat då bristen på resurser medförde att företagen använde sig av metoder som är 

överkomliga och resurssnåla till exempel samarbeten med andra företag. Istället för 

traditionella marknadsundersökningar för inhämtning av information har företagen använt av 

sitt personliga nätverk och genom kontakter med potentiella kunder för att få information om 

marknaden.  

Företagen i studien har i sin marknadsföring visat tecken på att använda sig av en 

entreprenöriell marknadsföring, samtidigt som de även använder tekniker som kan tillhöra ett 

traditionellt sätt att marknadsföra sig.  

 

Nyckelord: Innovationsföretag, Entreprenörskap, Entreprenöriell marknadsföring, 

Traditionell marknadsföring 
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Inledning 

Bakgrund och problemdiskussion  

Entreprenörer och entreprenörskap är inte något som har uppkommit under 2000-talet utan 

har funnits under en lång period. Utan entreprenören hade vi i Sverige inte kunnat bygga upp 

ett framgångsrikt industrisamhälle eller tagit fram kända företag som; ”LM Eriksson, Ikea, H 

& M eller AGA. Några som ses som Sveriges mycket framgångsrika entreprenörer är Ingvar 

Kamprad, Ruben Rausing och Erling Pettersson. Dessa har varit en förebild för dagens 

entreprenörer och har lyckats enormt bra med sina idéer. För det svenska samhället har 

entreprenörskap varit en viktig drivkraft. Det har möjliggjort en större nationell konkurrens 

med andra företag i andra länder. Nya teknologier och nya marknader som bland annat IT-

marknaden har gjort att flera nya entreprenörer har utvecklat idéer i en större skala. För 

dagens utveckling och marknad krävs det att det finns företag av olika storlekar och olika 

inriktning för att kunna utveckla marknaden ännu mer.
1
 

Sveriges regering vill utveckla företagandet i Sverige och betonar vikten av entreprenörskap 

och dess betydelse för Sverige
2
. Entreprenörskap är brett begrepp och det kan därför vara 

svårt att veta vilken typ av företagande som menas när entreprenörskap diskuteras. Landström 

definierar entreprenörskap enligt följande: ”Entreprenörskap har att göra med att identifiera 

och skapa affärsmöjligheter, organisera nödvändiga resurser, samt att exploatera 

affärsmöjligheter på marknaden”.
3
 Det finns en diskussion om definitionen kring ordet 

entreprenörskap. William B Gartner skriver om detta i ”What are we talking about when we 

talk about entreprenurship?”, som är ett försök att definiera ordet entreprenörskap och då visar 

att det finns en splittrad bild av ordets innebörd.
4
  En vanlig uppfattning var i studien att 

innovation är kopplat till entreprenörskap. Ett innovationsföretag kan vara att göra ”något nytt 

som en idé, produkt, service, marknad, eller teknologi i en ny eller etablerad organisation.”
5
.  

                                                           
1
 Landström, H. ”Entreprenörskapets Rötter” (Studentlitteratur, 2005) 

2
 http://www.sweden.gov.se/sb/d/5709 

3
 Landström, H. ”Entreprenörskapets Rötter” (Studentlitteratur, 2005) s 12. 

4
William,B. Gartner ”What are we talking about when we talk about entrepreneurship?”, Journal of business 

venturing,1990, s.15-28 

5
 William,B. Gartner ”What are we talking about when we talk about entrepreneurship?”, Journal of business 

venturing,1990, s.15-28 
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När vi talar om entreprenöriella företag idag, är det möjligt att vi menar innovationsföretag 

som med hjälp av ny teknik, eller nya idéer har etablerat sig på nya marknader. Exempel på 

detta är Skype som ger möjlighet till telefonsamtal via internet och Middagsfrid som levererar 

anpassade matkassar med recept direkt till hemmet. När företag startar från grunden är det 

viktigt att de kan använda sig av marknadsföring som är relevant för dessa företag, men 

tidigare forskning har visat att marknadsföringen i mindre företag skiljer sig från de större 

företagen.
6
 

Marknadsföringen domineras idag av Managerial School of Thought, som grundar sig på 

marknadsmixen, ett begrepp som hjälper marknadsföraren att styra marknadsföringen i ett 

företag. ”Managerial School of Thought” utvecklades under 1940-talet som ett sätt att 

överbrygga skillnaderna mellan praktiker och forskare inom marknadsföring. Ett stort 

genombrott skedde under 50-talet när Levitt, Borden och Smith introducerade koncept som 

”segmentering” och ”marknadsmix”, som är ett sätt för marknadsföraren att mixa olika 

aktiviteter som ett sätt att optimera vinsten. 
7
 Från detta har ett brett täckande sätt att se på 

marknadsföring som spänner över alla områden och är lättförståeligt växt fram.
8
 Managerial 

School of Thought har sedan genombrottet dominerat bland både praktiker och forskare, även 

om det nu finns diskussioner om paradigmskifte
9
 kan det därför anses vara ett traditionellt sätt 

att marknadsföra sig. Flera synsätt på marknadsföringen är aktuella idag som exempelvis 

Relationsmarknadsföringen som introducerades av Evert Gummesson
10

. 

Relationsmarknadsföring har tillsammans med andra moderna marknadsföringsmetoder, 

strategier och aktiviteter skapat ett behov av ett nytt begrepp som kan sammanfoga dessa 

olika beståndsdelar.  

Det finns förslag på att marknadsföringen idag behöver röra sig i nya riktningar
11

. Day och 

Montgomery skriver att forskningen har fokuserat för mycket på forskning som är relevant för 

det vetenskapliga ackumulerandet av kunskap, men som har blivit för specifikt för praktiker, 

”Vad som ofta är mer värdefull för chefer är konceptuella ramverk, typologier och metaforer 

                                                           
6
 Stokes Putting Entrepreneurship into Marketing: 1 – 16, Journal of Research in Marketing & Entrepreneurship: 

Vol. 2 No. 1: Spring 2000, sid 2 
7
 Sheth, Gardner, Garret, ”Marketing Theory: Evolution and evaluation” sid 97 

8
 Sheth, Gardner, Garret, ”Marketing Theory: Evolution and evaluation” sid s.106 

9
 Grönroos, C. ”From marketing mix to realtionship marketing – towards a paradigm shift in marketing 

management decision”, 1997, s.322-399 
10

 Gummesson, E. ”Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R” (1995) 
11

 Morris, M., Schindehutte, M. and La Forge, R. W. (Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 10, No. 4, s. 
1–18, 2002) s.3 
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som är föregångare till faktiska teorier”. 
12

 Andra som har föreslagit att det inte längre är 

tillräckligt att endast göra tillägg på det teoretiska ramverket, utan att det är lämpligt att 

omdefiniera marknadsföring som koncept är Srivastava, Shervani och Fahey.
13

 Även Sheth 

och Sisodia vill förnya ramverket för marknadsföring då dem i ”Revisiting Marketing's 

Lawlike Generalizations” når slutsatsen att marknadsföring är en kontextdriven diciplin, att 

kontexten förändras, samt att vi måste utmana lagliknande generaliseringar inom 

marknadsföringen.
14

 Dessa slutsatser gör att de uppmanar forskare att hjälpa praktiker att hitta 

nya vägar.
15

 I ett försök att hitta nya inställningar till marknadsföring skriver Morris, 

Schindehutte och LaForge om ”Entreprenöriell marknadsföring” som ett sätt att fånga nya 

tillvägagångssätt inom marknadsföringen i samma konstruktion.
16

. De nya tillvägagångssätt 

som den entreprenöriella marknadsföringen vill fånga är bland annat Gerillamarknadsföring, 

som kan vara ett sätt för effektiv kommunikation med låga kostnader.
17

 ”Entreprenöriell 

marknadsföring är fundamentalt ett möjlighetsdrivet och möjlighetssökande sätt att tänka och 

agera” och lämpar sig bäst i miljöer där ett innovativt tankesätt kan ge möjligheter till vinst.
18

  

Den försöker utnyttja företagets tillgångar optimalt, exempelvis användande av nätverket i 

marknadsföring och kreativ resurssnål marknadskommunikation, vilket kan vara användbart 

för mindre företag. 

Teoriavsnittet i denna uppsats innefattar två texter om entreprenöriell marknadsföring. Dessa 

teorier är sammanfattade från två vetenskapliga artiklar med olika upphovsmän (Morris och 

Stokes). En av texterna beskriver EM och dess underliggande dimensioner, medan den andra 

texten jämför skillnader mellan ett traditionellt utförande och EM.. Stokes definierar EM som 

”Entreprenöriell marknadsföring definieras som marknadsföring utförd av entreprenörer eller 

ägare av entrepenöriella riskföretag.”.
19

 och fortsätter sedan: ”Det entreprenöriella 

marknadsföringskonceptet är fokuserat på innovationer och utveckling av idéer i linje med en 

                                                           
12

 George S. Day and David B. Montgomery(1999), Charting New Directions for Marketing The Journal of 
Marketing, Vol. 63, Fundamental Issues and Directions for Marketing s.12 
13

 Srivastava, Shervani, Fahey (Journal of Marketing, 62(1): 2-18, 1998) 
14

 Jagdish, N. Seth and Rajedra S. sisodia, ”Revisiting Marketing´s Lawlike Generalizations, Journal of the 
Academy of Marketing Science, 1999, 27:71, s.15 

15
  Sheth, Sisodia, Sharma, (Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1): 55-66, 2000) s.15 

16
 Morris, M., Schindehutte, M. and La Forge, R. W. (Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 10, No. 4, s. 

1–18, 2002) s.13 
17

 Morris, M., Schindehutte, M. and La Forge, R. W. (Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 10, No. 4, s. 
1–18, 2002) s.3 
18

 Morris, M., Schindehutte, M. and La Forge, R. W. (Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 10, No. 4, s. 
1–18, 2002) s.13 
19

 Stokes Putting Entrepreneurship into Marketing: 1 – 16, Journal of Research in Marketing & 
Entrepreneurship: Vol. 2 No. 1: Spring 2000 s.2 
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intuitiv förståelse av marknadens behov;”.
20

 Morris, M., Schindehutte, M. och LaForge 

definierar EM som ”Proaktiv identifikation och användande av möjligheter för att 

tillförskansa och bibehålla lönsamma kunder genom innovativa inställningar till riskhantering, 

resursinflytande och värdeskapande.”
21

.  

Båda definitionerna har gemensamt att innovation är en beståndsdel inom EM. Morris är mer 

tydlig i sin definition att det inte är nödvändigt att företaget är ett innovationsföretag
22

, istället 

är det inställningen till marknadsföring som ska vara innovativ. Stokes är snävare i vad 

innovationerna i företaget är, då det tycks som att företaget är tvunget att vara ett 

innovationsföretag, eller att användandet av EM kommer att skapa innovationer och därmed 

förändra företaget till att bli ett innovationsföretag. Samtliga företag som undersöks i denna 

uppsats är innovationsföretag, en typ av företag som fungerar i både Stokes och Morris 

definitioner.  Entreprenöriell marknadsföring som forskningsområde har utvecklats av andra 

forskare som föreslår ytterligare definitioner kring EM. Kraus, Harms och Fink skriver i 

”Entrepreneurial Marketing: Moving beyond Marketing in New Ventures”, om hur EM som 

begrepp bör breddas för att lämpa sig bättre för även stora och etablerade företag.
23

 De väljer 

ändå att definiera begreppet på ett liknande sätt som tidigare nämnda forskning: ”som en typ 

marknadsföring som är innovativ, riskfylld, proaktiv, fokuserar på möjligheter och kan utföras 

utan resurser som är kontrollerade”. 
24

 Den entreprenöriella marknadsföringen har från 90-

talet och framåt utvecklats från flera håll, och tolkningarna av EM har varierat från att vara 

”Marknadsföring för små företag som växer genom entreprenörskap”
25

 till tidigare nämnda 

definitioner som tillåter fler företag att ha möjligheten att använda sig av EM. Exempel på 

forskning som har gjorts är Bjerke och Hultman
26

, Duus
27

, Hill och Wright
28

, Miles och 

Darroch
29

, Shaw
30

  

                                                           
20

 Stokes Putting Entrepreneurship into Marketing: 1 – 16, Journal of Research in Marketing & 
Entrepreneurship: Vol. 2 No. 1: Spring 2000 s.3 
21

 Morris, M., Schindehutte, M. and La Forge, R. W. (Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 10, No. 4, s. 
1–18, 2002) s.5 
22

 Morris, M., Schindehutte, M. and La Forge, R. W. (Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 10, No. 4, s. 
1–18, 2002) s.5 
23

 Kraus, Harms och Fink, ”Entrepreneurial Marketing: Moving beyond Marketing in New Ventures”, Int. J. 
Entrepreneurship and Innovation Management , Special Issue, sid 2 
24

 Kraus, Harms och Fink, ”Entrepreneurial Marketing: Moving beyond Marketing in New Ventures”, Int. J. 
Entrepreneurship and Innovation Management , Special Issue, sid 16 
25

 Bjerke, B. och Hultman, C.M. (2002) Entrepreneurial marketing: The growth of 
small firms in the new economic era, Gloucestershire, Edward Elgar Publishing Limited s. 15 
26

 Bjerke, B. och Hultman, C.M. (2002) Entrepreneurial marketing: The growth of 
small firms in the new economic era, Gloucestershire, Edward Elgar Publishing Limited 
27

 Duus, H.J. (1997) 'Economic foundations for an entrepreneurial marketing 
concept', Scandinavian Journal of Management, Vol. 13, No. 3, sid.287-305 
28

 Hill, J. och Wright, L.T. (2000) 'Defining the scope of entrepreneurial marketing: 
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Problemformulering  

Hur marknadsför sig och etablerar sig entreprenöriella företag på nya marknader?  

Syfte  
Förstå hur entreprenöriella företag marknadsför och etablerar sig på nya marknader. 

Avgränsningar 
I Sverige fanns det år 2009, nära 1miljon företag i landets 290 kommuner

31
. Denna siffra 

innefattar företag inom alla branscher och områden. Dessa företag varierar i storlek och typ. 

Uppsatsen syftar till att förstå hur entreprenöriella företag marknadsför och etablerar sig på 

nya marknader och avgränsas därför till denna typ av företag. Entreprenörskap är ofta 

förknippat med innovationsföretag och vi har därför valt att avgränsa studien till 

innovationsföretag. 
32

 

  

                                                                                                                                                                                     
A qualitative approach', Journal of Enterprising Culture, Vol. 8, No. 1, pp.23-46 
29

 Miles, M.P. och Darroch, J. (2006) 'Large firms, entrepreneurial marketing 
processes, and the cycle of competitive advantage', European Journal of 
Marketing, Vol. 40, No. 4/5, sid.485-501 
30

 Shaw, E. (2004) 'Marketing in the social enterprise context: Is it entrepreneurial?'Qualitative Market 
Research: An International Journal, Vol. 7, No. 3, s.194-205 
31

 http://www.scb.se/Pages/List____258738.aspx  
32

 William,B. Gartner ”What are we talking about when we talk about entrepreneurship?”, Journal of business 
venturing,1990, s.15-28 
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Metod 

Vetenskapligt förhållningssätt 

I vetenskapliga uppsatser finns det två grundläggande förhållningssätt, Hermeneutik och 

Positivism. De skiljer sig från varandra då deras sätt att se på världen är olika. 

Hermeneutikerna ser verkligheten som subjektiv medan positivisterna ser den som objektiv. 

De två förhållningssätten ser olika på ”sann” kunskap. Hermeneutikerna menar att det inte 

finns någon sådan kunskap medan positivisterna menar att det är möjligt med sann kunskap. 

Intervjuformen skiljer sig hos de två vetenskapliga synsätten där hermeneutikerna använder 

en öppen intervju och positivisterna en strukturerad. 
33

 I denna uppsats kommer vi att försöka 

utforska informanternas marknadsföring i intervjuer som är strukturerade öppna för att kunna 

få uttömmande svar av informanterna. Vi kommer att försöka skriva en uppsats som kan 

anses vara tillförlitlig enligt det positivistiska synsättet.  Vid intervjuer är det svårt att vara 

objektiv då man kommer nära informanten samt att intervjuaren kan ha förutfattade meningar 

om verkligheten. Detta i sin tur medför att det kan bli en subjektiv spegling av intervjun.  

Metodval 
”En fallstudie är en detaljerad undersökning av ett särskilt fenomen - t.ex. en individ eller en 

grupp - i ett större forskningssammanhang och används för att nyansera, fördjupa och 

utveckla begrepp och teorier, ibland även för att illustrera eller stärka hypoteser ”
34

 

Undersökningsmetoden i detta arbete är kvalitativ fallstudie. Det är viktigt i denna uppsats att 

få en djup insyn i företagens marknadsföring, vilket gör att intervjuer med hjälp av en 

kvalitativ metod lämpar sig väl . En kvantitativ studie är mindre lämplig, då denna uppsats 

vill gå djupare och få mer uttömmande fakta om hur de ser på marknadsföring och om de 

skiljer sig från varandra.
35

 

Tillvägagångssätt 
Uppsatsarbetet inleddes med att vi författare fördjupade oss i ämnet genom att läsa 

vetenskapliga artiklar och litteratur. Vi har genom vår utbildning, Entrenörskapsprogrammet 

på Södertörns Högskola viss förkunskap inom både entreprenörskap samt marknadsföring och 

detta var därför ett ämne som kändes aktuellt att fördjupa sig inom. Entreprenöriell 

marknadsföring var något nytt för oss och för att fördjupa sig i ämnet använde vi därför 

                                                           
33

 Lantz, A. ”intervjumetodik” (Studentlitteratur, 2007 ) s 45 
34

 http://www.ne.se/lang/fallstudie 

35
 http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod   
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databaser som J-store, Google Scholar. De sökord som har använts är i huvudsak, 

entrepreneurial marketing, marketing in small business, inovation and entreprenurship, 

entreprenurship och managerial school of tought. 

