
 

  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

Icke - traditionell  etablering av  

Entreprenöriell  marknadsföring  
  

  

En studie om nystartade företags  

marknadsföringsmetoder   för  att synas på  

marknaden.   

Södertörns högskola |  Institutionen för samhällsvetenskaper   

Kandidatuppsats 15 HP | Marknadsföring | Höstterminen 2015   

  

Författare: Farah Khalil och Nicholas Riley   
  

Handledare: Lars Vigerland   
  



 

Sammanfattning  
  

Titel: Icke-traditionell etablering av Entreprenöriell Marknadsföring: En studie om nystartade företags 

marknadsföringsmetoder för att synas på marknaden.   

  

Författare: Riley, Nicholas & Khalil, Farah  

  

Handledare: Lars Vigerland  

  

Examinator: Johanna Fernholm  

  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur nystartade företag etablerar sig på marknaden 

genom att använda andra marknadsföringsstrategier än traditionell marknadsföring.  

  

Metod: Denna studie har genomförts genom en kvalitativ ansats med tillämpning av en 

semistrukturerad intervjumall. Den kvalitativa ansatsen var genom insamling av data via intervju med 

13 olika företag.  

  

Teori: Den teoretiska referensramen innehåller en analys utifrån tidigare studier med teorierna: 

Marknadsförings mix, Entreprenöriell marknadsföring, Effectuation samt olika metoder inom den 

icketraditionella marknadsföringen som Sociala nätverk, mun-till-mun metoden och 

internetmarknadsföring.  

  

Empirin: Empiridata består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 13 olika nystartade företag.  

Det förekommer även kvantitativ ansats i from av presentationen av data i empirin.  

  

Slutsats: Resultatet påvisar att de sociala omständigheter är den gemensamma nämnaren till hur 

nystartade företag använder sig av marknadsföring trots förändringar i tillvägagångssätten. Det 

förekommer fortfarande användning av traditionell media i form av PR eller tv-reklam för att genera 

större resurser. Resultatet visar även att det kan krävas en stormarknadsföringsbudget för att kunna 

etablera sig på marknaden mycket snabbare, trots icke-traditionell marknadsförings kostnadseffektivitet 

och träffsäkerhet i jämförelse till traditionella metoder.   

  



 

Nyckelord: Marknadsföring, Entreprenörskap, Entreprenöriell marknadsföring, traditionell 

marknadsföring, SME-företag, Innovation, Nystartade företag.  

  



 

Abstract  
Title: Non-traditional establishment of Entreprenuerial Marketing: A study of startups marketing 

activities to appear in the marketplace.  

  

Authors: Riley, Nicholas & Khalil, Farah  

  

Tutor: Lars Vigerland  

  

Examiner: Johanna Fernholm  

  

Purpose: The purpose of this study aims to examine how new startups enter the market using other 

marketing strategies than traditional marketing methods.   

  

Method: The study was conducted using a qualitative approach by applying a semi-structured form of 

intervju. The qualitative approach was through the collection of data through interviews with 13 

different companies.  

  

Theory: The theoretical framework in this study includes: Marketing mix, Entrepreneurial marketing, 

Effectuation and none-traditional marketing such as social media, internet marketing, viral marketing 

and word of mouth.   

  

Empirics: Empirical data consists of qualitative semi-structured interviews with 13 different startups. 

There are uses of the quantitative approach in the form of presentation of the interviews in empirical 

data.  

  

Conclusion: The results indicate that the social circumstances is the strongest common denominator for 

the changes in marketing for start-up companies. They are still using traditional media in the form of 

promotional or television advertising to generate more resources. The result also shows that it may 

require a large marketing budget to be able to enter the market at a faster pace regardless of 

nontraditional marketing efficiency and accuracy compared to traditional methods.  

  

Keywords: Marketing, Entrepreneurship, Entrepreneurial marketing, traditional marketing, small 

enterprise, innovation, Start-ups  
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Begreppsdefinitioner  

Genomgående i denna uppsats används termen:  

  

Innovation: Flera stegs process för att omvandla idéer till nya samt förbättrade produkter, tjänster eller 

processer för att framgångsrikt kunna avancera, konkurrera och differentiera (Baregheh, Rowley & 

Sambrook 2009).  

  

Nystartat företag: Företag som är startade sedan högst tre månader tillbaka och den andel som bedriver 

ett aktivt företagande som är äldre än tre månader men yngre än 3,5 år (Entreprenörsskapsforum 2015).  

  

Entreprenöriell Marknadsföring: EM är en anda, en orientering samt en process för passion fullfölja 

möjligheter, lansering av och växande företag som skapar upplevda kundvärden med hjälp av relationer 

genom att använda innovativ, kreativitet, försäljning, marknad nedsänkning, nätverk och flexibilitet 

(Hills et al. 2010).  

  

Traditionell Marknadsföring: Marknadsföring är aktiviteten, en uppsättning av institutioner och 

processer för att skapa, kommunicera, att leverera, samt utbyte av erbjudanden som har värde för 

kunder, kunder, partners och samhället i stort (AMA 2013).  

  

Icke-traditionell marknadsföring: Motsatsen till traditionell marknadsföring och innehåller de 

tekniker som inte kännetecknas av klassisk annonsering, som till exempel PR och mun till mun. 

Kännetecknas av pull istället för push, att man försöker locka till sig konsumenter istället för att trycka 

ut massmeddelanden. Integration med events och promotion material där avsändaren inte helt tydligt 

framgår samt relationsmarknadsföring istället för isolerade kommunikationstillfällen (Harris 1999, s.16).   

  

Små-medelstora företag (SME): Definieras som de företagen som har färre anställda än 250, och 

antingen en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro, eller en årlig balansomslutning som 

inte överstiger 43 miljoner euro. Ett litet (små) företag definieras som ett företag som sysselsätter färre 

än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år (EU 

2005)  

  

Nätverk: Nätverk definieras som en grupp av två eller flera kopplade utbytesrelationer (NE 2016).   
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1  Introduktion  
Uppsatsen har delats in i fem delar. Det inledande avsnittet börjar med en introduktion till entreprenörskapens roll och 
innebörden av nystartade företag. Därefter presenteras grunden till studiens ämne om de icke-traditionella 
marknadsföringsmetoderna och dess funktioner. Följt av en diskussion utifrån tidigare artiklar och forskning. Det inledande 
avsnittet avslutats sedan med uppsatsens syfte, frågeställning och avgränsningar.   

1.1 Inledning   
Inom det svenska näringslivet sedan den industriella utvecklingen kan man se hur entreprenörskap har 

haft en viktig roll med framgångsrika entreprenörer som exempelvis Ruben Rausing och Ingvar 

Kamprad med sin starka företagssanda. Det blir allt svårare att ignorera entreprenörens roll som har 

stora påverkan på etableringen av internationella företag som vuxit fram och som fortfarande finns kvar 

idag t.ex. Tetra-Pak, IKEA, Eriksson samt H & M (Landström 2005, s.11). I den nya globala ekonomin 

framstår Sverige idag som en av de mest entreprenöriella länderna inom EU. Det finns exempel från 

senare år som har lett till att ämnet kontinuerligt återupptas genom att betona vikten av 

entreprenörskapets roll för nystartade framtida succébolag och dess betydelse för samhällsutvecklingen. 