Utifrån artiklarna och litteratur valdes teorier ut som lämpade sig för ämnet. Teorierna 

användes senare för att göra en explorativ analys av empirin. Utifrån teorierna utformades 

sedan intervjufrågorna. Intervjun tillämpar en öppen riktad metod och intervjumallen är därför 

konstruerad utifrån övergripande ämnen som har hämtats från teorierna. Informanterna valdes 

sedan ut (se urval) för att svara på frågor i intervjuerna. Intervjuerna gjordes, var för sig för de 

olika företagen utspritt under två veckors tid. Intervjuerna med Crealitys Karin Ljunggren och 

Avtal24:s Magnus Stein gjordes på respektives arbetsplats och tog båda cirka en timme 

vardera. De två andra intervjuerna med Brottsportalens Magnus Pettersen och FlexNgrips Dan 

Johansson gjordes med hjälp av telefon, eftersom de båda är verksamma utanför Stockholm. 

Telefonintervjuerna tog båda två cirka 45 minuter att utföra vardera. Intervjuerna 

transkriberades (se bilagor) och sammanställdes sedan till empiri som skulle ge läsarna en 

bild av hur företag jobbar med marknadsföring. I empirin presenteras företag för företag för 

att ge en bättre inblick hos de olika företagen. Detta ska möjligöra att läsaren får en bättre bild 

av hur de olika företagen jobbar och kan själva se att författarna har genomfört analysen på ett 

riktigt sätt. I analysen jämförs företagen mot teorierna. Vi har lyft fram de olika 

tillvägagångssätten hos de olika företagen för att påvisa samhörigheter med teorierna. I vissa 

fall analyseras företagen enskilt och i andra fall ställs de mot varandra för att tydliggöra för 

läsaren hur de olika marknadsföringssätten kan se ut i verkligheten. Utifrån analysen 

presenteras slutsatserna. 

Datainsamling 
Insamling av data till studien har i första hand skett via intervjuer med fyra företag. Det 

företagen har gemensamt är att alla har medverkat i SVTs draknästet, ett program där svenska 

entreprenörer ställer upp för att söka riskkapital från fem riskkapitalister.  Intervjuformen som 

har använts vid intervjuerna är ”den riktade öppna”, vilket innebär att vi har övergripande 

frågor om ämnet som skall föra intervjun framåt, samtidigt som informanten tillåts att prata 

fritt utifrån den ställda frågan. Denna form av intervju ger väldigt uttömmande och vida svar 

men innehåller även en viss struktur så att fokus bibehålls på det som ska undersökas.
36
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Två av intervjuerna ägde rum på informanternas kontor i Stockholm. De andra två 

intervjuerna gjordes över telefon då de geografiska omständigheterna förhindrade ett 

personligt möte. Vid alla intervjutillfällen har samtalen spelats in med diktafon som sedan i 

efterhand har transkriberats.  

Urval 
SVTs draknästet som innefattar innovationsföretag har varit en bra plats att söka efter 

innovations företag. Draknästet är ett program där entreprenörer och innovatörer ställer upp 

för att visa sin idé eller produkt i hopp om att få en riskkapitalist att investera i deras idé. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes utifrån deras lista på deltagare. Företagen från listan som finns 

med i denna uppsats, valdes ut för att vi som har skrivit uppsatsen trodde att de skulle lämpa 

sig bra för syftet. Andra orsaker som spelade in i valet av företag var om företaget fortfarande 

existerade, var kontaktbart och om de själva ville medverka. Företagen som intervjuas är 

FlexNGrip, Brottsportalen.se, Avtal24.se samt Creality.  Att välja bland deltagarna i detta 

program gav oss en möjlighet att på ett lättöverskådligt sätt hitta företag som passar in på det 

vi vill undersöka. Nedan finns en kort presentation av urvalet. 

Dan Johansson FlexNgrip. 

Har tagit fram en speciell golfhandske som ska hindra att golfklubba glider ur handen vid 

golfspel. Handsken som främst togs fram till golf kan även ha andra användningsområden 

som stavhopp, försvaret och inom handikappsområdet. Handsken vann ”Inovation of the 

year” 2009 och Dan har varit över på mässor i USA och testat sin produkt.  

Vi ringde Johansson som är verksam i Borås och frågade ifall han skulle kunde tänka sig att 

medverka i uppsatsen. Johansson tyckte att det var väldigt roligt att få hjälpa studenter som 

intresserar sig för entreprenörskap och innovationer.  

Magnus Pettersen Brottsportalen.se 

Brottsportalen.se är en tjänst man kan använda sig av när man har blivit bestulen på sina 

saker. De har en tjänst som scannar av olika hemsidor för att se om någon försöker sälja 

stöldgodset vilket gör att det går att få fast tjuven i vissa fall. Det gör även att det blir svårare 

för tjuvarna att sälja stöldgods på internet. 

Magnus Stein Avtal24 

Avtal24 är en webbaserad tjänst som går ut på att man ska vara sin egen jurist. Med hjälp av 

hemsidan skapar man avtal som; Samboavtal, äktenskapsavtal, aktieägaravtal samt många 

fler. Själva grundidén är att man ska kunna göra sina avtal billigare och utan att behöva anlita 
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en jurist som kostar mycket pengar. Stein var positiv till intervjun och sa att det var en 

självklarhet att få vara med och hjälpa unga entreprenörstudenter med sin uppsats. 

Karin Ljunggren Creality AB 

Creality AB är ett företag som tillverkar designade lampkoppar med en patenterad lösning 

som gör att den sitter snyggt mot taket. Tanken med lamptoppen är att den ska ersätta fula och 

ofunktionella lamptoppar som levereras tillsammans med lampor som köps i butik. Ljunggren 

var positivt inställd till en intervju och ville hjälpa till med studien. 

Validitet 
Validitet ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta.” 

37
 

Validitet anger om man har mätt det man har utgett sig för att mäta. I denna studie har 

författarna genom intervjuer med informanter sökt information om hur entreprenöriella 

företag använder sig av marknadsföring och hur de etablerar sig på nya marknader.  Då de 

medverkande informanterna var positivt inställda till intervjuerna och väldigt öppna med 

svaren så stärkas antagningarna om att det författarna utgick för att mäta blev besvarat på ett 

korrekt sätt. Det kan dock vara så att informanterna vill framställa sitt företag på bästa sätt 

och därför vinklar svaren för att de ska framstå så bra som möjligt.  

Då intervjuerna utfördes på två olika sätt, personligt möte samt via telefon kan det tänkas att 

författarna har tolkat informationen olika då det via telefon kan vara svårt att uppfatta signaler 

samt kroppsråk. Det kan även vara möjligt att författarna i hopp om att lära sig mer om 

entreprenöriell marknadsföring har ställt fler följdfrågor och styrt intervjun åt det hållet eller 

helt enkelt haft ett subjektivt tolkande av intervjuinspelningarna. Vi har efter intervjuerna 

skrivit ut transkriberingar och har inte funnit att vi har ställt annorlunda frågor i intervjuerna.    

Kritisk granskning av metoden 
Valet av inriktning på studien var något som betraktades över en längre tid. Valet av en 

kvalitativ ansats berodde i första hand på att vi ville gå in på djupet och få grundligare och 

mer uttömmande svar än vad en enkät kunde ge. Det finns en möjlighet att en kvantitativ 

studie med enkäter hade kunnat öka jämförbarheten mellan de olika företagen jämfört med 

intervjuerna som gjordes. Fler företag kunde ha svarat på enkäterna men nackdelen är att 

svaren då skulle riskera att inte bli lika uttömmande som intervjuerna i den kvalitativa 

metoden.  
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Det kan även riktas viss kritik mot urvalet i studien, då uppsatsen skulle kunna innehålla 

ytterligare några intervjuer, för att ge en mer innehållsrik empiri.  

Valet av ämnet medförde att vi hade begränsat material från tidigare forskning att arbeta med 

då Entreprenöriell marknadsföring är ett relativt nytt begrepp jämfört med Manegerial School 

of thought som är ett traditionellt marknadsföringssynsätt. Det fanns ändå tillräckligt mycket 

forskning för att det skulle vara intressant att fördjupa sig i ämnet. 
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Teori 

En traditionell marknadsföring 

Marknadsförare använder sig av de olika verktygen inom marknadsmixen för att influera sina 

säljkanaler och slutkunder. Utifrån det man vet om marknaden ändrar man sen de olika 

variablerna/4P:n för att anpassa företaget till den rådande situationen på marknaden. Företaget 

kan ändra priset, storlek på säljavdelningen och reklamen i det korta loppet. I det långa loppet 

kan företaget ta fram nya produkter och modifiera sina distributionskanaler. De 4P:na 

representerar säljaren/företagets olika verktyg för att påverka kunderna på marknaden. Från 

köparens sida är P:na designade så att de ska kännas som att de tillgodoser köparens behov.
38

 

Marknadsmixen: 

 Produkt 

o Produktvariation 

o Kvalitet 

o Design 

o Egenskaper 

o Varumärke 

o Förpackning 

o Storlek 

o Service 

o Garantier 

o Återköp 

 Pris 

o Listpris 

o Rabatt 

o Avdrag 

o Betalningsperiod 

o Kreditvillkor 

 Påverkan 

o Säljspåverkan 

o Reklam 
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o Säljkraft 

o PR 

o Direktreklam 

 Plats 

o Kanaler 

o Täckning 

o Sortiment 

o Försäljningsställe 

o Inventarium 

o Transport 

Entreprenöriell marknadsföring 
Entreprenöriell Marknadsföring (EM) är inte marknadsföring i ett entreprenöriellt företag och 

det är heller inte entreprenörskap i marknadsföring. Istället är EM ett koncept som integrerar 

entreprenörskap och MF som ett alternativ till marknadsföring under vissa omständigheter.  

Entreprenöriell Marknadsföring definieras som ”Proaktiv identifikation och användande av 

möjligheter för att tillförskansa och bibehålla lönsamma kunder genom innovativa 

inställningar till riskhantering, resursinflytande och värdeskapande.”.
39

  

Vad är Entreprenöriell marknadsföring (EM)? 

 Marknadsföring med begränsade resurser 

 Utnyttja alternativa resurser, som exempelvis personliga nätverk 

 Innovation för att hitta nya vägar inom marknadsföring 

 Entreprenörskap och marknadsföring förenade under särskilda förhållanden 

Då EM används under vissa förutsättningar finns det interna och externa faktorer som 

påverkar förutsättningarna för användandet av EM för ett specifikt företag. Dessa faktorer är 

omvärlden och den egna organisationen, som gör att ”EM är mer troligt i företag som 

utvecklar: plattare, decentraliserad och krossfunktionella strukturer.”
40

 och branscher som 
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upplever perioder av turbulens måste uppvisa högre flexibilitet och använda sig av 

innovationer och entreprenörskap. 
41

  

Underliggande dimensioner till EM 
Underliggande dimensioner fångar inställningen till marknadsföring i ett företag som 

använder sig av EM.   

De underliggande dimensionerna till EM är; Proaktiv orientering, möjlighetsdriven, 

kundintensitet, innovationsfokuserad, riskhantering, resursinflytande och värdeskapande. 

Proaktiv orientering 

Den traditionella marknadsföringen använder sig bland annat av marknadsmixen för att 

reagera och justera optimalt för den omvärld som är given. EM ser inte omvärlden som given 

utan något som går att påverka. Omvärlden är en möjlighet som går att justera för att minska 

risker och sårbarhet för företaget genom att förändra när, hur och var företag konkurrerar.  

Möjlighetsdriven 

Kärnan i entreprenörskap består av att söka nya möjligheter och det gäller även EM. Istället 

för att underhålla existerande marknader ska företaget ständigt scanna omvärlden efter nya 

trender och utvecklingar. För att kunna analysera denna information sätts fokus på kreativitet 

som ett verktyg för att upptäcka möjligheterna. Möjligheter är hittills okända 

marknadspositioner som har en potential. Dessa möjligheter tenderar att uppstå i korrelation 

till graden av förändring i omvärlden. 

Kundintensitet 

EM innehar ett kreativt bemötande mot kunder för att skaffa nya kunder och utveckla 

relationerna till dessa. Det finns många likheter med relationsmarknadsföringen och dess 

angreppsätt på marknadsföringen. En viktig skillnad mellan relationsmarknadsföring och EM 

är att istället för att fokusera på nuvarande relationer, är EM:s fokus på att skapa nya 

relationer eller att använda nuvarande relationer för att skapa nya marknader.  

Ytterligare aspekter av kundintensitet inom EM är förmågan att skapa en emotionell kontakt 

mellan företaget och kunderna. Detta skapas av att företagets beslutsfattande inte bygger på 

rationellt beslutsfattande, utan istället bygger på upptäckter, intuition, stil och insikt.  
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Innovationsfokuserad 

Att bibehålla fokus på innovationer bygger på en organisation som främjar ett flöde av idéer 

från interna och externa källor. EM underlättar för en organisation att skapa innovationer 

genom att fokusera på: 

 identifikation av möjligheter 

 konceptskapning 

 teknisk support 

 Kreativ användning av företagets resurser till innovation.  

Inom EM är marknadsförarna öppna för nya tillvägagångssätt för att segmentera, prissätta, 

hantering av varumärken, förpacka, kommunicera med kunderna och andra operationella 

aktiviteter. Företaget ska använda sig av innovation för att leda kunder, istället för att bit för 

bit anpassa sin produkt efter kundernas önskemål.
42

  

Riskhantering 

Riskhantering med EM gör företag mindre utsatta för risker och därför mindre sårbara. Detta 

görs genom att fördela riskerna i marknadsföringen och att knyta resurser till företag på ett 

sådant sätt att resurserna lätt kan avvecklas. Riskerna i marknadsföringen kan fördelas genom 

att använda: 

 Gemensamma kampanjer med andra företag 

 Gemensamma utvecklingsprojekt med andra företag 

 Testa framtida produkter genom att iscensätta lansering av dem 

 Arbeta tillsammans med viktigaste kunderna 

 Strategiska allianser 

 Outsourcing av nyckelmarknadsaktiviteter 

 Knyta utgifter till prestation 

Resursinflytande 

EM skapar mer för mindre. Att marknadsföra med mindre resurser kräver att marknadsföraren 

använder kreativitet för att tillförskaffa sig nödvändiga resurser eller använda andras resurser. 

Marknadsföraren kan identifiera överflödiga resurser på andra avdelningar och använda dem, 

eller identifiera externa resurser för att utnyttja dem genom att låna, dela, återanvända med 

mera.  
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Värdeskapande 

Traditionell marknadsföring har transaktionen i fokus och relationsmarknadsföringen sätter 

relationer i fokus. EM har istället värdeskapande i fokus. Nya värden skapas då 

marknadsföraren upptäcker outnyttjade källor till kundvärde.  

Mätning av EM i ett företag 
Entreprenöriell marknadsföring skapas när dem 7 underliggande dimensionerna används. Det 

är inte nödvändigt att alla används för att ett företag ska ägna sig åt EM, istället kan företaget 

vara inriktad på en, eller några stycken av dessa dimensioner. Exempelvis kan ett företag som 

fokuserar starkt på innovationer ingå bland företag som använder sig av EM. Mätning kan 

endast ske genom att ett företags marknadsföring kan anses vara mer eller mindre 

entreprenöriell.
43

  

Entreprenöriell marknadsföring i utförande jämfört med traditionell 

marknadsföring 
I detta stycke redovisas hur det EM skiljer sig i utförande på fyra punkter jämfört med den 

traditionella marknadsföring enlig Stokes artikel ”Putting entreprenurship into marketing”
44

.  

Kundorientering Vs innovationsorientering 

I Putting entreprenurship into marketing finner Stokes att entreprenöriella företag inte 

använder sig marknadsanalys för att identifiera behov innan nya produkter och tjänster 

utarbetas. Istället är det idéer som är avgörande för kommande produkter. Idén är det som 

kommer först, därefter undersöks marknadsacceptansen.  

Top down vs bottom up strategier  

Traditionella marknadsföringsstrategier innehåller segmentering, val av målgrupp, och 

positionering, vilket kan kallas för en ”Top down-strategi”. Den entreprenöriella 

marknadsföringen använder sig istället av en ”Bottom up Strategi” som innebär en omvänd 

process för att skapa relationer till en kundgrupp. Denna strategi innefattar följande tre steg
45

: 

1. Identifikation av en marknadsmöjlighet. 

2. Attraherandet av en initial kundbas. 
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3. Expansion genom mer av samma.  

De entreprenöriella företagen har kundgrupper som dem identifierar sig med, men processen 

för att skapa dem är annorlunda. ”Bottom up Strategi” har fördelarna att dem kräver mindre 

resurser och är mer flexibelt. Nackdelarna är att risken för att misslyckas är större eftersom 

etableringen bygger på kundernas reaktion snarare än proaktivitet från företaget. Det tar 

längre tid att penetrera marknaden eftersom kundbasen är begränsad.
46

 

Produkt, pris, plats, påverkan vs interaktiv marknadsföring och mun till mun 

marknadsföring 

Stokes skriver att dem entreprenöriella företagen bortser från produkt, pris och plats när 

marknadsföringen konstrueras (påverkan inkluderas ofta). Istället är det viktigt för 

Entreprenören med personliga nätverk och Stokes skriver även att ”Entreprenörer föredrar 

interaktiv marknadsföring”
47

. Den interaktiva marknadsföringen kännetecknas här av en 

möjlighet för verbala diskussioner mellan entreprenören och kunden som ett alternativ till att 

utveckla produkter med hjälp av traditionella marknadsundersökningar. Den entreprenöriella 

marknadsföringen prioriterar personliga kontakter med kunder för att sedan förlita sig på mun 

till mun spridning. Dessa rekommendationer kan överföras mellan kunder, återförsäljare, eller 

andra grupper.  Ett medel för att öka kundernas benägenhet till mun till mun marknadsföring 

är att utöver verbala kontakter med dem, utöka deras involvering i företaget.  

Market research vs networking 

Kännedom om marknaden grundar sig i den traditionella marknadsföring på 

marknadsundersökningar och inhämtning av information om marknaden, vilket ligger till 

grund för de val som leder fram till företagets marknadsmix. Entreprenören väljer att inhämta 

information om marknaden genom informella vägar som exempelvis nätverkande. Nätverket 

tillgodogör entreprenören en extern syn på marknaden som ger information om konkurrenter 

och omvärlden som kan komma att påverka företaget, samt en möjlighet att få intryck som 

kan ge upphov till nya innovationer.  
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Empiri 

FlexNgrip 

Företaget  

Företagsnamn: FlexNgrip 

Ägare: Dan Johansson 

Omsättning 2009: 0kr 
48

 

FlexNgrip tillverkar golfhandskar med tillhörande remsor som fästs på golfklubbans skaft 

vilket gör att man inte riskerar att tappa klubban vid sving. Denna golfhandske är en 

patenterad teknisk lösning som ökar säkerheten på golfbanan vid regn och dessutom medför 

att man slipper betala för nya grepp på golfklubborna när de är slitna. De befintliga 

handskarna på marknaden fyller endast funktionen av komfort för handen vid golfspelande.  

Branschen   

FlexNgrip ingår i golfbranschen och är en specialtillverkad golfhandske som ger ett bättre 

grepp vid golfspel. Johansson beskriver branschen som stor och det finns många stora 

golfmärken, Nike, Callaway och Cobra är exempel på dessa. Det finns en rad olika 

golfhandskar som används vid golfspelande men de används endast för att få komfort och det 

finns inte någon annan tillverkare som har samma unika tekniska lösning som Johanssons. 

Under intervjun berättar Johansson även att ett stort amerikanskt företag har intresserat sig för 

hans produkt men då inte till just golf utan till andra användningsområden som den 

amerikanska armén. De har testat Johanssons produkt och testarna har visat att materialet är 

väldigt slitstarkt, tio gånger bättre än vad de amerikanska företaget hade lyckats framställa. 

Om det skulle bli en affär med dem så blir marknaden en helt annan än vad grundtanken med 

produkten var. 

Starten av företaget  

Johansson fick idén till företaget en regning dag när han var ute på golfbanan. När han slog ut 

slank den blöta klubban ur handen och den flygande golfklubban var nära att träffa en annan 

spelare i huvudet. Johansson hade tidigare jobbat med golv och ett material kallat Flock. Väl 

tillbaka i verkstaden gjordes tester för att se om Flock skulle gå att applicera på detta problem. 

Johansson tog en handske och lade på Flock med lim in i en maskin med 60 000 volt. Sedan 
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gjordes samma process med en golfklubba och resultatet var ett grep som var omöjligt att 

slinka ur. Grundprodukten var klar och nu var det design och utformning kvar. 

Hur skaffar företaget kunder? 

FlexNgrip har funnits med på olika mässor runt om i landet för att visa upp sin unika 

uppfinning. De jobbar även med att hitta en återförsäljare som ska sälja handskarna åt dem. 

Nu går det att beställa handskarna via postorder på deras hemsida. Johansson säger i intervjun 

” Marknadsföring handlar om pengar, jag har inga pengar. Vill någon köpa 1 tillverkar jag 1 

och vill någon köpa 1000 tillverkar jag 1000.”. Under intervjun menar Johansson vid flertal 

tillfällen att det är en unik produkt som potentiella kunder vill köpa, men att det som nu är ett 

hinder, är att dessa potentiella kunder ska förstå produktens användningsområde. Detta 

arbetar Johansson med genom annonsering som förklarar produkten. För att i framtiden öppna 

andra marknader knyter Johansson viktiga kontakter, som exempelvis inom stavhoppning och 

med det amerikanska försvaret. 

Beskrivning av marknadsaktiviteter 

FlexNgrip använder sig av sociala medier för att synas på marknaden. De har gjort en 

instruktionsfilm som ligger på Youtube för att visa upp produkten samt hur enkel den är att 

använda. De har även använt sig av Google så att om man skriver in sökordet ”Golfhandske” 

kommer deras produkt upp. Utöver det så har de även en hemsida där det går att beställa 

handsken där även instruktioner och fördelar med produkten beskrivs. Johansson berättar att 

han upplever det väldigt dyrt med reklam, men har ändå tagit fram en reklamserie som ska 

vara med i golftidningen ”Svensk Golf” om det går att förhandla ner priset. 

Inhämtning av information 

Johansson har varit med på olika mässor och vunnit priser för sin innovation. Han har även 

kontakter med amerikanska företag som tillverkar golfprodukter. Det Amerikanska företaget 

har bidragit med information om hur FlexNgrip skulle kunna utvecklas för att passa bättre på 

marknaden. Johansson har varit på besök i Amerika för att se hur de gör med sin tillverkning 

och har dessutom ett svenskt golfproffs som spelar i Amerika som bidrar med information 

från golfvärlden. 

Creality AB 

Företaget  

Företagsnamn: Creality AB 

Ägare: Karin Ljunggren 
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Omsättning 2009: 592.000kr 
49

 

Creality AB tillverkar lampkoppar som kan ersätta de befintliga lampkopparna som finns på 

lampor när de köps. Det är en designprodukt som kan ersätta oattraktiva lampkoppar som 

kommer tillsammans med lampan., men det är även en teknisk lösning som via sin 

patenterade funktion gör att lampkoppen sitter tätt och snyggt mot taket istället för att hänga 

löst och snett som de flesta andra medföljande originalkopparna gör. Den befintliga lösning 

på originalkopparna går ut på att man har en skruv som fäster i sladden på lampan för att den 

ska hållas uppe vilket medför problemet att den inte fäster mot taket. Ljungrens uppfinning 

gör att man med hjälp av kroken i taket och en gängad skruvfunktion i koppen kan spänna 

upp den mot taket så att den sitter snyggt.  

Branschen   

Creality AB ingår i inredningsbranschen med inriktning på lampor. Deras konkurrenter är 

framför allt de befintliga lampkopparna som sitter på lampan när den köps. Creality erbjuder 

en differentierad produkt på en redan befintlig marknad. Det finns även lågpriskonkurrenter 

som säljer sina produkter genom stora kedjor, till exempel Claes Ohlsson. Deras produkter 

saknar dock den tekniska lösning som Creality besitter och har inte samma höga design. 

Starten av företaget 

Idén till företaget fick Ljunggren i slutet av 2006 när hon hade köpt en ny lampa som hon var 

missnöjd med eftersom den inte satt snyggt mot taket. Kort där efter började hon skissa på 

olika konstruktioner och tittade hur det såg ut i lampaffärer för att se om det fanns någon 

liknande produkt, vilket det inte gjorde. Ljunggren drev ett konsultföretag vid denna tid och 

det dröjde till mars 2007 innan hon började jobba på allvar med idén. Ett halvår senare var 

den första prototypen i metall klar som möjliggjorde test av funktionen. När prototypen var 

testad och klar lämnades patentansökan in vilket var en krävande process med mycket 

pappersarbete. I början av 2008 lämnades patentansökan in och några veckor senare visades 

produkten upp på Formexmässan i Älvsjö. Ljunggren har därefter besökt Kina och startat 

produktionen där ifrån. Hon har gjort en stor grundinvestering för att tillverka de verktyg som 

behövs vid tillverkningen av lampkopparna. Tillverkningskostnaderna har varit höga då det 

endast tillverkas och säljs små volymer av lampkopparna om man jämför med 

lampkonkurrenterna på marknaden. 
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Hur skaffar företaget kunder? 

Företaget har fått sina kunder genom att Ljunggren har åkt runt till butiker och visat upp 

produkten och sedan övertygat butiken att det är en produkt för dem. Ljungren gick runt bland 

butikerna i Stockholm och visade upp sin produkt. ”Det är så jag har gjort för att få mina 

kunder”. Även mässor varit betydelsefulla för att visa upp produkten och knyta kontakter med 

potentiella kunder som många i efterhand har tagit kontakt för att köpa in produkten. 

Beskrivning av marknadsaktiviteter 

För att synas så använder sig Creality av sociala medier som Facebook, Youtube samt 

Twitter. De har även en egen hemsida där de visar upp produkten och visar vilka butiker som 

säljer den. Då mycket pengar har lagts ner i produktionsinvesteringar så har de inte någon 

möjlighet till att lägga pengar på Tv-reklam eller annan form av annonsering. Det krävs att de 

säljer mer produkter och ökar omsättningen. För att öka omsättningen så skulle de behövas 

reklam. Ett så kallat moment 22 säger Ljunggren. Utöver det så har hon tagit fram ett 

reklamställ som butikerna kan ha vid kassan för att visa lampkoppen och dess funktioner. Det 

är något som Ljunggren menar är viktigt eftersom att produkten annars försvinner i djungeln 

av andra lamptillbehör som oftast placeras långt bak i butiken. 

Inhämtning av information 

För att få information om marknaden och visa upp sin produkt går Ljunggren flera gånger per 

år på mässor. Hon menar att det kommer nya produkter och trender för varje säsong och det 

därför är viktigt att vara uppdaterad. Ljunggren har även tagit in information från 

lamptillverkare för att på sikt kunna sälja sin produkt direkt till dem och öka volymerna. Då 

de har andra kriterier än lampbutikerna på pris och design är det viktigt att få information om 

deras önskemål för att kunna ta fram en produkt som de är villiga att köpa. 

Brottsportalen 

Företaget  

Företagsnamn: Bounty solutions (Brottsportalen.se) 

Ägare: Magnus Pettersen 

Omsättning: 2009: 128 000kr 
50
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Brottsportalen.se är en tjänst som är användbar om man har blivit bestulen. De har en tjänst 

som scannar hemsidor för att se om någon försöker sälja stöldgodset vilket gör att det går att 

få fast tjuven i vissa fall och det blir svårare för tjuvarna att sälja stöldgods på internet. 

Affärsidén lyder ” bli en resurs för att hjälpa de som är med om vardagsbrott men även finnas 

där för att förebygga brott genom tjänsten.”  

Branschen   

Brottsportalen har öppnat en ny marknad för bekämpning av häleri och spårning av stöldgods 

på internet. Hittills har inte marknadsföljare kommit med en liknande tjänst. Brottsportalen 

sysslar även med stöldmärkning där finns det många konkurrenter.  

Den förebyggande verksamheten har substitut som väktare, polisen, eller medlemskap i 

samfällighetsföreningar som bedriver grannbevakning. Den del av verksamheten som löser 

brott har polisen som substitut. Potentiella kunder finns i hela Sverige, men företaget har valt 

att koncentrera sig på storstadsregionerna.  

Branschen är inte beroende av någon betydande leverantör för att bedriva tjänsten. 

Distributionen av tjänsten sker i Brottsportalens fall genom bland annat försäkringsbolag som 

samarbetspartners som i sin tur hjälper dem att nå ut till slutkunderna. 

Starten av företaget 

Under november 2008 fick Pettersen idén till företaget efter ett samtal med polisen, ”Jag var 

själv med om ett brott och ringde polisen som lade ner utredningen i samma sekund som luren 

lades på. Jag läste jag på lite om hur många brott det var, cirka en miljon men endast sex 

procent löstes. Jag insåg då att det fanns en potential där att förbättra saker och ting.” . 

Pettersen arbetade under denna tid med ett annat företag och tog upp denna idé som ett 

sidoprojekt, där han snart tog kontakt med tekniker som kunde bygga webbsidan. Under våren 

2009 hade företaget fått uppmärksamhet i media och vunnit en tävling för bästa affärsidé, som 

gav honom möjligheten att med hjälp av prissumman anställa sin första personal.  

”Jag körde på med idén för jag trodde att det var något som skulle behövas och så kändes jag 

att de skulle vara lika mycket jobb att göra en undersökning som att ta fram idén och prova 

den istället. Sen utgick jag från egen erfarenhet och kände själv när jag hade blivit av med 

något att ingen brydde sig, så då tyckte jag att de var bra att testa idén eftersom det inte fanns 
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någon sådan grej innan. Jag vet inte hur mycket en undersökning hade hjälpt samt hur 

applicerbar den skulle varit på verkligheten.” 

Strategi för att skaffa kunder 

Brottsportalen växer genom samarbeten med försäkringsbolag som köper in produkten till 

sina kunder. Samarbete sker även med säljsajter och ger då köpare på dessa sajter möjligheten 

att undersöka före köpet om varan är stöldgods. Andra kanaler är att samarbeta med 

föreningar för grannsamverkan. Pettersen spenderar mycket tid med att tänka ut fler liknande 

organisationer, försäkringsbolag och föreningar som samarbetet kan utökas till. 

Pettersen använder stor del av arbetstiden på att bygga relationer med representanter för 

ovannämnda organisationer.” Man sitter och tänker på olika försäkringsbolag, som man betar 

av en efter en och tar ett möte. Det en långdragen process eftersom det är så stora 

organisationer. Sedan är det föreningar som jobbar med gransamverkan och likande. Jag 

ringer mycket och försöker boka möten” säger Pettersen. Han kör bil mellan olika möten med 

organisationerna i Sveriges storstäder.  För Brottsportalen är det viktigt att kunderna 

återkommer. Att skaffa en kund är dyrt och det krävs en 75 % återtäckningsgrad för att 

företaget ska gå runt. Detta gör att Pettersen överväger att ändra betalningsmodell till en 

tillsvidareprenumeration där kunderna aktivt måste avsluta sitt medlemskap.  

Beskrivning av marknadsaktiviteter  

Samarbetspartnerna är den huvudsakliga aktiviteten för att skaffa nya kunder. ”Jag lägger 

mycket tid på att skapa samarbeten och det måste ju ses som marknadsföring det med, men 

ser man enbart på annonsering så är det en promille av omsättningen.” Säger Pettersen 

angående marknadsföringen. Utöver samarbetena är det för Brottsportalen viktigt att öka 

vetskapen om tjänsten och dem arbetar därför med pressmeddelanden. ”Vi har fått ca 50-60 

tidningsartiklar på ett år. Det har dykt upp artiklar om hur roboten har löst fall. Men det tar 

mkt tid att komma ut i artiklar så på senare tid har vi inte hunnit med så mycket”. 

Övriga marknadsaktiviteter riktade mot slutkunden är begränsat till annonseringar på Google. 

Polisen får inte samarbeta med privata företag, något som annars kunde vara en kanal till 

potentiella kunder.  

Inhämtning av information 

Någon inhämtning av information från marknaden sker inte genom formella kanaler. Det är 

utvecklingen av hemsidan utifrån de egna idéerna prioriteras tillsammans med utbyggnad av 
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samarbetspartner. Intryck till företaget om nya idéer kan inhämtas genom samtalen med 

samarbetspartners.  

Avtal24 

Företaget  

Företagsnamn: AB avtal24 

Ägare: Magnus Stein 

Omsättning 2009: 6 000
51

 

Avtal24 har utvecklat en internetbaserad jurist som hjälper privatpersoner och företag med 

juridiska frågor. Tillskillnad från traditionella jurister är denna tjänst internetbaserad och man 

använder sig av deras databas för att ta fram olika former av avtal. För privatpersoner kan det 

vara avtal som samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev och testamente. För företag kan det 

vara sekretessavtal, anställningsavtal, aktieägaravtal och företagsfullmakt. När de tog sig in på 

marknaden fanns det inte någon direkt konkurrent utan de var först med sin idé. Tanken med 

internettjänsten är att underlätta för användaren och även spara in tid och pengar. 

Branschen 

Avtal24 har placerat sig inom juridikbranschen. De har dock differentierat sig från de 

traditionella juristerna genom att ta fram en juridisk databas som med hjälp av webben 

producerar avtal som kunden annars skulle behöva vända sig till en jurist med. Deras 

konkurrenter som är jurister avskräcker, enligt Stein, många människor då de pratar i speciella 

termer och sitt juridiska språk. Tanken med Avtal24 var att det skulle kännas lätt och tryggt 

för kunden att använda tjänsten. 