Det har skett en ökning i nystartade företag bland den svenska befolkningen i viljan att starta eget, en 

fördubbling av andelen svenskar ägnar sig idag åt entreprenörskap. Denna ökning är en viktig orsak som 

har tagit Sverige till samma nivå med övriga EU-länder och med USA som är det ledande landet i 

världen inom entreprenörskap (Entreprenörskapsforum 2014, sid.23-24).    

  

Genom den vetenskapliga historien har marknadsföring och entreprenörskap betraktats som två separata 

akademiska discipliner därför att man inte har förrän på senare år insett vikten av att koppla samman 

begreppen till entreprenöriell marknadsföring (Hills, Hultman & Miles 2008). Större betoning kan 

således läggas på nystartade, små-medelstora företagens marknadsföring utan tillgång till stora 

marknadsförings budget som redan antas finnas vid användandet av traditionella  

marknadsföringsmetoder (Hills, Hultman & Miles 2008). Nyligen gjorda framsteg inom nystartade 

företag har bevisat att alltför litet uppmärksamhet har riktats mot yngre företag vilket har lett till ett 

förnyat intresse att bygga på den nuvarande akademiska debatten kring samspelet av marknadsföring 

och entreprenörskap. Denna uppsats tittar mer på det praktiska förhållandet av kreativa, effektiva och 

entreprenöriella användningen av icke-traditionella metoder som marknadsförings verktyg i nystartade 

företag, oberoende av bransch och storleks kriterier.  

  

1.2 Problemdiskussion  
Entreprenöriell marknadsföring är ett ännu yngre ämne än entreprenörskap som är ett separat ämne. Det 

var bara sedan 1985 som entreprenörskap och marknadsföring började ta fart med den första publicerade 
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empiriska studien (Hills, Hultman & Miles 2008). Det var inte förens då som det började fokuseras på 

mindre företag och hur de kunde bli framgångsrika, utan att ha samma resurser som redan etablerade 

stora företag. En av de mest dominerande faktorerna är att det råder intensivare konkurrens med 

tillgången till information, kortare livscykel för produkter och allmänt snabbare förändringar som leder 

till en dramatisk ökning av förändringstakten (Landström 2005, s.12). Företagens konsekvens av den 

nya utvecklingen är att man mer än någonsin måste kunna anpassa sig i den föränderliga miljön, att 

snabbt kunna anpassa sig till omvärlden där det råder ökande konkurrens mellan företagen (Morris, 

Schindehutte & LaForge 2002; Coviello, N, Brodie, R & Munro, H 2000). Den nya globala marknaden 

med framväxande sofistikerade teknologier har lett till att företag kan tjäna pengar genom att investera i 

specialkunskaper och intellekt som endast högt motiverande, kunniga människor har. Detta för att sedan 

utnyttja intellektuellt på marknaden genom ett internt system och att integrera hanteringen av de många 

utlagda aktiviteter inom företaget (Quinn 2005, s.109). Framväxten av nya metoder och med en 

koppling till innovation kan vara varför många nystartade företag försöker vara entreprenöriella. 

Kunskap är ett av de mest betonade i dagens ekonomiska tidsålder och förmågan att omvandla den till 

kundvärde. Denna entreprenöriella förmåga är en av de vanligaste orsakerna till framgången av ett nytt 

företag oavsett storleken. En möjlig lösning till detta är entreprenöriell marknadsföring, som används för 

att lära sig att kunna se möjligheter samt kunna skapa innovationer för överlevnad och tillväxt aspekter 

(Quinn 20005; Miles, Gilmore & Harrigan et al 2015).  

  

Stokes (2000) påstår att traditionell marknadsföring är tänkt som en avsiktlig och planerad process. Det 

förutsäger en noggrann kartläggning av kunders behov inom detta marknadsföringskoncept genom 

formell marknadsundersökning där det föregår en strukturerad utveckling av nya produkter och tjänster 

som svar på dessa behov. Å andra sidan anses entreprenörensbeteende representera en mer informell, 

oplanerade process genom att förlita sig på intuition och energin hos individen för att uppnå 

konkurrensfördelar (Sarasvathy 2001). Det blir allt mer uppenbart att den marknadsföring som utövas av 

företagare är något annorlunda än de begrepp som presenteras i de traditionella marknadsföringars 

läroböcker (Stokes 2000; Hills, Hultman & Miles 2008; Miles, Gilmore & Harrigan et al 2015; Morrish, 

Miles & Deacon 2010).  En mycket stor samt växande andel av människor i företagsverksamhet 

anstränger sig med beslutsfattning varje dag. Företagsverksamheter världen över håller på att bli mer 

fria, marknadsorienterade och mer företagsamma (Sarasvathy 2001).   

  

Entreprenöriella företag har en annorlunda uppsättningen av marknadsföringskompetenser som normalt 

innehåller en överlägsen förståelse för kunders behov, marknads trender och marknadspositionering. 

Små företagen använder marknadsföring som ett verktyg för att skapa konkurrensfördelar, genom att 
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differentiera sitt marknadsföringsprogram med att utnyttja sin kunskap, kunder, marknaden och 

teknologin (Hills, Hultman & Miles 2008). Problemen som småföretagare och entreprenörer tvingas 

bemöta är i synnerhet en smal kundbas, begränsat omfattning och konsekvenserna av 

marknadsföringsaktiviteterna, rörliga och oplanerade ansträngning och övertro på chefernas 

marknadsföringskompetens (Stokes 2000). Nya företag drivs nödvändigtvis inte av entreprenörer men 

behöver vanligtvis extern finansiering för att växa (Wallnöfer & Hacklin 2013). Detta beror på deras 

begränsade resurser, förmåga och nyhetsfristen samt främlingskap begränsas tillgången till 

kompletterande resurser och närverk. Det gör att deras marknadsföringsaktiviteter i sin tur blir särskilt 

svårt (Hallbäck & Gabrielsson, 2013). Det kan tolkas att det i sin tur leder till att nystartade företag 

tvingas bli entreprenöriella redan från grunden. Däremot i frågan om nystartade företag per automatik 

uppfyller kravet av att vara entreprenöriella är dock svårt att konstatera med tanke på att många 

nystartade företag inte är innovativa eller enbart bedriver vardaglig verksamhet.  

  

Entreprenörskapets nära relation i förhållande till innovation och produktutveckling har inneburit att det 

har i marknadsföring fått ökad acceptans med åren (Hills, Hultman & Miles 2008, s.102; Jones & 

Rowley 2011). De flesta praktiserande entreprenörsmarknadsförare ser marknadsföring som en social, 

personlig aktivitet och inte bara en organisatorisk funktion som den traditionella synen. Marknadsföring 

används för att uppnå tillväxt som entreprenören har passion till (Hills, Hultman & Miles 2008 s.104). 

Entreprenöriell marknadsföring är mer möjlighetsdrivet som ofta skapar nya produkter och utnyttjar 

marknadsmöjligheter genom innovation av produkter, process, strategier eller domän. Det genomsyras i 

alla nivåer av organisationen när den entreprenöriella marknadsföringen fokuseras på att identifiering 

och utnyttjandet av möjligheter (Hills, Hultman & Miles 2008 s. 107).  