Starten av företaget  

Stein kom på idén till Avtal24 när han jobbade inom finansbranschen. Stein jobbade med att 

formalisera strukturen för rådgivning inom ”private banking” för att det skulle gynna både 

banken och kunderna. Hans fru är jurist och därigenom började han dra paralleller mellan de 

båda områdena. ”Det här måste vi göra något åt, att göra juridiken tillgänglig som ett 

rådgivningsverktyg. Vi testade det på olika människor och tänkte det kan väl inte gå att bygga 

en digital jurist, vilket vi nu har gjort” 
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Avtal24 startades vid sidan om Steins andra arbete och 2008 lanserades deras betaversion. De 

började sälja produkten och fick bra respons. Därefter har de jobbat med att utveckla 

produkten och har även tagit in riskkapitalister som har bidragit med sin erfarenhet och 

kunskap. 

Hur skaffar företaget kunder? 

Avtal24 har olika sätta att skaffa kunder. Dels genom att köpa sökord på Google och även 

genom partners som rekommenderar deras produkt. En av deras partner är 

hyresgästföreningen. Då det är en helt ny tjänst på en marknad har de lagt kraft på att utveckla 

den så mycket som möjligt för att den ska bli bra att konsumenten kan få ut lika mycket av 

den som av en jurist. Det har legat i fokus och skaffandet av kunder har fått vänta. Men nu ska 

de sätta igång med ett samarbete med Bonnier på Privata affärer och Nya affärer. Stein 

berättar att i januari 2011 kommer de att sätta igång med kunddelen och marknadsföringen.  

Beskrivning av marknadsaktiviteter 

Avtal24 har använt sig av samarbetspartner som hjälper dem att få ut budskapet. De har 

företag som Insplanet, Monster och Hyresgästföreningen. De kunder som använder deras 

tjänster rekommenderas till att använda Avtal24s tjänst när de är i behov av ett kontrakt. De 

har även använt sig av Google där de har köpt sökord för att synas. Det kommer att lägga mer 

kraft på marknadsföring då deras produkt är helt färdigutvecklad vilket den kommer vara i 

januari enligt Stein. De kommer då att fokusera på att nå ut till slutkunderna. 

Inhämtning av information 

Information om marknaden och omvärlden har de fått genom sitt nätverk. Dels genom 

riskkapitalister som har investerat i verksamheten men även genom hans fru som jobbar som 

jurist. Denna tjänst är unik och det finns därför inte trender att anpassa sig efter. De jobbar 

istället hårt med att utveckla sin tjänst så mycket det går för att den ska bli så lättanvänd som 

möjligt. De har använt sig av sitt nätverk för att be människor att testa tjänsten och därefter 

fylla i ett formulär för att de ska få information som ska hjälpa utvecklingsarbetet. 
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Analys och Resultat 

Ett traditionellt marknadsföringssätt jämfört med entreprenöriell 

marknadsföring.  
I följande fyra avsnitt analyseras empirin utifrån Stokes ”Putting Entreprenurship into 

marketing”.  

Kundorientering Vs innovationsorientering 

Teorierna skiljer tillvägagångssättet vid framtagandet av produkten mellan användandet av 

traditionell marknadsföring och entreprenöriell marknadsföring.  

Företagen i empirin har gemensamt att alla vid framtagandet av produkten utgick från sig 

själva, istället för att använda marknadsundersökningar, vilket är ett tillvägagångssätt inom 

entreprenöriell marknadsföring. När företagen i studien startades skedde det oberoende av 

andra företag, vilket är en naturlig förklaring till att alla företagen i studien har skapat sina 

företag utifrån egna idéer, då det bör vara mindre vanligt att privatpersoner utför egna 

marknadsundersökningar. En anledning till att det i studien endast finns företag som har 

skapats utifrån idéer av privatpersoner är urvalet av informanter. Informanterna har alla 

medverkat i Draknästet på SVT, vars programidé är mindre företag, skapade av 

”entreprenörer”, som i detta fall innebär privatpersoner som med unika idéer har skapat sitt 

eget företag, ska kunna få chansen att träffa riskkapitalister.  Det är möjligt att ett annat urval 

hade förändrat resultatet, speciellt om företag som startats av tidigare befintliga företag 

studerats.     

Top down vs bottom up strategier  

De entreprenöriella företagen har kundgrupper som dem identifierar sig med, men processen 

för att skapa de är annorlunda. ”Bottom up Strategi” har fördelarna att dem kräver mindre 

resurser och är mer flexibelt. Nackdelarna är att risken för att misslyckas är större eftersom 

etableringen bygger på kundernas reaktion snarare än proaktivitet från företaget. Det tar 

längre tid att penetrera marknaden eftersom kundbasen är begränsad.
52

 

Olika strategier används för att skapa relationer till målgruppen i den traditionella 

marknadsföringen och den entreprenöriella.  Tecken på en Bottom up-strategi (Entreprenöriell 

strategi): 

1. Identifikation av en marknadsmöjlighet. 
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2. Attraherandet av en initial kundbas. 

3. Expansion genom mer av samma.  

Brottsportalen befinner sig i en fas där tjänsten och säljkanalerna fortfarande utvecklas, men 

tjänsten är ändå fungerande och kunder finns. De kunder som finns idag har tillkommit 

genom samarbeten, som hela tiden växer i antal.  Brottsportalen har inte segmenterat 

marknaden och marknadsfört sig mot en specifik målgrupp. Istället har Brottsportalen valt att 

bygga samarbeten med de kanaler som har kunnat distribuera tjänsten. Brottsportalens 

ekonomiska resurser är begränsade, vilket gör att Brottsportalen bortsett från användande av 

Google inte annonserar mot slutkunderna. EM kan uppstå vid begränsade resurser
53

 och i 

Brottsportalens fall kan det finnas ett samband med dem begränsade resurserna och valet att 

använda sig av en Bottom up-strategi. De begränsade resurserna gör att Brottsportalen inte 

kan köpa sig in på platser för att synas hos en utvald målgrupp och istället säljs produkten 

genom samarbetspartner som inte når ut till alla potentiella kunder. Vilken målgrupp som 

kontaktas är i underordnad betydelse jämfört med hur många på marknaden som företaget kan 

nå. Creality AB är i en liknande situation som Brottsportalen när det gäller resurser för att nå 

ut med påverkanskampanjer till slutkunden. Ljunggren prioriterar precis som Pettersen att 

knyta kontakter med samarbetspartners vilket i detta fall är återförsäljare i form av 

lampbutiker runtom i Sverige. Strategin tycks vara att finnas tillgängliga på så många ställen 

som möjligt där potentiella kunder kan förväntas köpa produkten. I detta avseende har 

Brottsportalen och Creality samma strategi, då dem båda prioriterar arbetet att sprida 

produkten brett, utan begränsningar till var företaget skall synas utifrån en vald målgrupp. 

Båda företagen har identifierat en marknadsmöjlighet (punkt 1), då båda företagen bygger 

företaget på en egen idé. båda företagen har startat smått genom att först attrahera en initial 

kundbas (punkt 2) och sedan fortsatt på en liknande väg, genom att expandera med samma 

metod (punkt 3). Brottsportalen har inte definierat en kundgrupp utifrån den traditionella 

metoden och dem tycks heller inte inrikta sig specifikt på en kundgrupp på marknaden. 

Undantag är en geografisk inriktning, som förklaras av praktiska skäl då marknaden är större i 

storstäderna och därför ger en effektivare distribution, snarare än att tjänsten är positionerad 

mot exempelvis storstadsbor med en viss inkomst. Här skiljer sig Creality på så sätt att 

lampkopparna är positionerade på marknaden lämpade för vissa kundgrupper. Denna skillnad 

kan förklaras med Brottsportalen inte har några konkurrenter, medan Creality har en stor 
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marknad att konkurrera på, vilket gör att deras produkt medvetet eller omedvetet kommer att 

förhålla sig till övriga produkter.  

Ljunggren berättar om en hög kostnad för tillverkning och att lampkopparna är en 

designprodukt. Det unika i företaget är den patenterade lösningen för att få lampkoppen att 

sitta snyggt och tätt mot taket. I denna affärsidé är det logiskt att lampkoppen även bör se bra 

ut för att öka kundnyttan. Den i nuläget höga tillverkningskostnaden gör att lampkopparna har 

ett relativt högt pris jämfört med konkurrenterna. Hög design och högt pris tycks vara en 

position på marknaden som Creality innehar. Ljunggren har inte segmenterat marknaden, men 

tycks ändå ha en målgrupp och position. Detta kan förklaras i kombination med tidigare 

nämnda omständigheter (design som en del av affärsidén och höga produktionskostnader) och 

bekräftas av teoriavsnittet för detta kapitel ”Dem entreprenöriella företagen har kundgrupper 

som dem identifierar sig med, men processen för att skapa dem är annorlunda.” Creality AB 

har en målgrupp och en position på marknaden, men har använt en annan väg än en 

traditionell marknadsföring.    

FlexNgrip skiljer sig från övriga företag på så sätt att företaget ännu inte har en etablerad 

kundkrets. Försäljning och produktion pågår, men företaget fokuserar på flera olika 

geografiska platser och andra marknader, exempelvis kontakten med det amerikanska 

försvaret. FlexNgrip har identifierat en marknadsmöjlighet, men har sedan inte fortsatt att 

konsekvent utöka en fungerande kundgrupp. Företaget har spridda marknadsföringsaktiviteter 

i golfbranschen och knyter kontakter inom andra branscher. I empirin finns ett uttalande från 

Johansson angående marknadsföringen ”Marknadsföring handlar om pengar handlar om jag 

har inga pengar. Vill någon köpa 1 gör jag 1 och vill någon köpa 1000 gör jag 1000.”. Detta 

uttalande visar hur Johansson använder sig av en metod där han annonserar och sedan är redo 

för att ta emot eventuella beställningar. Detta är en proaktiv metod som enligt teoriavsnittet 

tillhör ett traditionellt sätt att marknadsföra sig. Johansson utmärker sig bland övriga 

informanter i studien genom att vara ensamt för att betala för annonser i media. Annonsering i 

media är i sig inte ett tecken på ett traditionellt sätt att använda sig av marknadsföring, men 

kan vara ett tecken på att FlexNgrip inte har knutit an till en målgrupp, utan istället försöker 

penetrera golfmarknaden. 

Avtal24 har ännu inte startat försäljningen i en betydande mening, då dem fortfarande 

fokuserar på produktutveckling. Detta gör att det är svårt att analysera Avtal24 utifrån 

teorierna tillhörande avsnittets område.  
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Produkt, pris, plats, påverkan vs interaktiv marknadsföring och mun till mun 

marknadsföring 

Teorierna skiljer tillvägagångssättet för marknadsföring mellan en traditionell marknadsföring 

och den entreprenöriella marknadsföringen. Den entreprenöriella marknadsföringen förlitar 

sig på personliga kontakter som kan ge interaktiv marknadsföring, vilket är ett sätt att 

vidareutveckla produkten tillsammans med kunderna, som sedan kan ge upphov till mun till 

mun marknadsföring. Ett traditionellt tillvägagångssätt är att fokusera på att skapa en 

marknadsmix som är optimerad för att passa målgruppen. Marknadsmixen består av ”4 P”, 

som är produkt, pris, plats och påverkan. Påverkan används vanligtvis även inom 

entreprenöriell marknadsföring. Det visade sig i föregående kapitel att företagen i denna 

studie inte medvetet har utarbetat och valt en målgrupp. Detta utesluter inte att företagen har 

utarbetat en marknadsmix för att optimera försäljningen mot den kundgrupp som har växt 

fram. Här presenteras beskrivning för hur informanterna har tänkt när de har utarbetat 

marknadsföringen. 

Creality arbetar i huvudsak med att bygga relationer med återförsäljarna. Ljunggren satsar tid 

på att bygga fler relationer och att hålla kontakten med dem som redan finns. Genom 

kontakter med återförsäljarna, har Ljunggren fört en dialog kring förbättringar för företagets 

produkter. Detta har medfört framtagandet av ett reklamställ till lampkopparna (påverkan) 

som lånas ut till butikerna för att framhäva lampkopparna bland sortimentet. En prissänkning 

har skett i samråd med butikerna (pris). Tidigare bilade Ljunggren själv runtom i Sverige för 

att sälja in sin produkt.  Numera har hon överlåtit försäljningen i norra Sverige till en 

försäljningsagent (plats). Dialog med lampföretag som är potentiella kunder har framfört 

önskemål om mindre lampkoppar, eftersom lampföretagen inte vill att lampkopparna ska ta 

uppmärksamhet från lampan (produkt). Lampkopparna idag innehar beståndsdelar från 

marknadsmixen eftersom de 4P:na är representerade. Den entreprenöriella marknadsföringen 

är representerad då dessa förändringar i marknadsmixen har växt fram genom kontakter med 

återförsäljarna, vilket beskrivs som entreprenöriell marknadsföring enligt teoriavsnittet. Då 

denna marknadsmix inte är framtagen medvetet som ett försök att optimera försäljningen med 

hjälp av just en marknadsmix, är det möjligt att istället tolka dessa förändringar som en 

utvecklingsprocess som skett med hjälp av interaktiv marknadsföring (tillhörande den 

entreprenöriella marknadsföringen). Teorin beskriver den interaktiva marknadsföringen: 

”kännetecknas här av en möjlighet för verbala diskussioner mellan entreprenören och kunden 

som ett alternativ till att utveckla produkter med hjälp av traditionella 

marknadsundersökningar.” Brottsportalen har istället för att optimera en marknadsmix, eller 
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använt sig av interaktiv marknadsföring, utarbetat produkten utifrån sina egna idéer och valt 

att distribuera på de platser som är tillgängliga. Här finns inte någon interaktiv kontakt mellan 

kunderna när det gäller utformningen av produkten, det vill säga enligt teorin gärna verbala 

kontakter för att utforma erbjudandet. Avtal24 kan fortsätta arbetet med att utveckla 

produkten med hjälp av de investeringar som har gjorts i företaget. Utvecklingen sker inte 

med hjälp av interaktiv marknadsföring, vilket är naturligt då det idag inte finns en större 

kundgrupp att arbeta tillsammans med. Både Brottsportalen och Avtal24 har inte använt sig 

av interaktiv marknadsföring då dem tillskillnad mot Creality inte har involverat kunderna i 

utvecklingsarbetet. FlexNgrip har potential att använda sig av interaktiv marknadsföring, då 

Johansson använder sig av möten med potentiella kunder i framtida projekt. När det gäller 

den befintliga golfmarknaden säljer FlexNgrip sin produkt på postorder, vilket försvårar den 

interaktiva marknadsföringen. Dessutom finns en utarbetad marknadsmix, där Johansson på 

förhand har satt pris, bestämt sig för postorderförsäljning, designat produkten utifrån den egna 

bedömningen (exempelvis bestämt vilket material handsken ska bestå av) och planerat 

påverkan (Youtube-filmer och annonser).  

Teorin nämner vidare att den entreprenöriella marknadsföringen använder sig av personliga 

kontakter med kunder och sedan förlitar sig på mun till mun marknadsföring som ett sätt att 

sprida produkten. Avtal24 har idag inte några personliga kontakter med sina kunder, utan låter 

den begränsade försäljningen som genomförs idag utföras genom samarbetspartners. Detta 

kommer dock att förändras i början av 2011 när företaget ska utöka försäljningen, vilket i så 

fall kan öka sannolikheten för mun till mun marknadsföring. Creality AB har inte personlig 

kontakt med slutkunderna när det gäller den svenska konsumentmarknaden. Däremot har 

Creality personliga kontakter med återförsäljarna. Försäljningen av lampkopparna bygger 

enlig Ljunggren på: 

o Många återförsäljare 

o Synlighet i butikerna 

o Medvetenhet om produkten genom användande av PR.  

o Mun till mun metoden.  

Brottsportalen kontaktar tidigare befintliga kunder för att följa upp om vilket resultat 

Brottsportalens tjänst gett. Detta är ett sätt att involvera kunderna, vilket enligt teorin kan öka 

möjligheten för Mun till mun marknadsföring. 
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Något som saknas för Creality, som traditionellt används inom påverkan är reklam. Arbetet 

med påverkan riktad mot slutkonsumenterna är generellt nedprioriterat, som exempelvis 

arbetet med att uppdatera på sociala medier. Aktiviteter som involverar kunderna och kan 

bidra till mun till mun marknadsföring saknas för Creality.  Trots att involvering med 

slutkonsumenterna saknas kan det enligt teorierna ändå uppstå mun till mun marknadsföring 

då det även kan uppstå mellan återförsäljaren och konsumenten. Crealitys relation med 

återförsäljarna kan göra att de framhäver produkten för sina kunder. Produktens unika 

egenskaper är i sig en aktivitet som kan höja involveringen hos kunderna.  

Efterhand finns det risk för att innovationerna kommer att avta i attraktionskraft när nyhetens 

behag försvinner, samtidigt som marknadsföljare erbjuder en liknande produkt. Är företagen 

etablerade och har förstärkt sina resurser, finns det en möjlighet att de kommer att övergå till 

ett mer traditionellt sätt att marknadsföra sig med marknadsmixen. Det kan vara nödvändigt, 

då ett minskat intresse för produkten kan ge en minskad mun till mun marknadsföring. 

Alternativet är att företagen arbetar mer med att öka involveringen för sina kunder och den 

interaktiva marknadsföringen, för att inte förlita sig på att endast den innovativa produkten 

eller tjänsten ska ordna mun till mun marknadsföringen.  

Market research vs networking 

Skillnaden mellan en traditionell marknadsföring och entreprenöriell marknadsföring när det 

gäller inhämtandet av information är ett formellt inhämtande av information jämfört med en 

mer inofficiell metod i form av nätverkande.  

Creality har uteslutande ägnat sig åt att inhämta information genom återförsäljare och de 

lamptillverkare som är potentiella kunder. Återförsäljarna har gett återkoppling om kundernas 

reaktioner och behov. Brottsportalen har inte heller använt sig av marknadsundersökningar, 

eftersom Pettersen anser att marknadsundersökningar inte skulle ge värdefull information. 

Återkoppling från kunderna får Brottsportalen genom att kontakta kunder för att se om dem 

har återfunnit sina stulna ägodelar. Inhämtning av information om vad som händer på 

marknaden sker inte systematiskt från varken Brottsportalen eller Creality. Företagen 

använder sig inte av marknadsundersökningar och inte heller fullt ut av nätverkande för att 

insamla information. Information om kundernas behov inhämtas i nätverk, men information 

om marknaden saknas till viss del. Johansson från FlexNgrip nätverkat mycket för att visa 

upp sin produkt och skapa kontakter, vilket precis som teorin beskriver har gett upphov till 
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nya innovationer, som i detta fall är nya användningsområden till produkten. Avtal24 

använder sig av sina nätverk för att få information om den egna produkten och om omvärlden.  

Underliggande dimensioner till EM 

Underliggande dimensioner fångar inställningen till marknadsföring i ett företag som 

använder sig av EM och dessa analyseras under följande rubriker.  

Proaktiv orientering 

Teorin beskriver att entreprenöriell marknadsföring har en proaktiv orientering. Den proaktiva 

orienteringen är ett förhållningssätt att inte bli påverkad av omvärlden, utan istället själv 

påverka omgivningen för att den ska passa det egna företaget. Företag i denna studie har 

affärsidéer som är proaktiva. Dessa affärsidéer har genom att öppna nya marknader förändrat 

omvärlden. Brottsportalen och Avtal 24 har sett skillnader i omvärlden som har gjort det 

möjligt att starta dessa tjänster. Brottsportalen har identifierat att häleri numera kan 

förekomma på internet. Avtal 24 har identifierat en förändring i tekniken som möjliggjort ett 

nytt sätt att tillhandahålla juridiska tjänster. FlexNgrip och Creality har inte i samma 

utsträckning förändrat marknaden med sina affärsidéer, då affärsidén är förbättringar av 

nuvarande produkter och snarare förbättrar utbudet på marknaden än öppnar nya marknader.  

Företagen är alla tidigt i utvecklingen och det är ännu tidigt att säga hur dem kommer hantera 

framtida förändringar i omgivningen.   

Möjlighetsdriven 

Möjlighetsdriven är förmågan att upptäcka nya trender och utvecklingar för att sedan utnyttja 

dem. Företagen i denna studie visar med sina affärsidéer upp kreativitet som är ett viktigt 

verktyg för att kunna upptäcka möjligheterna. För att företagen skall vara möjlighetsdriva 

inom den entreprenöriella marknadsföringen är det inte nog att ha en kreativ affärsidé, utan 

dem måste ständigt scanna omvärlden efter nya trender och utvecklingar. Det kan vara svårt 

att definiera vad som är skillnaden mellan traditionell produktutveckling och vad som är en 

entreprenöriell förmåga att upptäcka nya möjligheter och sedan utnyttja dem.  Teorin anger att 

en ny produkt eller tjänst som är möjlighetsdriven ska vara något som uppstår ur hittills 

okända marknadspositioner. Creality har upptäckt marknaden för lyxiga lampkoppar, 

Brottsportalen har skapat en helt ny tjänst och Avtal24 har upptäckt möjligheten för juridisk 

hjälp på internet. FlexNgrip har utvecklat en produkt som liknar tidigare golfhandskar, men 

enligt Johansson är det unikt med handskar som ger ett ordentligt grepp om klubban, något 

som kan betyda att denna golfhandske utnyttjar en tidigare okänd marknadsposition. Teorin 

anger att dessa möjligheter uppstår i korrelation till takten av förändringar i omvärlden. Två 
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utav företagen erbjuder tjänster som möjliggjorts genom utvecklingen av internet. 

Golfbranschen och lampbranschen präglas förmodligen inte av samma utvecklingstakt som 

internet, men entreprenörerna har ändå lyckats identifiera marknadsmöjligheter på dessa 

platser.  

Kundintensitet 

Inom den entreprenöriella marknadsföringen ska ett kreativt bemötande till kunder utveckla 

relationer. Dessa relationer ska sedan användas för att skapa nya relationer eller skapa nya 

marknader. Den emotionella kontakten är viktig mellan företaget och kunden.  

Företagen i denna studie har till största delen inte någon personlig kontakt med sina 

slutkonsumenter. Detta beror på att de säljer produkter via återförsäljare eller via internet. De 

personliga kontakter företagen har sker i huvudsak med återförsäljare och samarbetspartners, 

exempelvis lampbutiker(Creality), försäkringsbolag (Brottsportalen), Privata Affärer 

(Avtal24). Här byggs relationer upp som kan vara användbara och hjälpa företagen att skaffa 

ytterligare samarbetspartner, kunder eller starta nya marknader. FlexNgrip har visat 

möjligheten att öppna en ny marknad genom en relation till en potentiell återförsäljare. 

Johansson reste till USA för att presentera sin produkt för ett företag, som nu har intresserat 

sig för att använda hans patent till liknande produkter inom det amerikanska försvaret. I övrigt 

saknas det bland företagen i studien aktiviteter som på ett kreativt sätt bygger relationer med 

konsumenterna. Creality fokuserar på att bygga ut antal återförsäljare och produktutveckla. 

Det finns kontakter mellan Creality och lamptillverkare, där lamptillverkarna är potentiella 

kunder, men i övrigt byggs inte relationer direkt mellan Creality och privatkunderna på den 

svenska marknaden. Detta kan ha sin förklaring i att Creality medvetet har valt bort att sälja 

sina produkter själv via en webbutik, för att inte konkurrera med sina återförsäljare. Detta gör 

att Creality inte har någon naturlig kontakt med kunderna vid köpet och Ljunggren framhäver 

brist på resurser som en orsak till att marknadsföringen mot slutkunderna har blivit 

nedprioriterade (sociala medier). Liknande scenario gäller Brottsportalen som även dem har 

lämnat stor del av försäljningen till leverantörer såsom grannsamverkansföreningar och 

försäkringsbolag. Här pågår ett intensivt arbete att bygga relationer, men företaget saknar 

själv kontakt med sina slutkunder. Dock finns en stor skillnad mellan Brottsportalen och 

Creality, då Brottsportalens försäljningskanaler i sig är ett kreativt sätt att närma sig sina 

kunder. Lampkoppar som säljs i en lampbutik kan räknas som traditionellt, medan att sälja en 

produkt som hjälper försäkringstagare att återfå försvunnen egendom kan räknas som ett 
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kreativt sätt att skaffa nya kunder. Avtal24 har ännu inte nått den fasen i företagets utveckling 

att de gått ut på marknaden ordentligt, vilket gör det svårt att analysera deras kundintensitet.  

Brottsportalen och Creality är de två företag i studien som har nått en fas att de har relativt 

många kunder. Förutsättningarna för dem att bygga emotionella kontakter med sina kunder 

blir hämmade av att dem inte själva har någon personlig kontakt med kunderna.  

Innovationsfokuserad 

Företagen i studien har uppstått ur innovationer som tekniska lösningar och nya tjänster. Här 

finns från starten fokus på innovationer. Enligt teorin är detta inte tillräckligt, utan företaget 

måste även satsa på att bibehålla fokus på innovationer. Företagen i denna studie har 

gemensamt att det är små organisationer med begränsade resurser och därför håller starkt 

fokus på den nuvarande produkten. Organisationen är inte större än 3 personer i något av 

företagen, vilket gör att det i dessa fall inte behöver vara organisationen som är anpassad för 

att främja ett flöde av idéer internet och externt, utan det är snarare företagsledarens 

inställning som är det viktiga. Creality, Brottsportalen och Avtal24 arbetar fortfarande med att 

utveckla produkten. Det är möjligt att företagen kommer att fortsätta vara innovativa, men i 

dagsläget går det inte med exempel från verkligheten att visa att deras organisation fortsätter 

att satsa på innovationer utöver det som redan är på plats. Företagen har i dagsläget en platt 

organisation, vilket enligt teorin ger goda förutsättningar för framtida innovation
54

. 

FlexNgrips produkt är färdigutvecklad och företaget har inte identifierat ytterligare 

möjligheter för produkten eller nya produkter.  

Riskhantering 

Riskhantering inom entreprenöriell marknadsföring utgörs enligt teorin av 7 tillvägagångssätt. 

För att på ett överskådligt sätt undersöka om dessa tillvägagångssätt används av företagen i 

vår studie presenterar vi nedan en tabell där vi utifrån den insamlade empirin anger om 

vartdera företaget tillämpar ett angivet tillvägagångssätt.  

 Creality Brottsportalen Avtal24 FlexNgrip 

Gemensamma kampanjer 

med andra företag 

Nej Ja Ja Nej 

Gemensamma 

utvecklingsprojekt med 

andra företag 

Nej Nej Nej Nej 
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Testa framtida produkter 

genom att iscensätta 

lansering av dem 

Nej Nej Delvis 

(lansering av 

betaverision) 

Nej 

Arbeta tillsammans med 

viktigaste kunderna 

Nej Nej Nej Nej 

Strategiska allianser Nej Nej Nej Nej 

Outsourcing av nyckel-

marknadsaktiviteter 

Ja Nej Nej Nej 

Knyta utgifter till prestation Ja Nej Nej Nej 

 

Tabellen visar att riskhantering enligt EM inte förkommer i stor utsträckning. Förklaringar till 

detta har inte efterfrågats i intervjuerna. Flera av företagen har möjligtvis använt sig av en 

annan metod för att reducera risker, som är att expandera försiktigt. Företagen har få 

marknadsaktiviter och få anställda. Företagen växer organiskt och investerar i takt med att 

företaget växer. Exempel på detta är Creality som nu tar fram en mindre lampkopp när den 

har blivit efterfrågad, Brottsportalen kommer att bygga ut sin tjänst när dem säkrat fler kunder 

genom nya samarbeten och FlexNgrip tillverkar på beställning. Företagen har tagit risker när 

dem har gått in på oprövade marknader, dessutom utan stor kännedom om efterfrågan på 

marknaden (avsaknaden av marknadsundersökning), men den relativt låga 

resursförbrukningen på marknadsaktiviteter gör ändå att det är möjligt att påstå att företagen 

inte tar stora risker. Förklaringen till att dem inte reducerar risker är därmed att dem inte tar 

risker. Undantaget till detta resonemang är Avtal24 som inte växer i takt med sina kunder och 

istället har valt att utveckla sin tjänst utan att samtidigt sälja (endast försäljning i liten skala). 

Avtal24 har tillskillnad från övriga företag tagit in riskkapital som har möjliggjort för 

företaget att utveckla tjänsten innan den introduceras på marknaden. 

Resursinflytande 

Företaget i studien kan använda andras resurser, eller använda sina egna resurser på ett sätt 

som normalt inte tillämpas. Företagen i studien visar inte att de använder sig av andras 

resurser i stor utsträckning. Det som förekommer är hjälp från det personliga nätverket för att 

utvärdera produkten och hjälpa till att sprida kännedom om företaget. Brottsportalen visade 

ett annorlunda sätt att ta in viktigt kapital genom att delta i affärsplanstävling som gav pengar 

att investera i personal.  
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Avtal24 har tillförskaffat sig resurser genom att sälja delar av bolaget till en riskkapitalist. 

Riskkapital är inte unikt för Entreprenöriell marknadsföring och är svårt att definiera om det 

ingår i resursinflytande eller ej, eftersom riskkapital är ett sätt att skaffa resurser, men inte 

nödvändigtvis innefattar kreativitet.    

Värdeskapande 

Företagen har med sina innovationer skapat ett unikt värde. Företagens utmaning kommer 

vara att även i framtiden fortsätta att skapa värden, för att inte låta konkurrenter skapa lika 

eller större värden med liknande lösningar. Utöver själva innovationen som ett värde för 

kunden, har Brottsportalen med sin distribution som ger möjlighet för försäkringskunder att 

köpa tjänsten skapat ett outnyttjat värde genom marknadsföringen, då försäkringstagare inte 

bara kan få ekonomisk ersättning utan även hjälp att återfå stulna föremål.   
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Slutsats 
Analysen har undersökt marknadsföringen bland de medverkande företagen utifrån teorierna. 

Detta har gjorts för att besvara problemformuleringen: Hur marknadsför sig och etablerar 

sig entreprenöriella företag på nya marknader?  

Företagen är innovationsorienterade och utgår från sig själva och sina egna idéer när företagen 

skapas, något som kommer naturligt för entreprenöriella företag som är skapade av 

privatpersoner. När företagen skapar kundgrupper har tre av fyra företag i studien använt sig 

av en teknik där de först har hittat en kundbas i mindre skala för att sedan fortsätta 

expansionen genom att göra mer på samma sätt. Företagens kundgrupper är därför inte 

skapade utifrån en medveten positionering utan har växt fram som en process. Att vara ensam 

på marknaden kan bidra till att företagen inte behöver positionera sig mot utvalda målgrupper, 

utan istället täcker så stor del av marknaden som de har möjlighet till. Gemensamt för 

företagen i studien är att bristen på stora resurser har påverkat utformningen av 

marknadsföringen. Detta gör att vissa bitar av marknadsföringen som exempelvis reklam kan 

vara nedprioriterade. Bristen på resurser gör att företagen använder sig av metoder som är 

överkomliga och resurssnåla, vilket i flera fall resulterar i samarbeten för distribuera och göra 

reklam för produkten. Detta är med sådana motiv som marknadsföringen utformas och inte 

utifrån ett försök att optimera marknadsmixen gentemot målmarknaden. Metoder för att öka 

sannolikheten för mun till mun marknadsföringen är inte gemensam för alla företagen. Att 

verbalt interagera med sina kunder är ett bra sätt att skapa mun till mun marknadsföring, 

vilket endast en av informanter arbetar med och då endast med sina återförsäljare. Några 

företag förlitar sig till att den innovativa produkten ska ge mun till mun marknadsföring, 

vilket gör att företagen i framtiden inte kommer behöva förändra eller utveckla sin 

marknadsföring.  

Information om marknaden införskaffar företagen genom deras personliga nätverk och genom 

kontakter med potentiella kunder. De har inte använt sig av traditionella 

marknadsundersökningar för att ta fram information.  

Företagen som har undersökts i denna studie har affärsidéer som är proaktiva. De har 

förändrat omvärlden genom att öppna nya marknader. Det är för tidigt att avgöra om de 

kommer att fortsätta agera proaktivt i framtiden. Företagen är möjlighetsdrivna då de har 

upptäckt nya marknadsmöjligheter. Företagens kundintensitet är hämmade av att 

försäljningskanalerna inte ger möjlighet till personliga bemötande och flera av företagen visar 

inte ett kreativt bemötande mot deras kunder. Företagen har möjlighet att fortsätta vara 
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innovationsfokuserade, något som dess platta organisationsstruktur underlättar. När företagen 

tagit sina innovationer till marknaden har de gjort det försiktigt för att reducera risker. De 

använder inte många riskfördelare för att reducera sina risker, utan väljer istället att minska 

riskerna genom att växa långsamt i takt med att kundkretsen ökar. Ett företag har hittat en 

investerare som, som kan anses vara ett traditionellt sätt att införskaffa resurser. Övriga 

företag arbetar inte i en stor utsträckning för att hitta resurser, men har gemensamt att 

företagsledarna använder sitt personliga nätverk som ett sätt att knyta resurser till företaget. 

Företagen skapar unika värden för sina kunder genom innovationer som ger nya lösningar på 

kundernas problem. Ett företag visar även att det går att skapa värden för kunden genom att 

vara kreativ i var tjänsten eller produkten säljs.  

Företagen i studien har till mestadel låg prioritet på reklam som ett sätt att marknadsföra sin 

produkt, eftersom resurserna saknas för att köpa annonsplatser. Istället prioriteras och anses 

det värdefullt att arbeta med PR, samt mun till mun marknadsföring.  

Etableringsprocessen inom dessa företag har skett genom ett sätt att använda 

marknadsföringen som delvis stämmer överrens med teorierna om den entreprenöriella 

marknadsföringen.  

Företagen i studien har i sin marknadsföring visat tecken på att använda sig av en 

entreprenöriell marknadsföring, samtidigt som de även använder tekniker som kan tillhöra ett 

traditionellt sätt att marknadsföra sig.  