  

Ny teknik, såsom dem på Internet, skapar mer än bara snabb förändring. Den omdefinierar grunden om 

hur företag distribuerar, sköter handeln och interagerar med varandra i alla områden av den mänskliga 

verksamheten (Sarasvathy 2001). Den entreprenöriella normen förefaller ha stärkts i Sverige med en 

framväxande natur av företagsanda och forskningen tyder på att marknadsföring är avgörande för 

överlevnaden och utvecklingen av småföretag i samhället (Stokes 2000). Marknadsföringsteorin har 

utvecklats till mestadels av stora företag och man kan fortfarande se många läroböcker som speglar 

dessa ursprung i de begrepp och fallstudie som representeras. Marknadsföring anses vara ett 

nyckelverktyg för entreprenörens kompetens. Trots detta saknas det tillräckligt med data för 

marknadskommunikationer i misten av den digital marknadsförings skifte som har sker med hjälp av 

icke-traditionella metoder. Det är därför det anses i denna uppsats vara lämpligt att undersöka 
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marknadsföringsprocesserna för att vidareutveckla vår förståelse för icke-traditionella metoder genom 

analysen utifrån nystartade företag för att undersöka hur man bäst agerar i det nya landskapet.    

  

1.3 Syfte   
Syftet är att undersöka hur nystartade företag etablerar sig på marknaden genom att använda andra 

marknadsföringsstrategier än traditionell marknadsföring.  

  

1.4 Frågeställning  
Hur använder sig nystartade företag av icke-traditionell marknadsföring för att etablera sig på 

marknaden?  

  

1.5 Avgränsningar   
Studien har som avsikt att endast undersöka nystartade företagsetableringar på marknaden. Nystartade 

företag är företag som är startade sedan högst tre månader tillbaka och är ett aktivt företagande som är 

äldre än tre månader men yngre än 3,5 år (Entreprenörsskapsforum 2015). Det är inte alla nystartade 

företag som anses automatisk vara entreprenöriella därför sker en avgränsning till företag nära 

förknippat med innovation. Denna studie avgränsar sig till företag som är verksamma på Internet. Alla 

deltagande företag har mellan 0 och 100 anställda. Vi kommer inte att begränsa oss vidare till en 

specifik bransch eftersom vi har som avsikt att inrikta oss mot alla typer av branscher.   

  

1.6 Disposition  
Denna uppsats har strukturerats på följande vis:   

  

Först ges en analys av tidigare studier och de tillvägagångssätten som använts, sedan sker en 

presentation av studiens utvalda teorier. Därefter diskuteras uppsatsens valda metod, en källkritisk 

diskussion samt en tabell som visar alla deltagande företag. Därefter sker det en övergång till empirin 

där all insamlad data från verksamma företag framställs. Det fjärde avsnittet består av en analys av 

resultatet med koppling mellan utvalda teorier och den insamlade empirin innan resultatet avslutningsvis 

presenteras i en slutdiskussion i den sista delen.  
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2  Teorier och tidigare studier   
I detta avsnitt presenteras först tidigare studier sedan övergår uppsatsen till det valda forsknings teorierna som är relevanta 
för undersökningens syfte. Avsnittet behandlar traditionell marknadsföringsteorin marknadsföringsmixen, entreprenöriell 
marknadsföring” som teori, effectuation samt de mest vanlig förekommande och mest effektiva icke-traditionell 
marknadsföringsmetoderna.    

2.1 Tidigare studier  
Entreprenörskap har ansetts i den traditionella bemärkelsen vara något som de människor som inte 

kunde delta i högre utbildning utför, istället skulle man praktisera konceptet genom att starta ett nytt 

företag. Kontroversen kring detta närsynta perspektiv tenderar att bortse från resurs och 

kapacitetsbegränsade företag, dess affärsmål och intensiteten av flera entreprenöriella företag där 

entreprenören använder sig av de lämpligaste marknadsföringsstrategier för att uppnå 

konkurrensfördelar (Hills, Hultman & Miles 2008, s.100). Bristen på fokus i den traditionella 

marknadsföringsforskningen har under många år huvudsakligen varit på stora resursrika företag och ofta 

förbisett de nya små-medelstora entreprenöriella företag (Hills, Hultman & Miles 2008, s.99; Jones & 

Rowley 2011). Särskilda problem väcks då i betydelse till mindre nystartade företag. Desto större ett 

företag växer förbättras inte alltid förutsättningarna, det finns anledningar att tro att en sammansättning 

av snabbrörliga små-företag med ledare som skapar närhet till kunderna och med en mer lättsam 

organisationsstruktur för att uppnå högstanivån av flexibilitet (Bjerke & Hultman 2002, s.1).   

Entreprenörskapets relevans sträcker sig både till små samt stora företag, dock tenderar entreprenörliga 

aktiviteter att vara mer synlig i mindre företag och när företagen går igenom tillväxt blir det svårare att 

bibehålla den entreprenörliga fokus i det flerskiktsledningsstruktur som uppstår (Collinson & Shaw 

2001; Coviello, N, Brodie, R & Munro, H 2000). Stokes (2000) säger i sin artikel att enligt läroböckerna 

och chefer för företag har de gett anspråk på att utövandet av marknadsföring har en låg prioritet jämfört 

med de övriga funktioner i ett förstags verksamhet. Detta eftersom att man ofta har sett marknadsföring 

som något som de stora företagen gör.   

  

Det förekommer att antingen små entreprenöriella företag eller större progressiva företag försöker ibland 

att agera som om de vore små för att ta vara på möjligheterna som kan skapas. De snabba 

förändringarna av att vilja starta eget företag har enligt Bjerke och Hultman (2002) på senare år övergått 

från synen att ”Större är bättre” till ”Litet är vackert”. “Litet är vackert” innebär att nya företag skapas 

baserade på revolutionerande innovationer, en överlägsen företagsvision och ibland förmågan att få en 

bättre känsla av vad konsumenterna vill ha. Den största vikten har traditionellt lagts på  

produktionskapacitet och den finansiella styrkan hos ett företag. Numera har denna tillämpning blivit 

ersatt av mer immateriella, relevanta och adekvata kompetenser i att använda information, kunskap, och 

relationer till andra företag, kunder och konsumenter strategiskt (Bjerke & Hultman 2002; Quinn 2005).   
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Framställningen av det nya alternativa affärstänkandet har skapat ett nytt skift i samhället inom 

företagsverksamhet (Bjerke & Hultman 2002, s.1). Stora väletablerade företag har ofta tillräckliga 

resurser som de kan använda för att marknadsföra sig både traditionellt och icke-traditionellt. För 

mindre företag kan det däremot vara svårare att marknadsföra sig genom traditionell marknadsföring på 

grund av begränsade resurser (Gezelius & Wildenstam 2011).   