Diskussion 
Det är svårt för företagen med mindre resurser att synas med hjälp av reklam, eftersom 

kostnaderna ofta är höga. Andra problem som är förknippade med små resurser som tas upp i 

uppsatsen är problem få ut produkter i butiker, höga produktionskostnader för mindre serier 

av en produkt, samt allmänna begränsningar i vad företaget kan göra. Ett traditionellt sätt att 

marknadsföra sig genom att optimera marknadsmixen pedagogiskt uppdelad i 4P är ett bra 

sätt för mindre företag att kunna ha översikt i vad som bör tas i beaktande gällande 

marknadsföringen. Problemet för företag med begränsade resurser är dock att begräsningar 

hur de 4P:na kan utformas är starka. Entreprenöriell marknadsföring kan vara ett bra sätt för 

mindre företag att istället fokusera på hur företaget kan arbeta för att neutralisera nackdelarna 

som det innebär att ha mindre ekonomiska resurser. De företag som använder sig av detta 

skulle kunna växa snabbare, genom att exempelvis med hjälp av kreativitet och outnyttjade 

resurser synas för sina kunder, istället för att köpa reklamplatser som annars skulle vara dyrt.  
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Nya möjligheter för innovation kommer att fortsätta uppstå, speciellt i föränderliga miljöer 

som utvecklas i snabb takt, exempelvis internet, där nya affärsmöjligheter kan uppstå. För att 

företag ska kunna upptäcka dessa möjligheter som uppstår är det viktigt att organisationen är 

uppbyggd på ett sätt som underlättar detta. Den entreprenöriella marknadsföringen kan hjälpa 

företag att upptäcka dessa möjligheter och sedan utnyttja dem.  

Det finns alltså skäl för befintliga företag att använda entreprenöriell marknadsföring, men 

störst anledning till använda entreprenöriell marknadsföring har ändå nystartade och mindre 

företag, för att få hjälp att etablera sig på marknaden. För att bidra till att de svenska 

ambitionerna att entreprenöriella företag ska öka och vara framgångsrika är det bra om 

forskningen kring entreprenöriell marknadsföring lyfts fram och att det är möjligt för blivande 

entreprenörer att tillgodogöra sig denna kunskap. Det kan ge företag som är bättrade rustade 

att klara av utmaningarna att etablera sig trots små ekonomiska resurser. 

Framtida forskning 
Denna uppsats studerar endast fyra företag utvalda som alla är innovationsföretag. För att ge 

oss större insikt i entreprenöriella företags marknadsföring, kan liknande studier göras för 

andra typer av entreprenörsföretag, det vill säga inte bara innovationsföretag, utan även andra 

typer av mikroföretag. Det vore även intressant att använda en kvantitativ metod för att 

studien ska kunna innefatta ett stort antal företag som kan ge oss insikt i vad som företagen 

prioriterar inom deras marknadsföring. Företagen i denna uppsats har nedprioriterat 

användandet av reklam som ett sätt öka försäljningen och tycks förlita sig mer på PR och mun 

till mun marknadsföring. Detta är ämnen som en kvantitativ studie kan undersöka för att ge 

kunskap om hur företagen prioriterar.  

Den entreprenöriella marknadsföringen tycks utifrån denna uppsats vara något som är 

användbart för små och nya företag, men säger inget om det även kan vara ett sätt att hjälpa 

stora etablerade företag att vara innovativa och kreativa. Är det så att entreprenöriell 

marknadsföring lämpar sig för mindre företag och att traditionella metoder lämpar sig bäst för 

stora företag?  
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Bilagor 

Definitioner 

Definition mun till mun  

Mun till mun marknadsföring går ut på att människor berättar för sina vänner och bekanta om 

det budskap de har fått reda på om din produkt/tjänst. 

"Oral, person-to-person communication between a perceived non-commercial 

communicator and a receiver concerning a brand, a product or a service offered for 

sale."
55

  

Innovationsföretag 

Definitionen av innovationsföretag är tagen från William B. Garner och den beskriver bäst 

företagen som ingår i denna studie. Definitionen följer; innovationsföretag, som kan vara att 

göra ”något nytt som en idé, produkt, service, marknad, eller teknologi i en ny eller etablerad 

organisation
56
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Intervjumall 

 

Bakgrundsinformation 

Berätta om företaget? 

Affärsidé 

Anställda 

 

Berätta om branschen? 

 

 

EM vs en traditionell marknadsföring 

Starten av företaget? 

-Kundorientering Vs innovationsorientering 

 

Hur skaffar företaget kunder? 

-Top down vs bottom up strategier 

 

Beskrivning av marknadsaktiviteter? 

-Produkt, pris, plats, påverkan vs interaktiv marknadsföring och mun till mun marknadsföring 

 

Inhämtning av information? 

-Market research vs networking 
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Transkriberingar 

Karin Ljunggren (Creality) 

C= Carl Billkärr, K= Karin Ljunggren, J= Joakim Lublin 

C: Berätta om företaget och idén! 

K: Jag renoverade lägenheten, och köpte till slut en ny lampa som ja skulle sätta upp, och för 

en gång skull köpte jag en lite dyrare lampa, jag har inte lagt så mycket pengar på lampor 

tidigare. 

J: När var det här då var det länge sen? 

K: Det här var i jultid 2006, men så fick jag den precis innan jul och så skulle jag sätta upp 

den men det vart bara inte snyggt, de gick inte att få koppen högst upp att sitta snyggt, och då 

tänkte jag, borde det inte gå att ordna det, någon måste ju göra något åt det nån gång och det 

kanske är jag som ska göra det, då började idén gro i bakhuvet, det va under en period i mitt 

liv som jag ville gör något nytt.  

J: Hur startade företaget?  

Jag hade lite olika idéer men den har idén är ju bra märkte jag när jag började titta runt lite hur 

de ser ut hemma hos folk och i lampaffärerna samt frågade hur mina vänner upplevde 

situationen. Och de ser ju inte så bra ut så jag utgick från själv grundtanken och försökte 

komma på uppfinningen. Man hänger ju en lampa på en krok liksom, och kroken sitter fast i 

taket, och de lösningar som finns var att kåpan fästs mot sladden med hjälp av en skruv. Men 

min idé var att det måste vara en funktion som fäster kåpan mot taket och då är kroken 

nyckeln i det hela. Så de var så jag började skissa o rita på olika sätt man skulle kunna göra 

det på. Sen började jag titta på patent för att se att det inte fanns något redan, det kan ju finnas 

patent som ligger men som inte används. Så därför ville jag hitta en unik lösning så att det 

skulle gå att tjäna pengar på den. 

J: Hur va de alltså, var det något du jobbade heltid med att ta fram produkten 

K: Nej alltså det dröjde ganska lång tid innan jag började jobba med det mer praktiskt liksom, 

det tog några månader innan och sen jobbade jag som konsult samtidigt i mitt egna företag, 

jag jobbade fritid, deltid och helger, och sen börja jag nån gång i mars 2007 och ett halvår 

senare hade jag gjort en första prototyp och den va i metall men bara för att testa själva 
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funktionen som jag hade tagit fram och sen hade jag gått igenom massa patent, man kan få 

tillgång till hela världen patent 

C: Jaha det är så pass? 

K: Ja precis 

J: Är det lätt att förstå de patenten eller måste man ta hjälp av någon? 

K: Alltså de beror ju på vad det är för patent, är det ett medicinpatent så förstår ju inte det 

C: Nej det är ju klart  

K: Det är extrem mycket att läsa, sida på sida ner nästan utan punkt, och undantag och i fall, 

det är ett svårt språk. Min första ansökan skrev jag på engelska men så skulle jag översätta 

den på till svenska och det var ju nästan lika svårt de man kan ju inte alla uttryck 

C: Måste man skiva den på engelska? 

K: Nej nu, jag, fick fel år där, men jag ville ju sälja den i hela världen så jag ville ta världs 

patent, men det är billigare och ta patent i Sverige. För att få ett patent i Sverige går de 

igenom hela världens patent, och det är billigare att söka i ett enskilt land så då tänkte jag att 

om jag får patent i Sverige så kan jag utvidga det sen så slipper jag översätta ansökan sen. 

Hade jag gjort det idag så hade de varit en bra ide men när jag lämnade in ansökan så var det 

inte tillåtet att göra så, så därför var ja tvungen att översätta allt till svenska då 

C: Hur lång är en patentansökan, är det 30 sidor text eller räcker det med några sidor? 

K: Det varierar väldig beroende på hur komplex din lösning är, min ansökan är på 22 sidor.  

C: Är det bilder också eller är det bara text? 

K: Det är text och så tillkommer då figurer som det heter så att en patentansökan består utav 

bakgrund, och då ska man prata om hur det ser ut idag, de här patenten löser det här 

problemen och de här patenten löser de här, så man måste ha undersökt hur marknaden eller 

vad man ska säga ser ut idag, och sen kvar står ett problem och det ska man beskriva vad man 

kommer att lösa med sitt patent och sedan går man in på beskrivningen och dens ska vara så 

utförlig som möjligt. Och i så många vinklar som möjlig och den ska vara bred men inte flum, 

efter beskrivningen har du dina patentkrav och det är det du söker patent för. Hela 

patentansökan utvärderas och patentkraven är det som undersöks noggrannas, och då 
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undersöker de patent som är närliggande och i deras svar så kan det betyda att det här 

patentkravet som jag har formulerat kan jag inte få patent på men då har man chans att byta 

patentkrav 

J: Var det något som hände för dig eller? 

K: Ja de hände, det händer nästan för alla, men jag får inte lov att ändra om det inte finns med 

i beskrivningen 

C: Så det gäller att skjuta brett i beskrivningen med andra ord? 

K: Ja precis, man får inte hitta på något nytt så man får hålla sig till de som är skrivit i 

beskrivningen så Ja, de gäller att skjuta brett. 

J: Vad händer när du hade fått patentet då, då var det om jag fattade, mars 2007, 

K: Nej de var då jag jobbade med produkten, jag ansökte i början på januari 2008 innan dess 

får man ju, patent utvidgas på uppfinningshöjd och nyhetsvärde, har du berättat om din idé för 

någon så är det inte något nyhetsvärde och då får du inte patent, man måste vara 

hemlighetsfull, folk tycker att man är tråkig som inte berättat om det. Jag var med på en 

mässa 2008 så därför lämnade jag in patentansökan innan dess 

C: Jaha, så då kunde du visa upp produkten utan att det var någon fara? 

K: Då hade jag gjort nya prototyper som jag visade upp. Som var med på mässan. 

J: Vilken mässa var det? 

K: Formexmässan 

C: Hur hämtar du information från marknaden? 

K: Mässor är ett bra sätt. Formexmässa till exempel, den visar upp allt som finns i 

inredningsaffärer 

C: Jag har varit där tidigare då min mamma sålde gardintyger, det är en stor mässa! 

K: Jag de har allt, ifrån keramiktomtar till lampor och inredning 

C: Hur var feedbacken när du var där? 
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K: Jag fick bra feedback så jag bestämde mig för att köra, då det krävs stora investeringar för 

att göra den har typen av tillverkning. 

C: Vad kan det kosta ungefär? är det 100.000 eller mer? 

K: Nej det är mycket mer! För att tillverka en sådan här lamptop som är i plast krävs det att de 

tillverkar ett formverktyg som väger 250kg i stål som man sätter i en formsprutningsmaskin. 

Styckekostnaden blir ganska låg men investering blir hög. Har man tänkt att bara göra några 

stycken så är det bättre med en annan metod men har man tänkt att göra många så är denna 

metod bra. Man sprutar in plats i maskinen där mitt verktyg sitter o sen smälts plasten och 

formas mellan de två delarna och där blir min produkt 

J: Jaha okej. Men en sådan investering har du gjort nu eller? 

K: Ja precis, så då är det ett verktyg till den här och sen en till den här osv så det går åt två 

verktyg, så det var en satsning som jag gjorde och sen efter de är klara så får man lackare 

produkten, och då har jag valt de olika färger på de olika produkterna 

C: Vad kommer styckkostnaden ner på om man inte räknar med investeringen utan bara 

räknar vad själva produkten kostar 

K: Det beror på hur många, volym, det är det som är hönan och ägget, om jag kan ge höga 

volymer till fabriken så får jag bra priser, men får jag inga bra priser så kan jag inte sälja höga 

volymer, så det är lite jobbigt 

J: Så det är därför du har fått sänka priset för att sälja mer? 

K: Från början så tillverkade jag ganska få och då blev det en hög kostnad. Sen tillkommer 

det för förpackning, packning och skicka så jag hade nästan en styckekostnad på 50 kr tror 

jag.  

C: Hur mkt betalar butiken sedan? 

K: Lite mer än 80kr 

C: För ofta brukar väl butiken vilja ha 2-3 ggr påslag eller? 

K: 2.5 brukar man räkna med och då är det ink moms så om jag skulle sälja för 100 så 

kommer de sälja för 250 inkl moms 
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J: Jag tänkte på när du fixade fabriken, när var det? 

K: Det tog också ett tag, jag började tillverka första försöksomgången i juli 2008 men de blev 

inte som jag hade hoppats på 

C: Hade du då investerat i en sådan där stor metalldel på 250kg så du fick slänga och börja 

om? 

K: Jag det hade jag, men man kan göra justeringar på verktygen. Jag tillverkade dem i Kina 

för där är det halva priset mot Sverige, och i Sverige hade kostat ca 1,2 miljoner men i Kina 

kostade det 600.000kr. I Kina kan man göra justeringar för de kostar inte lika mkt i arbetstid 

som de gör i Sverige. Jag hade ganska mycket justeringar eftersom passningen blev fel och de 

satt inte ihop ordentligt. Och då har de suttit och slipat på verktygen eller lagt till stål för att 

de ska passa. Så nästa gång, jag producerade på riktigt i september 2008 sen dröjde det innan 

jag fick hem produkterna och sen ska man göra kartonger och designa dem så jag började 

sälja i slutet på oktober 2008. 

J: Vad var den första platsen du sålde på? Butik/nät? 

K: Jag säljer inte på nätet för jag vill inte konkurrera med mina egna kunder? 

C: Är de nått som de tycker är positivt? 

K: Ja det är klart om de går in på min hemsida och kan köpa det där så gör de där men om de 

går in på min hemsida o ser mina återförsäljare så köper dem där. 

C: Hur skaffade du kunderna? 

K: Jag gick runt bland butikerna i Stockholm och sa att jag hade en väldigt bra produkt som 

skulle passa o sälja hos er, och då fråga de vad de var o då visade jag. Och det är så jag har 

gjort för att få mina kunder. Och sen har jag ställt ut på mässor och den mässan som passar 

mig bäst är möbel och belysningsmässan. 

C: Hur blev du bemött när du kom ut till de olika butikerna, hej, jag har den här lamptoppen. 

Var det svårt att komma in? 

K: Det var individuellt beroende på vem som stod där. Det tar ju bara 5min så de går ganska 

snabbt att förstå produkten. Så det är inte någon idé att boka tid utan det är bara att dyka upp. 

När butiken är öppen så är det bara att dyka upp 
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J: Andra städare som produkten säljs i, har du åkt dit eller hur gjorde du då? 

K: Jag satte mig i bilen och åkte, så man kan säga att jag kan geografi ganska bra nu.  

J: Är det någon som har hört av sig och vill ta in dig i butiken? 

K: För det mesta så har jag åkt runt men sen har det även varit från mässorna att de har sätt 

min produkt och velat köpa in den. Då har jag inte varit på butiken. Och en del mejlar och 

ringer när de har hört om produkten. Eller läst om den i sköna hem eller någon tidning 

J: Vi såg att du hade en del pressklipp på hemsidan, är det något du har jobbat aktivt med eller 

har de hört av sig till dig? 

K: Både och, men framför allt från mässorna, och där går journalisterna runt och tittar efter 

intressanta idéer, det har varit med om du har en rolig sak som de gillar. Sen har jag skrivit 

pressreleaser som man lägger upp i ett rum och sen går de runt och tittar, det blir ju inte någon 

helsida utan till plocksidor. Sen har jag även skickat ut pressreleaser men då måste man veta 

vem man ska skicka den till. 

K: Om Man inte skickar ut något så syns man ju inte lika mkt, år 2010 har jag inte skickat ut 

något då jag har haft annat för mig, jag får inte alltid veta om jag är med heller, men tyglingen 

har jag varit med i Helsingborgs dagblad fick jag veta av en vän. Sen kan man köpa tjänster 

av olika nyhetsbyråer 

C: Det är rätt dyrt va? 

K: Ja allt man gör kostar pengar… 

J: Har du gjort nått annat förutom att åka runt i bilen och skicka pressreleaser, har du gjort 

nått annat, nån kampanj eller något? Vilken typ av marknadsaktiviteter har företaget använt 

sig av? 

K: Jag har märkt att butiker har olika mognadsgrad, eftersom detta är en ny produkt så finns 

det ju inte någon rätt plats för den i butiken. Butiken tänker typ, vad är detta, en lampkåpa 

eller något, den lägger jag typ ihop med sladdar och kontakter, och de har vi ju längst bak i 

butiken så här lägger vi den. Även om de tyckte att den var fantastiskt när de köpte in den så 

säljer den inte så bra, inte så konstigt när den ligger där bak. Sen tycker de även att det är en 

stöldrisk och att de inte vill ha dem framme då. Sen är det även trångt i butiken så jag ville ta 

fram ett displayställ. 
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J: Ja just de det är ju ganska trång, med lampor över allt. 