  

Under senaste åren med utvecklingen av sociala medier har företag av alla olika storlek börjat 

marknadsföra sig med hjälp av olika digitala kommunikationsformer. Utvecklingen av sociala medier 

har under de senaste åren vuxit fram med en lavinartad kraft (Gezelius och Wildenstam, 2011). Den 

växande popularitet för sociala medier har lett till att fler privatpersoner samt företag ansluter sig till 

webben som en plattform för att diskutera, dela samt samarbeta istället för att enbart forska eller läsa 

efter information (Jones 2010). Denna utveckling har förändrat det sättet som företag hanterar och 

bygger upp sin kundbas samt relationerna med intressenter. Det mest positiva med sociala medier är att 

det inte krävs stora resurser för att marknadsföra sig, utan det som krävs för att lyckas enligt Gezelius 

och Wildenstam (2011) är planering och kreativitet. Sociala nätverk blir härmed ett verktyg för 

entreprenören att använda för att kunna förbättra sitt rykte, stärka varumärket eller att föregripa och 

svara på feedback från kund och leverantörer. Det innebär att ett företags rykte inte är längre enbart i 

händerna på företaget. Denna insyn har förändrat företagarnas källa och distribution av information samt 

berikar småföretags erfarenhet inom drift och bidrar till en värdeskapande process (Jones 2010).  

  

Sociala medier anses vara ett nytt sätt att marknadsföra sitt företag, därför kopplas den till 

icketraditionella marknadsföringen. I artikeln Colliander & Dahlen (2011) exemplifieras trovärdigheten 

ett företag skapar hos kunderna genom användandet av sociala medier jämfört med traditionella 

kommunikationsformer. Författarna har i sin artikel undersökt huruvida marknadsföringen hos vissa 

företag och varumärken framställs i sociala medier jämfört med den traditionella marknadsföringen 

(Colliander & Dahlen 2011). Resultatet blev att många kunder är mer positiva mot marknadsföring av 

företag i sociala medier jämfört med traditionell media. Det visar att marknadsföringen i sociala medier 

har blivit ett effektivt sätt för många företag att skapa relationer med sina kunder. Sociala medier kräver 

inte en stor budget till skillnad från traditionell reklam. Det kostar ingenting att starta ett konto på 

Facebook, Twitter, Blogg, Youtube eller Slideshare (Carlsson 2010, s.90). Den ekonomiska 

investeringen är alltså minimal för att synas på sociala medier. Det krävs däremot engagemang, 

kunskaper, flitigt arbete och tid att arbeta med sociala medier (Carlsson 2010, s.90). Traditionell reklam 

kräver däremot stora ekonomiska investeringar i form av spridning och repetition för att uppnå resultat.  
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Enligt Carlsson (2010) kan ett litet företag som inte har tillräcklig stor budget nå en lika stor framgång 

som större företag.  

  

2.2 Marketing Mix  
Marknadsförings mix utvecklades på 1950-talet av Neil Borden med idén att marknadsförings chefer har 

en blandning av ingredienser, som man likt kocken sätter samman i ett unikt set av marknadsförings 

recept för att matcha konsumenternas krav och behov vid en given tidpunkt. Betoningen placeras på de 

kreativa aspekterna av procedurer och policy för att kunna producera en lönsam företagsverksamhet. 

Denna uppsättning har förkortats och förenklats på senare år till marknadsförings 4 p: Produkt, plats, 

pris och promotion (Baines et al 2014).  

  

1. Produkt: Behandlar själva produkter eller det som erbjuds, hur den uppfyller kundernas behov, 

dess förpackning och dess varumärke.  

2. Plats: (eller distribution) Behandlar det sättet som produkten möter kundernas behov dvs. hur den 

når slutkunden, vart den finns tillgänglig.    

3. Pris: Den kostnaden som finns till kunden och kostnaden samt vinst till säljaren.  

4. Promotion: Behandlar de aspekterna angående vad det som erbjuds har för fördelar samt hur dess 

funktioner förmedlas till den potentiella kunden.  

  

Denna lista är komponerad från en 12 objekt lista av olika element, med delposter som tillverkaren bör 

tänka på när man utvecklar marknadsmixen. Det kan vara produktplanering, pris, varumärke, 

distributionskanaler, personlig sälj, reklam, promotion, paketering, display, service, fysisk handling 

samt faktainsamling och analys (Baines et al 2014). De 4 P har traditionellt sätt behandlas som den 

obestridda basmodellen inom marknadsföring, totalt överväldigande tidigare modeller och metoder som 

till exempel det organiska funktionalistiska tillvägagångssättet. Den har blivit ett obestridligt paradigm 

inom akademisk forskning och har i praktiken till stor del förvandlats till att kunna hantera denna 

verktygslåda istället för att verkligen utforska naturen av företagets marknadsförhållanden och verkligen 

tillgodoser de verkliga behoven och önskemål hos kunderna (Grönroos 1994).  
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2.3 Entreprenöriell marknadsföring  

”The proactive identification and exploitation of opportunities for acquiring and 

retaining profitable customers through innovative approaches to risk management, 

resource leveraging and value creating”  

- Morris & Schindehutte (2002)  

  

Entreprenöriell marknadsföring är ett koncept som fokuserar på innovationer och utvecklingen av nya 

idéer samtidigt som man har en intuitiv förståelse av marknadens behov. Här hittas kunderna genom en 

botten-upp tillvägagångssätt till marknaden. Inom denna typ av marknadsföring föredrarar man 

interaktiva marknadsföringsmetoder, att arbeta nära befintliga kunder och användningen av mun-till 

mun kommunikation för att hitta nya kunder. Entreprenören bygger upp en marknads intelligens som 

kännetecknas av informell informations insamling genom nätverk med personliga kontakter (Stokes 

2000). Att använda en botten-upp strategi innebär att organisationen börjar med att tillfredsställa ett fåtal 

kunders behov i en initial kundbas och sedan expanderar grunden gradvis allt efter vad erfarenhet och 

resurser tillåter. Det innebär alltså att entreprenören kräver viss karaktäristika drag i och med 

identifikation av nya marknadsmöjligheter, att kunna attrahera den initiala kundbasen samt expansionen 

genom mer av det samma. Nära relaterat är innovation, vilket i detta fall inte innebär helt nya 

förändringar trots att de i viss mån förekommer också utan mer bestående av inkrementella justeringar 

av befintliga produkter och tjänster eller tillvägagångssätt snarare än större utvecklings skalor. 

Innovativa verksamheter tar nya idéer och förvandlar dem till mer användbara produkter eller tjänster 

som kunderna behöver (Stokes 2000). Idén kommer i första hand och kontrollen för marknads acceptans 

kommer sen. Kreativitet och innovation i produkten eller tjänstens utveckling är kännetecken för ett 

framgångsrikt entreprenörskap, istället för noggrann forskning kring kundernas behov som i traditionella 

marknadsföringsmetoder (Stokes 2000). För framgång krävs det av entreprenörliga företag att 

entreprenören har beteende dimensioner av risktagande, innovation och proaktiva svar. Entreprenörlig 

innovation består av stora genombrott och uppfinningar. Det kräver i dessa fall mindre resurser, för att 

är istället mer flexibelt och anpassningsbart att genomföra (Stokes 2000).  

  

2.4 Effectuation  
För att förstå syftet av undersökningen är det värt att nämna denna teori som handlar om att kunna förstå 

entreprenörens beslutsfattande och därmed de viktiga aspekterna av entreprenörligt marknadsförings 

beteenden (Sarasvathy 2001). Skulle entreprenören veta redan från början exakt vad för företag som 

man önskar att skapa är det mer passande i de fallen att använda sig av existerande teorier och principer 
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för att starta det nya företaget. Oftast vet entreprenören redan vid uppstartsfasen någonting väldigt 

generellt, det kan vara önskan att tjäna massvis med pengar eller för att skapa något värdefullt som en 

varaktig institution men målet är att helt enkelt driva en intressant idé som verkar värt att sträva efter 

(Sarasvathy 2001). Ett beslut som utgår från effectuation består av:  

• En given uppsättning av medel som består vanligen av relativt oföränderliga 

egenskaper/omständigheterna i beslutsfattaren.  

• En uppsättning effekter eller möjliga operationalisering av generella ambitioner som till 

mestadels genereras genom beslutsprocessen,  

• Begränsningar för (samt möjligheter till) eventuella effekter som vanligtvis införts av begränsat 

medel, av miljön och dess oförutsedda händelser och  

• Kriterier för att välja mellan effekter, vanligtvis en förutbestämd nivå av prisvärda förluster eller 

acceptabla risker med anknytning till de givna medlen.  

Effectuation processen tar en uppsättning av medel som anges och fokuserar på att välja mellan möjliga 

effekter som kan skapas med den uppsättning av medel som finns (Sarasvathy 2001). Modellen börjar 

med en given uppsättning av medel och eventuella mänskliga strävanden att välja emellan från en 

uppsättning av möjliga effekter inbillade av entreprenören. Både medel och ambitioner förändras över 

tiden. Den specifika effekten som väljs är en funktion av nivån av förlusten eller godtagbar risk till 

entreprenören. Samma gäller för graden av kontroll över framtiden som entreprenören uppnår genom att 

strategisk samarbeta längst vägen.   

  

2.5 Icke-traditionell marknadsföring  
Den traditionella marknadsföringen har under en lång tid använts av många företag i form av 

annonsering ibland annat TV, Radio, direktreklam, dagstidningar och tidskrifter (Harris 1999, s.16). 

Företagen betalar då en viss summa till media för att få deras budskap att synas i reklamen. Traditionell 

marknadsföring bygger på en enkelriktad kommunikation och beskrivs enligt marknafsföringsgurun 

Seth Godin som en avbrytande reklam, Interruption marketing (Carlsson 2010, s.26).   

Thorstensson (2006, s.11) menar i sin tur att den traditionella marknadsföringen inte verkar ge samma 

effekt på grund av det växande reklambruset. Detta har i sin tur lett till att mottagaren har svårt att skilja 

och bestämma över vilken utbud som de vill ta emot. Enligt (Nyilasy 2006, s.161) har icketraditionell 

marknadsföring blivit en viktig del i ett företags marknadsföringsstrategi. Det finns olika faktorer som 

kännetecknas av icke-traditionell marknadsföring och som skiljer den från traditionell marknadsföring. 

En viktig faktor som kännetecknas av icke-traditionell marknadsföring är pullmarknadsföring istället för 
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push marknadsföring. Pullmarknadsföringen är det nya sättet att marknadsföra och kommunicera medan 

push marknadsföring kännetecknas av traditionell  

marknadsföring och kommunikation (Carlsson 2010, s.36). Ett bra exempel som tas upp i följande bok; 

Marknadsföring och kommunikation i sociala medier; Carlsson, L. (2010) är att pullmarknadsföring kan 

liknas vid en tårta som finns tillgänglig om och när mottagaren vill ha den, exempelvis en film på 

Youtube. Puchmarknadsföringen däremot kan jämföras som en tårta som kastas direkt på mottagaren 

som har en liten eller ingen chans alls att skydda sig, exempelvis som en reklamfilm på tv (Carlsson 

2010, s.36).  

  

Andra viktiga faktorer som kännetecknas av icke-traditionell marknadsföring är att företag försöker 

locka till sig konsumenter istället för att trycka ut massmeddelande, samt integrering med events och 

promotion material där det inte framgår någon avsändare. I icke-traditionell marknadsföring föredrar 

man även relationsmarknadsföring istället för avskilda kommunikationstillfällen (Nyilasy 2006, s.161).  

  

2.5.1 Sociala medier  

”Morgondagens varumärken byggs inte med gårdagens metoder” - 

 Micco Grönholm, varumärkesutvecklare.  

  

Tillämpningen av Public Relation, PR, i traditionell marknadsföring har alltid handlat om att formulera 

pressmeddelanden för att skicka vidare de till valda tidningar och journalister. För många företag har 

kontakten med nyhetsmedia varit och är fortfarande väldigt viktigt (Carlsson 2010, s.29).  Något som 

däremot förändrat synen på traditionell marknadsföringen är sociala medier eller det man idag kallar för 

Webbrelaterade tjänster. Sociala medier används idag delas för att ta del av och utbyta information, och 

dels för att knyta nya kontakter. De webbrelaterade tjänsterna består även av användargenrerat innehåll. 

Med användargenrerat innehåll menar man att det är innehåll som produceras av användarna, 

konsumenterna och många andra. Innehållet i traditionella medier är tillskillnad från sociala medier 

skapade av skribenter eller journalister (Carlsson 2010, s.10)  

  

Enligt Carlsson (2010) har ny teknik förändrat människors sätt att kommunicera. Även företags och 

organisationers förutsättningar om att nå ut till publiken har påverkats av denna förändring (Carlsson 

2010, s.35). Företagskommunikationen i sociala medier ska syfta på att bygga upp relationer, öppna upp 

för dialoger och skapa förtroende (Carlsson 2010, s.35).  
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Det finns många olika funktioner som sociala medier kan uppfylla både för privatpersoner och företag 

(Carlsson 2010, s.20). För privatpersoner kan sociala medier till exempel handla om att hålla kontakt 

med vänner och bekanta, knyta kontakt med personer som delar samma intressen, bakgrund, 

livssituation och dylikt, sprida information om saker man tycker är viktigt och mycket annat (Carlsson 

2010, s.20).  För företag kan dessa funktioner variera beroende på vilken yrkesroll man har.  

Marknadsförare arbetar med sociala medier för att öka medvetenheten kring företagets produkter och 

service eller för att ta reda på eventuell image problem innan den orsakar skada (Carlsson 2010, s.21). 

Kaplan A. M. & Haenlein M. (2010) diskuterar i sin artikel utmaningar och möjligheter i sociala medier 

och hur det har påverkat oss. Enligt författarna handlar allting om sociala medier i dagens samhälle. 

Många experter hävdar att om man inte deltar i sociala medier som t.ex. Facebook, Youtube, Second  

Life, räknas man inte som en del av ”cyberspace” dvs. den virtuella verkligheten. Med hjälp av sociala 

medier kan företag engagera sig i tid och direkt till slutkonsumenterna med en relativ låg kostnad och 

högre effektivitet än vad som kan åstadkommas med mer traditionella kommunikationsverktyg. Vidare 

diskuterar författarna att sociala medier inte är endast relevanta för stora multinationella företag, men 

även för små och medelstora företag. Användandet av sociala medier är inte en lätt uppgift eftersom det 

krävs ett nytt sätt att tänka på (Kaplan A. M. & Haenlein, M 2010, s.67).   