K: Så jag tog fram ett ställ som var väldigt litet och smidigt som kan tas fram och finnas på 

disken. Som även visar budskapet så att kunderna ska förstå. 

(Vi går iväg för att titta på stället) 

J: Har de ställen framme i butiken? 

K: de flesta har de, jag har inte förknippat det med en kostnad för dem, utan jag lånar ut 

ställen till butikerna. De är extremt rädda för minsta lilla kostnad. 

C: De kanske inte har så mkt marginaler? 

K: Jo de har de….. men de vill inte lägga pengar på de 

J: Har du några andra kampanjer som du har kört? 

K: Nej, men jag har tänkt att jag skall ge dem (Brus) 

K: Jag fick ett designpris i somras som heter red-doth-desgin award, de gillar ju folk att se att 

man har fått pris, så jag tänker att de ska ge lite reklam också 

J: Ska du sätta designaward märkning på kartongen eller? 

K: Ja eller på de där displayställen som finns i butiken 

J: De låter ganska mkt som att du jobbar med butikerna, är det ett medvetet val att du inte 

inriktar dig mot slutkonsumenten utan butikerna. En strategi skulle ju kunna vara att göra 

reklam direkt till slutkunden, då kanske i form av TV-reklam 

K: Det kostar för mycket, allt handlar om budget 

J: En annan idé kan ju vara Facebook, för att visa sin produkt och komma ut till kunderna. 

K: Jag har en egen sida på facebook, jag har en sida på youtube, twitter, det finns så otroligt 

mkt man kan göra, man kan jobba mer med kampanjer men det kräver så mkt tid. 

C: Hur ser branschen ut? 

Jag håller på att förhandlar med leverantörer och tar fram en ny modell så att jag ska kunna 

sälja till lamptillverkare, och då bearbetar jag ju lamptillverkare i hela Europa så får man in 
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dem så kan man sälja istället för 12-24 åt gången ca 10.000 åt gången. Då kan man tjäna lite 

mer pengar. Hela lampbranschen är stor och det skulle betyda mycket om jag skulle kunna 

komma in hos lamptillverkarna och leverera till dem också. 

C: Men då måste du pressa priserna lite mer va? 

K: De vill betala mindre, de är vana att betala en tia 

C: Då kanske du får 15 om du har tur eller, men då måste du tillverka dem för 5? 

K: Mmm, men det kan man inte. Så de är väl det som jag håller på att kämpa med, att förstå 

hur bra de är samtidigt som att pressa priserna. 

K: Om jag säjer dem för en 10 så lägger de på 10 och sen ska butiken lägga på 2,5; 10*2=20, 

20*2,5 = 50. 

K: Så då blir lampan 50 kr dyrare för slutkonsumenten, och då väger de inte möjligheten att 

sälja fler lampor som har denna funktion för 550 istället för 500kr och det är så de resonerar, 

så efter att alla har lagt på sin del så blir mkt i slutändan. 

C: Vad kostar en sådan där plastkopp som lamptillverkarna använder sig av i vanliga fall då, 1 

kr eller? 

K: De kostar ungefär 5kr tror jag eller mellan 5-10 kr, men de finns i olika plastmaterial och 

pris. 

K: Så jag lägger mycket tid på det just nu 

J: Jag tänkte på en annan grej, i draknästet blev det väl inte någon investering, har du hittat 

någon annan som vill investera? 

K: Jag letar nu, men man vill ha en investerare som har ett bra kontaktnät och inte bara 

pengar. Man måste även ha någon man gillar som har samma syn som jag har. Och någon 

som har gjort saker tidigare som har växt företag. Jag har ju gjort en plattform här och för att 

komma vidare krävs det mer kapital och mer muskler. Det krävs en insats och då är det viktigt 

vem de är, och att hitta de här personerna är svårt. Det tar tid att bygga upp kontakter. När ska 

du få investeringen, jag har hundra butiker, jag har agenter klara, men det är fortfarande låga 

volymer och man vet inte hur det kommer att gå och då är det svårt att veta hur många 

procent de ska ha för hur mycket. De vill ju köpa de så billigt som möjligt medan jag vill köpa 
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det så dyrt som möjligt. De har höga avkastningskrav. Det kanske är bättre att vänta tills man 

har lite mer kött på benen så att man kan visa att man har stora kunder och bra försäljning. 

C: För att det ska bli större, vad tror du behövs för att du ska ta det till nästa nivå? 

K: Två delar, lamptillverkare som kan sälja den ihop med lampan och få in den i retailaffärer 

och att de sitter på de snygga lamporna så att kunderna förstår att de kan köpa de till sina 

lampor också. Och att komma ordentligt utanför Sverige så att man får den försäljningen 

också. 

J: Vad tror du om, vi kolla lite på de som säljare, är det möjligt att ta sig in på de största 

varuhusen? 

K: Det går men det är svårt, de vill inte ha en produkts leverantörer för det blir för mkt 

logistik för dem. De vill helst ha få leverantörer. 

C: Kan man inte försöka ta sig in hos leverantörer som levererar till de stora företagen? 

K: Då blir det ett påslag till emellan. Hela tiden en avvägning, hur lång tid kommer det ta för 

mitt företag att komma in, eller ta hjälp av någon som redan är inne men då ska de ha halva 

vinsten. 

J: Binder man upp sig på kontrakt då också eller? 

K: Jag vet inte, de finns nog inga regler, de beror på vem du samarbetar med 

J: Det var en grej vi tänkte på, hur tänkte du när du satt priset? 

K: Dels ska de täcka kostnader, men jag har mer gått på vad det kan vara värt. Sedan har jag 

kollat vad butiken kräver och sedan tittat om det blir något över som räcker till vinst som jag 

kan leva på. Sen måste jag ju ha en person som säljer till butikerna. I början körde jag ju runt 

själv, men det är ohållbart, så nu har jag en person som åker runt i norr Sverige och säljer till 

butiker, och de kostar ju pengar. Så man får ta höjd för det. 

J: Men du tänkte på vad kunderna skulle kunna betala, hur fick du fram de? 

K: Jag gjorde en minimarknadsundersökning, med vänner och bekanta för att se vad de kunde 

betala, och vad de trodde vad andra skulle kunde betala. 

J: Pratar du nått med kunder ibland för att se vad de tycker om produkten? 
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K: Jag vill ju ha så mkt feedback som möjligt, och ibland får jag feedback från slutkunder. 

Sen frågar jag vad de får för feedback från kunder. De gillar produkten men en del tycker att 

den är för stor om man har en mindre lampa 

C: Var de därför du tog fram denna lilla varianten? 

K: Den tog främst fram för lamptillverkarna. 

K: Jag ville att lamptoppen i sig skulle bli något man såg. De var därför jag gjorde alla olika 

färgerna. Men den som säljer bäst är den här vita, vi svenskar gillar inte när de sticker ut för 

mycket. 

K: När de gäller lamptillverkarna så vill de att lampa ska synas i först och att lamptoppen 

skall var diskret så att inte lampan kommer i skymundan. Den ska vara smidig och inte för 

stor och dominerande 

K: Ju längre ner i Europa man kommer ju mindre ska de vara. Lamptillverkarna tycker att den 

är bra men att jag ska komma tillbaka med en mindre 

C: Gjorde du nya formar för att tillverka den lilla eller tog du bara fram en prototyp för att 

visa dem? 

K: Jag gjorde nya formar, så det är en ny investering 

 

Magnus Pettersen (Brottsportalen.se) 

J: Jag har lite frågor om marknadsföringen och bakgrunden om företaget. Jag och Calle som 

skriver uppsatsen har sätt draknästet så vi har lite koll på vad det handlar om. 

J: Kan du berätta lite om företaget? 

B: Man var med om ett brott själv och ringde polisen som lade ner utredningen i samma 

sekund man lade på luren i stort sätt. Så lästa jag på lite om hur många brott det var, ca en 

miljon och sen att bara 6% löstes och då såg jag att det fanns en potential där och att man 

kunde förbättra saker och ting. 

B: Då fanns det inte riktigt någon lag för vad som gäller när man köper begagnade varor. Men 

den nya lagen där har man 100% undersökningsplikt när man handlar. 
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J: När var de du kom på idèn och hur gick starten av företaget till? 

B: November/december 2008, jag hade ett annat företag då så jag började jobba med det här 

på sidan om. Så jag kontaktade tekniker som skulle bygga sajten. Sen rullade det på under 

våren och fick uppmärksamhet i media. Sen vann jag en affärsidétävling och fick 50.000kr 

samt gratis kontor. Så på hösten 2009 så anställde jag. 

J: Hur många anställda har du nu? 

B: Det är jag plus två till, vi är tre stycken som arbetar 

J: Vad hände sen? 

B: Sen har det rullat på, vi har experimentera med olika betalningssätt, för i början var det 

bara en beta version som testades på marknaden. Sen tittade vi på nya samarbetspartners. Och 

det har vi jobbat med under våren och hösten nu 

J: Hur skulle du formulera din affärsidé 

B: Vi vill bli en resurs för att hjälpa de som är med om vardagsbrott men även finnas där för 

att förebygga brott genom tjänsten. 

J: Jag tittade lite innan du ringde, och jag såg att det fanns lösta fall, bland med en cykel. Är 

det många fall som blir lösta med tjänsten? 

B: Vi har lite dålig erfarenhet att få folk att ställa upp när det klaras upp för vi svenskar är så 

mesiga och vill inte råka ut för något efteråt. När vi ser att någon har avmarkerat som löst fall 

så brukar vi skicka ut ett mejl och fråga hur det har gått till och det flesta säger, nej vi vill inte 

vara med som någon referens det är obehagligt och tjuvarna kommer komma efter oss. De 

som har ställt upp har en felaktig verklighetsuppfattning och förstår inte att det bara är 

knarkare som gör inbrott och har fullt upp med att leta efter nästa ställe att bryta sig in på så 

de kan få pengar till en fix. De har varit väldigt bra med fler referenser för då har vi kunnat 

visa att tjänsten fungerar bra. 

J: Såg du att det fanns några konkurrenter när ni etablerade er? Berätta om branschen! 

B: Nej det såg vi inte, men vi har vävt in stöldmärkning i vårt paket och där finns det massa 

konkurrenter. Men runt den unika idén med en robot som scannar av köp och säljsajter finns 

det inte någon konkurrent. 
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J: Vad såg du när du startade, för köpkraft, vad fanns det för kunder? 

B: Det var kunder som var drabbade av vardagsbrott 

J: Var det någon speciell typ ? 

B: Nej, det var väl, taktiken var att nå dem via försäkringsbolag för att nå dem som har varit 

med om inbrott i hemmet och inte bara kunder som har blivit av med en Iphone som de ändå 

får tillbaka inom kort. Sen så ser vi en annan kundkrets och det är köpare på köp och 

säljmarknaden och att de kollar upp i stöldgodsregistret så att de inte köper stöldgods 

J: Är det en gratis tjänst för dem eller? 

B: Den ingår i vårat premiummedlemskap, men vi ganska nära att ha den som en 

mikrobetalning, så kan man betala 15-20 kr för att göra en sökning. 

J: Jag tänkte på en till sak när ni utvecklade produkten, visste du vad kunderna tyckte eller 

gjorde du någon undersökning? Hur inhämtade ni information? 

B: Jag körde på med idén för jag trodde att det var något som skulle behövas och så kändes 

jag att de skulle vara lika mycket jobb att göra en undersökning som att ta fram idén och 

prova den istället. Sen utgick man från egen erfarenhet och kände själv när man hade blivit av 

med något att ingen brydde sig så då tyckte jag att de var bra att testa idén eftersom det inte 

fanns någon sådan grej innan. Jag vet inte hur mycket en undersökning hade hjälpt samt hur 

applicerbar den skulle varit på verkligheten. 

J: Om du nu utvecklar sidan till exempel med mikrobetalning, är det något du får feedback 

från kunderna eller kör du från egen idé? 

B: Det gäller först att knyta avtal med en partner, en av de största köp och sälj marknaderna 

för att sedan de ska lägga in i systemet en knapp som länkar till vår sida så att de ska kunna 

köra en test i vårt register och se så att det inte är stöldgods som säljs. Så fram till avtalet är 

knutet så kommer vi inte lägga ner mer krut på att utveckla den! 

B: Om man ska köpa en cykel till grabben så kan man köra den i registret så att det inte 

kommer någon arg kille med ett basebollträ som har blivit bestulen på cykeln och jagar 

honom. Så det är bra om vi kan knyta ihop oss med en sida som har mkt trafik och dra nytta 

av det. 
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J: Har ni någon annan strategi förutom det? 

B: Nej, men de är ju med försäkringsbolag i så fall, där de köper in de till sina kunder för att 

öka attraktiviteten och sen kommer det minska skadeanmälningar från deras kunder om de 

använder detta koncept. Eller de vet ju inte 100% men det är högst troligt att tjuven får svårt 

att sälja grejerna sedan. Det handlar om att slå bort marknaden för tjuven! 

J: Har ni någon reklam riktad med slutkunden? 

B: Ja de har vi ju 

J: Det står att ni distribuerar och försöker komma ut till andra sidor eller försäkringsbolag. 

Men jag tänker på om de finns någon reklam för att nå ut till sådana som mig som har fått min 

mobiltelefon stulen? Gör ni reklam på nått sätt? 

B: Nej det gör vi inte, vi har inte sätt den möjligheten, det hade varit om polisen hade skickat 

ut något så hade vi velat vara med där men polisen får inte samarbeta med privata företag så 

det är lite tråkigt.  

J: Finns det någon online som ni gör? 

B: Jag har marknadsföring via Google 

J: Vad hade ni får tillvägagångssätt när ni först släppte produkten? 

B: Vi använde oss av media, för jag har själv jobbet som journalist och vet att det är viktigt att 

få lite ”awereness” så vi har fått ca 50-60 tidningsartiklar på ett år. Det har dykt upp artiklar 

om hur roboten har löst fall. Men det tar mkt tid att komma ut i artiklar så på senare tid har vi 

inte hunnit med så mkt. 

J: Har du någon speciell strategi för att behålla befintliga kunder? 

B: När man väl har fått en kund är de så dyrt, så man måste ha en 75% återtäckningsgrad för 

att gå runt. Så vi har tittat på att byta till ett löpande avtal som man signar upp sig på så får 

man säga upp det när man inte längre är intresserad. Och även att utveckla produkten och 

nyttan för kunden 

J: Beskriv era marknadsaktiviteter? 



 

57 
 

B: Jag vet inte, det beror på hur man ser på marknadsföring, jag lägger mkt tid på att skapa 

samarbeten och det måste ju ses som marknadsföring det med. Men ser man enbart på 

annonsering så är det en promille av omsättningen 

B: Vi tänker på allt som medför att man får nya kunder så i de fallen så räknas samarbeten 

även in 

J: Hur gör ni för att skaffa kunder? Och hur mkr tid lägger du på samarbeten, hur går du 

tillväga? 

B: Man sitter och tänker på olika försäkringsbolag, som man betar av en efter en. Och tar ett 

möte, och sen är det en långdragen process eftersom det är så stora organisationer. Sen är det 

föringar som jobbar med grannsamverkan och likande. Jag ringer mkt och försöker boka 

möten 

J: Åker du runt i Sverige för att träffa folk eller hur bär du dig åt? 

B: Ja precis, jag har vart mest i Göteborg och Stockholm där det finns folk som är intresserade 

och att det är en så pass stor storlek.  

Magnus Stein (Avtal24) 

Transkribering Magnus Stein 

C: Kan du inte berätta om företaget? 

M: 2003, som idén började kläckas. Jag jobbade inom finansbranschen och efter it-boomen så 

var det många som hade förlorat pengar på olika saker. Man hade inte någon struktur för 

rådgivning inom kontoren. Spelade inte någon roll om det var inom privatebanking sektorn 

eller den andra. I varje kontor satt de i väggarna vad man sålde, oftast var de så att det man 

sålde var olönsamt både för banken och för kunden. 

M: Då började vi titta på sätt att formalisera detta. Att rätt kund fick rätt lösning och att 

banken tjänade pengar på det. I och med att jag gjorde det och hade en fru som är jurist så 

började jag dra lite paralleller om hur det fungerade. Och samtidigt gick jag en 

managementskola nere i Schweiz vilket egentligen är en entreprenörskapsskola för blivande 

toppchefer.  

C: Fortsätt, berätta om starten av företaget! 
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M: Då tänkte jag, de här måste vi göra något åt, att göra juridiken tillgänglig som ett 

rådgivningsverktyg. Vi testade det på olika människor och tänkte det kan väl inte gå att bygga 

en digital jurist, vilket vi nu har gjort. Bygga in alla kunskaper i en databas och sen använder 

vi webben för att kommunicera med kunderna som ett rådgivningssamtal och det är det vi gör. 

Hur ska de gå? De blir dyrt svårt? 

M: Vi bildade ett bolag 2004 och körde det vid sidan av våra jobb. Och 2008 lanserade vi 

sidan, en betaversion, vi började sälja och fick bra respons, och gjorde ingen marknadsföring, 

så tänkte vi det här kräver pengar, juridiken är en dyr kunskap och även all programmering. 