  

2.5.2 Internetmarknadsföring  
Internetmarknadsföring eller e-marknadsföring är ett sätt att marknadsföra företag via Internet (NE  

2016). Med tiden har Internet blivit en utmärkt plattform för kommunikation, inköp och försäljning 

(Kotler 2003, s.60). Enligt Zigler & Magnusson (2008) är det väldigt viktigt att alla företag använder sig 

av Internet för att marknadsföra sig och skapa sig en identitet. Utvecklingen av Internet och world wide 

web har haft en ombildande effekt på alla funktioner i ett företag (Krishnamurth 2006, s.51). Enligt 

Krishnamurth (2006) har marknadsfunktionerna utan tvekan sett den största förändringen någonsin. 

Många företag har börjat använda dessa funktioner dels för att bygga och förstärka varumärken och dels 

för att underlätta sökandet av konsumentgrupper. Dessa funktioner kan även användas av företag för att 

skapa konkurrensfördelar i den rörliga marknaden.  I dagens affärsklimat kan e-marknadsföringen ses 

som en betydande del av marknadsföringsaktivitet som omger alla viktiga varumärken (Krishnamurth 

2006, s.51). Marknadsföring via Internet kan ske på olika sätt. Ett exempel är att företag kan starta en 

hemsida på Internet där de kan visa mycket mer information om företaget och produkterna (Kotler 2003, 

s.59). Webbsideannonser, sponsring, länkavtal, Micro sajter är några andra exempel på 

internetmarknadsföring.  
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2.5.3 Word-of-mouth  
I den värld vi lever i idag är marknaden överväldigad av reklam, vilket blir mer och mer uppenbart med 

Word of Mouth kommunikationen som har blivit ännu viktigare på grund av dess höga frekvens på 

marknaden (Miquel-Romero, María José, Caplliure-Giner, Eva Mariá & Adame-Sánchez, Consolacion 

2013).  Grönroos (2007) definierar Wordof-mouth marknadsföringen som en kommunikation från 

person till person. Kommunikationen kan bestå av fakta om ett företag, dess produkter, tjänster och 

tillförlitlighet som sprids från mun till mun (Grönroos 2007, s.308-309). Denna sort av kommunikation 

kan ofta nå fler konsumenter och ge bättre effekt än den planerande kommunikationen som man t.ex. ser 

i reklamkampanjer (Grönroos 2007,  

s.308). En konsument som har haft en positiv eller negativ upplevelse av ett företag kan dela med sig av 

sina erfarenheter om företaget för blivande konsumenter. Konsumenten kan då välja att dela med sig av 

sina erfarenheter med sina vänner, familj och kollegor.  

  

Den viktigaste egenskapen med WOM är att mottagaren kan uppfatta källan som icke-kommersiell, 

vilket gör att informationen blir mer trovärdig och tillförlitlig (Miquel-Romero, María José, 

CaplliureGiner, Eva Mariá & Adame-Sánchez, Consolacion 2013, s.1971). Word-of-mouth anses vara 

positivt för företagets framgång och framväxt. Om företaget kan tillfredsställa kundens behov kommer 

kunden i sin tur att rekommendera företaget och dess produkter och tjänster till andra. Enligt Mossberg 

och Johansen (2006) kan ett företag påverkas av det kunder tycker och säger om dem, dvs. det rykte de 

har.   

  

I och med utvecklingen av teknologin har word-of-mouth kommunikationen utvecklats enormt 

tillskillnad från förr, då informationen spreds genom personlig kontakt ansikte mot ansikte (Mossberg & 

Johansen 2007, s.20). Nu förtiden kan man kommunicera med varandra med hjälp av telefonen, SMS, 

email, hemsidor, bloggar och andra nya elektroniska metoder. Denna typ av word-of-mouth kallas idag 

för elektronisk word-of-mouth (e-WOM) eller viral marknadsföring. Konsumenterna kan nu på ett 

enkelt och effektivt sätt dela med sig av sina erfarenheter med andra personer.   

  

Kotler & Armstrong (2009) definierar viralmarknadsföring som en Internet version av word-of-mouth 

marknadsföring. Viralmarknadsföring handlar om att skapa webbsidor, video, e-mail, meddelande, eller 

andra marknadsföringskanaler på Internet, som är påverkande i den utsträckningen att kunder kommer 

att vilja föra vidare de till sina vänner. Marknadsförare som arbetar med viralmarknadsföringen börjar 

vanligtvis med att skapa någon form av elektronisk ”innehåll”, såsom en video på Youtube eller en 
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vanlig hemsida på nätet. Syftet med detta är att förstärka företagets varumärke enligt (Ho, Jason Y. C & 

Dempsey, Melanie 2010 s.1001). Genom viralmarknadsföring har marknadsförare inom företag som 

avsikt att sprida budskap som personlig kommunikation, snarare än masskommunikation (Ho, Jason 

Y.C. & Dempsey, Melanie 2010, s.1001).  

  

2.6 Användandet av teorier  
Studiens utvalda teorier används dels som grundläggande information bakom vald tillvägagångssätt och 

metod som följer i kommande kapitel. Teorierna används också i utvecklingen av intervjufrågor till 

respondenterna och kommer sedan att vara till stöd i analysering av resultatet. Detta görs för att se 

praktiska samband mellan vanligt förekommande teorier i studentlitteratur och vetenskapliga studier. 

Teorin om marknadsföringsmixen valdes exempelvis för den ofta kännetecknar traditionell 

marknadsföring och marknadsföring i helhet som ämne. De traditionella 4 P har uppdaterats till 7 P med 

framgången av service och relationsmarknadsföring men valdes för att utgöra en kontrast mot 

icketraditionell marknadsföring. Effectuation modellen valdes som teori för att utgöra en skillnad mellan 

entreprenörskap, traditionell marknadsföring och sedan entreprenöriell marknadsföring som grunden 

bakom användandet av icke-traditionell marknadsföring.   
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3  Metod   
Detta avsnitt avser att presentera genomförandet av studien i syfte att ge läsaren en förståelse över de valda 
tillvägagångssätten. Inledningsvis tas den kvalitativa metoden upp för att kunna ge läsaren möjligheten till att bedöma 
tillförlitligheten av studien. Avsnittet övergår sedan till att presentera den valda forskningsstrategin och design, 
tillvägagångssättet innan redogörelsen av intervjuer och urvalet. Avslutningsvis kommer det att kritisk diskutera källor och 
redogöras av en egen reflektion kring studiens metod.  

3.1 Kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi  
Kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier är de två mest dominerade forskningsmetoder som man 

använder vid olika typer av forskning. Valet av forskningsstrategi är beroende av vad forskaren avser att 

undersöka. Det är forskaren som då avgör om vikten ska ligga på teoriprövningar eller att generalisera 

teorin (Bryman & Bell 2013, s.48).   

  

Den kvalitativa forskningsstrategin används för att ge en mer djupgående förståelse om en 

undersökning. Här sker insamlingen av data i form av ord. Förhållandet mellan teori och forskning ses 

som induktiv. Den kvalitativa forskningsmetoden är känd för sin flexibilitet eftersom det finns möjlighet 

att ändra forskningens upplägg under själva undersökningen (Bryman & Bell 2013, s.49).   

  

Den kvantitativa forskningsstrategi kan förklaras som ett deduktivt förhållande mellan teori och praktisk 

forskning. Denna forskningsmetod används för att kunna redovisa en teori som för det mesta består av 

siffror och statistik (Bryman & Bell 2013, s.49). Den kvantitativa forskningsmetoden används vid 

mätningar och kvantifieringar som exempelvis experiment och enkäter (Backman 1998).   

  

3.2 Val av forskningsstrategi   
Den empiriska undersökningen i denna forskningsuppsats bygger på en kritisk analys av tidigare 

forskning med fokus framförallt på det insamlade materialet i form av intervjuer med entreprenörer i 13 

nystartade företag. Informationen i studien utöver intervjuer har samlats in genom en analys av 

företagets aktiviteter på Internet samt företagens egna hemsidor. Detta innebär att vi har följt företagens 

närvaro på Internet, vilka sociala medieplattformar de befinner sig på och online 

marknadsföringsverktyg företagen använder sig av och inte. I analysen gjordes en kontrast mot den egna 

uppfattningen på företagens aktiviteter på Internet och respondenternas presentation av företaget.   

  

Det kvalitativa tillvägagångssättet har valts som metodansats i form av semistrukturerade intervjuer. 

Eisenhardt (1989) argumenterar att kvalitativa studier är passande när man strävar efter att utveckla eller 

förlänga en teori utifrån en situation där skillnaden i olika kontext kan spela en avgörande roll i 

förståelsen av ett fenomen. Vi har därför valt den kvalitativa forskningsstrategin för möjlighet till 
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uppfattningar genom direkt observation av en situation och miljö. Det gör det möjligt att kunna ta in allt 

som händer allt eftersom det händer, ställa följdfrågor för att öka insamlade empiriska materialet, och 

kunna belysa det intresserade området utifrån respondenternas svar. Valet av forskningsmetod består till 

stora delar av den intensiva kopplingen mellan empiri från verkligheten som ger upphov till 

utvecklingen av en testbar, relevant och giltig teori (Eisenhardt 1989).  I denna uppsats har även den 

kvantitativa forskningsansatsen tillämpats i form av diagram för att basera de insamlade data på 

variabler och för att presentationen av empirin ska kunna sammanställa resultatet mer lättöverskådligt. 

Undersökningen syftar till att främja lärandet av nya framväxande marknadsföringsmetoder samt se till 

vilken grad olika metoder används i praktiken genom entreprenörers individuella erfarenheter och 

perspektiv på olika uppsättningar av frågor relaterade till forskningsfrågan.  

  

3.3 Vetenskaplig tillvägagångssätt   
Inom vetenskapsteorin finns det olika angreppssätt på hur man närmar sig den empiriska verkligheten 

för att dra slutsatser. Det finns två olika vetenskapliga tillvägagångssätt som forskarna använder; 

deduktion och induktion.   

  

Det deduktiva angreppssättet utgår ifrån en teoretisk referensram till den empiriska verkligheten. 

Eriksson och Wiedersheim (1997) skriver att forskarna utgår först utifrån en teori och sedan formas 

hypoteser. Dessa hypoteser är i sin tur testbara påståenden om verkligheten som man sedan kan dra 

logiska slutsatser utifrån.   

  

Det induktiva angreppssättet utgår ifrån empiri till teori. Här drar forskarna en allmänna och generella 

slutsats utifrån empirisk fakta eller datainsamling (Thuren 2007). Den beskriver konsekvenserna av 

resultaten för utvalda teorier som är bakomliggande och styr hela undersökningen. Resultatet kopplas 

sedan tillbaka till den teoretiska referensramen och de forskningsresultat som hör till det valda 

studieområdet (Bryman & Bell 2013).   

  

3.3.1  Val av vetenskapligt angreppssätt  
Denna empiriska undersökning använder sig av det deduktiva angreppssättet. Undersökningen började 

med en litteratursökning för att kunna beskriva forskningsfronten och att lära sig mer om vad som är 

redan känt om kopplingen mellan marknadsföring och entreprenörskap i samband med nystartade 

företag. Genom en analys av vetenskapliga artiklar och studentlitteratur har underlag till forskningen 

inhämtats i form av tidigare kunskap och sökandet efter relevanta befintliga teorier att utgå ifrån som är 
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lämpliga att använda i syfte att koppla an till empirin. Entreprenöriell marknadsföring är enligt Bjerke & 

Hultman (2005) ett relativt nytt ämne inom den nya ekonomiska eran där undersökningen ser till att 

vidareutveckla detta kunskapsområde. Denna litteratursökning som har gjorts ligger till grunden för hela 

intervjuprocessen samt även den teoretiska referensramen. Litteratursökningen som har gjorts ligger till 

grunden för hela intervjuprocessen samt även den teoretiska referensramen. Artikelreferenser söktes i 

flera relevanta databaser och publikationer. Använda databaser inkluderar Google Scholar, EBSCO och  

J-stor.   

  

3.4 Forskningsdesign  
Forskningsdesign bildar en struktur som vägleder hur analysering av data och information går till  

(Bryman & Bell 2013, s.61). De olika forskningsmetoderna kan förknippas med olika forskningsdesign.  

Det finns fem olika typer av forskningsdesign vilka är; tvärsnittsdesign, fallstudier, experimentell 

design, longitudinell design och komparativ design (Bryman & Bell 2013, s.62).   

I fallstudier används normalt tilläggande data I form av dokumentation, arkiv och intervjuer. Fallen ska 

noggrant väljas för att kunna producera liknande eller motsatt resultat för förutsebara anledningar. Den 

grundläggande fördelen men denna metod är att den består av en djupgående karaktär, vilket möjliggör 

en analys av de olika fallstudierna och relationerna med andra (Mattar, 1994 se Franco, Maria de Fatima 

Santos, Ramalho and Nunes 2014 s.272). Tidigare forskning har utgått mestadels av kvalitativ forskning 

i form av fallstudier, i de flesta fallen har det varit ett fåtal företagsrespondenter, via telefonintervjuer 

(Stokes 2000; Jones 2010; Franco, Santos, Ramalho and Nunes 2014). Tilläggande information har 

hämtats från företagens hemsida, profiler på sociala plattformarna samt tidningsartiklar. Enligt Yin 

(2009) är den vanligaste källan till bevisen observation och fysiska artefakter.   