Även mycket kommunikation och det är svårt att ta sig till det som konsument. Många kunder 

upplever juridiken som väldigt komplicerad så de kryper i hela kroppen, men vi ville ta fram 

en lösning som var enkel och lättförstådd så man slipper den känslan.  

M: När man startar ett aktiebolag så måste man ha ett aktieägareavtal som reglerar olika 

punkter. Startar man ett konsultföretag så är det lika så.  

M: Vi gick ut för att söka kapital, och efter finanskrashen 98 så var det svårt att hitta 

investerare. 

M: Många sa att vi hade en bra idé men de sa att de hade problem med likviditeten i de 

investeringar som de redan hade. 

M: Vi fortsatte och testade och kom i kontakt med ett riskkapitalnätverk som heter Connect. 

Där vart vi ett av de bolagen de rekommenderade. Vi fick gå på träffar på olika 

revisionsbyråer och privatebanking, det ena började ge de andra och vi fick in lite pengar. 

M: När man söker riskkapital så gäller det att hitta en bra riskkapitalist med kontakter. Gärna 

ett gäng riskkapitalister som kan komplettera varandra. Och sen fick vi frågan om vi inte 

skulle vara med i draknästet och då hade vi en miljon kvar att få in. Vi ställde upp och kom 

med hela vägen och vi ville ha med Sven Hagströmer eftersom han har gjort ett grymt jobb 

med Avanza.  

M: Men vi ville ha in Sven, han är en fantastisk människa med många idéer och sen nappade 

han på det, men även Richard Båge. Vi hade sagt en miljon men kom därifrån med två. 

C: Hur mkt var det ni släppte ifrån er? 
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M: Jag kan säga såhär, Tv-programmet är en initial diskussion. Vi satt i tre månader och 

diskuterade fram och tillbaka. 

C: De vill väl se hur bolaget fungerar? 

M: Ja precis, de tyckte att bolaget var mer värt och vi byggde även om affärsplanen utifrån 

deras perspektiv och tog även in fler investerare. 

M: Nu är vi här och vi är sjösatta. Vi har fått världens bästa ägare och det tror jag är viktigt att 

man har. Men det är viktigt att våga döda min baby, där här är ju min baby, ”kill your darling” 

man måste vara beredd att ompröva och omdiskutera olika möjligheter. Man får nya 

infallsvinklar och nya idéer om hur olika saker ska göras. 

M: Det är viktigt att ha kvar ett stort eget ägande! 

C: Hur mycket ska man vara beredd att släppa ifrån sig? 

M: Det beror på vad man har för idé. Men jag säger såhär. Jag äger hellre 1 procent av 

Microsoft än 100 procent av någon liten datorbutik. Eller en procent av Mc Donalds än 100 

procent av kiosken på sibyllegatan.  

M: Allt beror på vilken typ av verksamhet det är. Jag hade inte kunnat skrapa ihop alla pengar 

själv då uppbyggnadsfasen slukar mycket pengar. Man kan även använda sig av ”friends & 

family” vilket är den andra vägen att gå, men då får man bara pengar och inte någon kunskap. 

Man vill åt nätverket och kontakterna. Det är det viktigaste. 

C: Du sa att du har fler investerare, kan det vara så att de har olika syn och blir oense ibland? 

M: Ja, Det är bra, för då blir det en kreativ diskussion. Vi har även tillsatt en utomstående 

person i styrelsen som inte har något ägande vilket känns bra då hon ser till bolagets bästa 

som helhet och inte bara investerade pengar. 

M: Det är viktigt att ha kvar en stordel av ägandet. Dels för att det är en stor morot men även 

en stor risk. Man blir dessutom mer sparsam då en viss procent av pengarna som går ut 

faktiskt är mina och om de anställde sitter och snackar skit på arbetstid så slösar de med mina 

pengar. Så det blir lite press att det ska hända saker. 

M: Grunden i allt entreprenörskap är att vara kreativ och lyhörd och inte ge upp. Hela tiden 

tänka att det går! Det kommer gå! Efter ett tag kommer folk säga, de där är omöjligt! Man ska 
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inte ge upp, riktigt tjurskallig! Man måste träffa människor och inte vara rädd att få ett nej! 

Säljfokuserad! Inte innovativfokuserad! Många är för inne på sin idé och glömmer bort 

säljandet. 

C: Hur såg ni på marknaden från början med etableringshinder, konkurrenter tex, när ni väl 

skulle lansera? 

M: Gamla porter finns ju alltid med. Vi hade inte några direkta konkurrenter, utan indirekta 

konkurrenter. Det är höga inträdeskostnader. Jag skulle gärna ha in en till för att förändra 

marknaden, precis som vi gjorde, vi förändrade ett beteende hos människor. 

C: Hur kände ni när ni tog fram produkten,  

M: Vi jobbade hela tiden, tog hjälp av en webbyrå som vi bollade idéer med. Även med 

kompisar och vänner.  

C: Hur inhämtade ni information? 

Vi använde vårt nätverk för att få fram vad folk tyckte om idén. Jag åkte till och med hem till 

vänner och bjöd på middag så fick de testa idén under tiden och ge feedback. 

C: När ni väl skulle lansera produkten, vad var tillvägagångssättet? 

M: Vi bara sjösatte skutan och köpte lite sökord på Google. 

C: Vad har ni satt för strategier för prissättning samt reklam? Och hur ser resten av branschen 

ut? 

M: Prissättningsstrategin är intressant eftersom det inte finns någon sådan produkt tidigare. 

Från början satt jag priset i paritet med en mall för att man inte skulle välja juristen utan välja 

oss istället. Men sen så sa alla att priset var får lågt eftersom de får en så pass kvalitativ 

produkt. Så vi dubblade priset när vi var på väg upp, och det vart inte ett hack i kurvan utan 

det bara fortsatte upp. Det är svårt att sätta priser eftersom vi är först i branschen med det vi 

gör. 

C: Hur skaffar företaget kunder? 

M: Än så länge, i januari kommer vi med ett nytt koncept, i dagsläget har vi bara kundservice 

man kan ringa till. Vi jobbar med partners tex hyresgästföringen som i sin tur säger ”vi jobbar 

med avtal24 så använd dem, vi har dessutom en rabatt där”. Eller Monster, ska ni skriva 
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arbetsgivaravtal så använd avtal 24. Annat har vi inte något kommunikativt perspektiv, vi 

pratar inte med våra kunder i dagsläget utan har andra som gör det åt oss. Det kommer att 

ändras i januari-februari. 

C: Beskriv era marknadsaktiviteter? 

M: Nej. Vi börjar köra nu, vi har gjort ett samarbete med Bonnier via Nya affärer och Privata 

affärer så vi syns tillsammans med dem. 

 

Dan Johansson (FlexNgrip) 

C: Berätta om företaget, det är intressant att veta hur du kom på hela idén? 

D: Ja, jag har ju hållit på med golv hela mitt liv och jobbat med materialet flock, det sitter i 

handskfacket på bilen till exempel. Och de har jag hållit på med den konstruktionen. Har varit 

med i ”äntligen hemma”. Jag har hållit på med golv hela livet och så en dag så tappade jag en 

golfklubba på banan som höll på att träffa en tjej i huvudet. Hon hade dött om jag hade träffat 

henne.  

C: Oj, ja det förstår jag.  

C: Berätta om starten av företaget! 

D: Dagen efter incidenten så tog jag mitt golvflock med lite lim i och stoppade in i en handske 

och sen in i en maskin med 60.000 volt. Så då så ställer sig stråna upp och fastnar i limmet när 

det blir kontakt. Så när hansken hade åkt igenom maskinen så märkte jag att det gav en himla 

effekt så då hämtade jag en golfklubba och så satta jag på lite flock och lim och sen in i 

maskinen 60.000 volt. Och sen när det kom ut så var konstruktionen klar. Det har jag sedan 

utvecklat i en fabrik i Borås. Har kostat mycket pengar i utveckling. Sedan har jag tagit fram 

ett nytt flock som tillverkas nere i Spanien som känns nästan som ett sandpapper.  

D: Har du sätt konstruktionen Calle? 

C: Ja, jag har titta på hemsidan 

D: Jaha okej, men du har inte känt på den? 

C: Nej tyvärr 
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D: Då skickar jag ett par handskar så får du prova 

D: Sen tittade jag på hur tillverkningen skulle gå till och på Kina som hela världen talar om. 

Efter fyra resor dit så tänkte jag, det här går ju att göra hemma i Borås. Jag tyckte att Borås 

kunde göra det bättre än kineserna. Vi gör allt utan att sy ihop handskarna för de gör de nere i 

Kina. Där går det inte att konkurrera, eftersom handsken är i tretton delar och tar en 

halvtimme att sy ihop. Det skulle kosta 150 kr i Sverige. I Kina kostar de 10 kr så det går inte 

o jämföra. Där har jag inte något val, för då går de inte att sälja handsken. 

D: Handsken har tagit lång tid att ta fram och det har vi jobbat mycket mer, vi har även tänkt 

på miljön och använt oss av material som är så miljövänliga som de går. Dessutom har jag 

tagit fram ett konstfiberskinn istället för att en massa djur ska behöva dö för handsken skull. 

D: Jag var med i en prisutdelning för några dagar sedan och Borås är bäst i världen på textil. 

De har ju företag som Oscar Jacobsson och Gina Tricot, New Wave. Så de är helt fantastiska 

när det kommer till detta. Jag van ett litet pris på 10.000 kr och blev firad av 150st andra. Sen 

fick jag visa på scenen inför gäster från designskolan och andra aktörer. Sedan passa jag på att 

berätta om skinnet i handsken för textilstudenterna och sa att nästa generations handske skulle 

kunna vara ifrån Borås och med vårt patent på insidan med greppet, så jag fick massa visitkort 

efter och de var intresserade att hjälpa till. 

D: Spelar du golf själv? 

C: Jag spelade när jag var yngre 

D: En god ny handske och ett nytt grepp på klubban är ju gött. Och det här nya skinnet på 

hansken är så bra att man inte ser skillnad på detta och ett riktigt. Och det miljövänliga limmet 

är också en bra känsla. De är som gummi nästan, som är konstskinnet alltså, och de flesta 

känner inte någon skillnad. Men inför framtiden kan de nog ta fram ett material i textil som 

känns som skinn. Jag är helt övertygad om att det är framtiden. 

D: Vår idé bryr sig inte om limmet fastnar på en tygbit eller skinnbit 

D: Jag var ju med på draknästet förra hösten. Det var ju inte någon hit eftersom de var lite 

småtaskiga och det var lite förnedringsTV och hånflinade åt mig för att jag bara hade 35% 

kvar av bolaget.  
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D: Två månader efter Draknästet vinner min handske årets innovation i Stockholm. 

Innovation inom konfektion, mina motståndare var tio stycken och till slut var det bara tio 

stycken som var nominerade till Stockholm. Bland annat Helly Hansen med ett nytt material 

som fick jackan att andas. Det var en bankett med 600 personer, och så fick jag gå upp på 

scenen, så berätta jag att Borås är centrat för konfektion och så har den här lille handsken 

vunnit pris upp i Stockholm. 

C: Oj det låter spännande. Kan du inte berätta lite om hur ni gör för att skaffa kunder? 

D: En vecka efter det så var vi på en mässa i Florida, en stockholmskille som hjälper mig, 

ringde och var helt lyrisk och hade visat upp hansken för en av världens största 

handsktillverkare. Redan två månader senare så fick jag komma över på ett besök. De hade 

testat slitstyrka och kvalitet och sedan frågade de hur många jag kunde producera per dag. Jag 

kan producera 1000 stycken, men jag drog till och sa 3000 för jag tänkte att vi fick köra 

treskift i så fall. De hade räknat lite på de och trodde att de skulle behöva 25000 handskar om 

dagen i så fall. Så jag skickade över lite material som de fick testa och de hade jämfört det 

med en annan typ av golftejp som klarade 1500 varav, medan mina saker klarade 12800 varv, 

nästan 10 gånger starkare. De pratade om golf i 15 minuter och amerikanska armen i tre 

timmar och försökte spåna fram idéer till dem. Det är bara egna fantasin som sätter stop för 

vad de kan användas till. 

C: Ja det förstår jag nu. Finns det några andra användningsområden för produkten?  

D: Jag var nere i Göteborg hos en stavhoppare och han visade hur de gjorde i dagsläget och då 

sprutade de lim i händerna och staven och sen hoppade de. Och då hände det att skinnet i 

handen försvann om man tog för mycket lim. 

D: Så fick han pröva med mina handskar och sen lite stripes att sätta på staven. Så fick han 

prova det över helgen. Och sen sa han att det inte var klokt att det inte har uppfunnits tidigare. 

C: Det känns som att du har legat i för att skapa kontakter? Använder du dem för att inhämta 

information? 

D: Jag har verkligen legat i för att skaffa mig kontakter och lära känna folk. Då jag alltid har 

hållit på med idrott och det har gjort att jag redan idag har ett stort kontaktnät jag kan använda 

mig av och få hjälp när jag behöver få information och feedback för min handske. För att 

avsluta USA. Det är först nu de förstår sig på vad handsken kan användas till och vilka 
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möjligheter som skulle kunna komma i framtiden. Och de hörde av sig för en vecka sedan och 

de hade skickat över ett lite tunnare material till handsken för de tyckte mitt var lite för tjockt. 

Och de har egna fabriker för att sy handskar. Men jag vill helst göra det i Borås eftersom jag 

har patent. Men de har planer på att visa upp den nya konstruktionen i januari på 

Londonmässan. Det är spännande. Jag håller för tillfället på att prata med ett golfproffs i 

Amerika som även är delägare. Så han ska vare med och lansera den. Vi träffades på en 

golfmässa i Jönköping. Handsken har dock inte blivit godkänd av St Andrews men 80% av 

golfarna tävlar ju inte så det är en stor marknad ändå, även om den inte skulle bli godkänd.  

C: Vi håller på med marknadsföring och jämför traditionell och entreprenöriell 

marknadsföring. 

D: Det är intressant för jag behöver en halvmiljon för att kunna annonsera för det hjälper ju 

inte om inte folk vet om att den finns. 

C: Det är klart, kan du beskriva era marknadsaktiviteter? 

D: Handsken behöver komma ut på marknaden i annonser för att synas. 

D: Det går i dagsläget titta på vår hemsida, men vi använder oss även av youtube för att visa 

upp den. Och om man söker på golfhandske på Google så kommer den upp och visar hur den 

fungerar. 

D: Jag träffade en finansiär igår som undrade om strategin och jag sa det att utan pengar är det 

svårt att marknadsföra sig och strategin blir då om någon vill köpa 100 handskar så tillverkar 

jag hundra om nån vill köpa 50 så blir det strategin. Jag får göra det som går efter bästa 

förmåga och i dagsläget går det att beställa handsken för 350kr.  

C: Berätta lite om resten av branschen? 

Men man måste även tänka på att om man har slitna grepp på klubborna kostar det 1100 kr att 

byta dem plus en handske för 200 kr alltså 1300 kr. De handskarna som säljs idag i resten av 

branschen är endast till för komfort. Märken som Cobra, Callaway, Niké. Men med min 

handske och de tillhörande greppen som man sätter på klubban får man allt för 350 kr och på 

så sätt blir det ju billigare. Har du slitna klubbor är det som att greppet blir helt nytt. 

Säljargumenten blir ju väldigt starka om någon skulle ifråga sätta priset på 350kr och säga att 

det är dyrt.. då säger man bara att ”då har du inte fattat vad det är jag säljer” här slipper du ju 
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köpa nya grepp till klubborna. Marknadsföring vi har ägnat oss åt nu är väldigt käck och 

tilltalande. Min son har designat kartongen så att den ska vara tilltalande.  

 

D: Mina söner har hjälpt mig med mycket för att jag ska kunna spara in pengar. 

D: Jag håller uppe priset till 350kr nu för att det ska finnas utrymme för en grossist att kunna 

köpa den och lägga på ett påslag. För jag behöver ca 100kr sedan. Så vår strategi är att börja 

smått och sedan försöka växa med tiden. Jag har pratat med VDn för Golf stores som har 200 

golfbutiker. Men då måste den bli godkänd av St Andrews först. 

D: Jag var med i svensk golf med en annons för månaden så att jag ska kunna sälja lite på 

postorder 

D: Till nästa gång har vi gjort en annons som är en sketch med Borås för att marknadsföra sig 

på. Den är ritad med streckgubbar och text som beskriver på ett roligt sätt hur handsken 

fungerar. Är olika steg, steg ett, två och tre. Sätt på tejpen, ta på handsken och till sist slå!  

D: Jag håller på att förhandla med svensk golf för att få ner priset så att vi ska kunna komma 

ut och synas. Och så står det om årets innovation och att det är årets julklapp. Så när annonsen 

kommer ut så räcker det med att jag säljer 80 handskar för att betala annonsen. Det skulle 

förvåna mig om det inte var någon som köpte den. Jag ska försöka sätta in 6 annonser om jag 

kan pressa priset lite. Idén är så himla käck och om folk bara förstod de så skulle den sälja 

som bara den! 

D: Det imponerar mig även hur pass slitstarkt materialet flock är och att det skulle få sådana 

proportioner tycker jag är helt fantastiskt. 

D: Jag skickar gärna några handskar till dig! Om du ger mig adressen! 

 

 

 

 

 