  

3.5 Intervjuer   
Intervjuerna arrangerades antingen via telefon eller email. Intervjuerna ägde rum från och med den 27 

november fram till den 4 januari 2016. Innan intervjuerna ägde rum presenterades undersökningens 

syfte och forskningsfråga, respondenternas relevans samt tillämpningsområdet i utredningen. Det har 

även framgått att det frivilliga deltagandet med intervjuer behandlas konfidentiellt och samt att 

respondenterna kan ta del av resultatet. Vid den situationen där en fråga har glömts att ställas har vi 

sedan den kontakten med respondenten kunnat återkoppla om man skulle behöva komplettera i 

efterhand. Intervjuerna varade från cirka 30 minuter till en timme som därefter transkriberades och 

sedan genomfördes en noggrann analys i koppling till den teoretiska referensramen. Alla intervjuer 

spelades in via telefon oavsett om det skedde över telefonen eller personligen, förutom den som utfördes 
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över email. Innan intervju med varje respondent bekräftade vi tillsammans med de deltagande om det 

var OK att spela in samtalen. Intervjuerna utfördes med respondenterna 1 (Pricelizer), 2 (Akuo) 3 

(Dailybitsof.com), 4 (Mumbaistockholm), 5 (Hälsokonsulterna Tre Kronor), 6 (Asket), 7 (Find Right) 8 

(Paradiset), 9 (Reciva), 10 (Lightinvest), 11 (Minatjänster.se), 12 (Djurdansen), 13 (A Little Nation). 

Alla förutom respondenterna 2 (Akuo) och 9 (Reciva) genomfördes personligen på en restaurang, café 

eller på företagets kontor i Stockholmsområdet. Respondent 9 utfördes via email och 2 via telefon. 

Samtliga intervjuer genomfördes tillsammans av oss båda, en agerade mer som intervjuaren medan den 

andra observerade, tog anteckningar samt ansvarade för inspelningsutrustningen. Vi har tillsammans 

intervjuat 13 företag inom olika branscher varav 11 intervjuer utfördes personligen, en i form av 

telefonintervju samt en via email. Samtliga intervjuer har varit med minst en av grundaren till företaget, 

vid ena intervjutillfället med båda grundare av företaget. Förutom intervjuerna har även användningen 

av den information som finns på företagets webbplatser och viss dokumentation som tillhandahålls av 

respondenterna.   

3.5.1 Deltagande företag 
  

Företagsnamn  Typ av  Ort & År  VD & Grundare  Antal  Bransch  

 Intervju  anställda  
1: Pricelizer (Maneer 

AB)  
Personlig  Stockholm, 

2014  
Karl Lillrud  1  It & Partihandel- Textilier, 

partihandel.  
2: Akuo (Six beverages  
AB)  
3: Daily Bits Of AB  

4: Mumbai Stockholm  
(Enskild Bolag)  

5: Hälsokonsulterna Tre 

kronor AB  

Telefon  Stockholm, 

2014  
Fritz Rabeler  9  Livsmedelframställning- 

Dryckesframställning.  
Personlig  Stockholm, 

2014  
Niklas Laninge  3  Data, it & Kommunikation- 

Datakonsultverksamhet.  
Personlig  Stockholm, 

2014  
Cecilia Kores  0  Design & inrednings-verksamhet: 

Industri & 

produktdesignverksamhet.  
Personlig  

Personlig  

Personlig  

Personlig E-

mail  

Stockholm, 
2015  

Stockholm, 
2015  

Stockholm,  
2015  
Stockholm, 

2015  

Stockholm,  
2015  

Viktor Berglund  

Jacob Nilsson &  
August Bringéus    

  
Kristoffer Gülenay  

Johannes Cullberg Erik 

Wegnelius  

2  

0  

0  

55  

80  

Utbildning, Forskning & 

Utveckling – inom sport och 

fritidsutbildning.  
Postorderhandel och detaljhandel 

på Internet med beklädnadsvaror.  

Partihandel inom dels Sport & 

fritidsartiklar.  
Specialiserad 

livsmedelsbutikshandel med 

hälsokost.  

Bank, finans & försäkring –  
Finansiella stödtjänster, övriga.    

6: Asket AB  

7: Findright Trading HB  

8: Paradiset (Sveriges 

godaste matmarknad 

AB)  
9: Reciva AB  

10: Lightinvest AB  

  

Personlig  Stockholm, 

2013  
Robin Castillo*  10  Teknisk konsultverksamhet –  Inom 

elteknik  

11: Minatjänster.se   Personlig  Göteborg, 

2013  
Joakim Sjöblom  4  Företagstjänster – Webbportaler  

12: Djurdansen AB  Personlig  Stockholm, 

2013  
Nils Ringmar  2  Media – Film, Video & TV  
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13: A Little Nation AB  

  

Personlig  Stockholm, 

2015  
Nils Ringmar  2  Media – Film, Video & TV  

*Respondent är inte längre aktiv inom bolaget, men var med och starta som del grundare.   

  
 

3.6 Intervjuform  
Studien använder sig av både strukturerade och icke strukturerade element vilket innebär att forskaren 

har en mall med teman som ska diskuteras och med förberedda följdfrågor som vägledning i 

intervjuerna. Denna semistrukturerade intervjuprocess gör att det finns utrymme att utveckla och 

fördjupa svaren som ges av respondenterna. Detta innebär att vissa frågor hade specifika följdfrågor i 

syftet att kunna klassificera vilken typ av marknadsförings strategi som används och öppna frågor som  

t.ex. ”Är ni flexibla att frångå denna strategi och mål om en affärsmöjlighet uppkommer?” och hur man 

går tillväga. Denna flexibilitet gör det även möjligt att ställa andra frågor utanför intervjuguiden 

beroende på svaren som respondenterna ger för att få svar på ännu fler väsentliga frågor. Vi har valt att 

intervjua 13 företag, eftersom var och en av dess undersöks så detaljerat som möjligt har den 

semistrukturerade intervju tillfört en grund och vägledning under intervjuns gång i att få fram tillräckligt 

med information om området som ska beskrivas.    

  

Eftersom vår forskningsfråga handlar om ” Hur använder sig nystartade företag med begränsande 

resurser av icke-traditionell marknadsföring för att etablera sig på marknaden?” är även urvalsmetoden 

styrd av forskningsfrågan. Utifrån de uttömmande och vida svaren som har samlats in från intervjun har 

vi med en viss struktur fokuserat på det som ska undersökas. Samtliga intervjuer spelades in på telefon 

och har i efterhand transkriberats. Utifrån de uttömmande och vida svaren som har samlats in från 

intervjun har vi med en viss struktur fokuserat på det som ska undersökas.   

3.7 Urval   
Eftersom denna forskningsuppsats avser undersökningen av traditionella och icke traditionella 

marknadsföring inleddes in diskussion gällande de olika begreppen små-medelstora företag och 

nystartade företag. Det ursprungliga urvalet av informanter utgjordes av 28 företag av vilka 13 fullföljde 

intervjuerna. På grund av begränsad tid lyckades det inte kontaktas fler än 28 företag, varav 3 deltog 

försent och gjorde bortfallet till 15 av 28 företag vilket är relativ hög. Flertal av dessa företag svarade 

inte alls, 3 av 28 företag ansåg att frågorna vara för omfattande och hade därför inte tid att svara. Fler 

företag kontaktades inte för att vissa företag utlovade svar över email, men som aldrig återkom och är 

den andra anledningen till det relativt höga bortfallet. Hänsyn tas även till julhögtiden som kan vara en 

annan orsak till att vissa företaget inte svarade alls eller hann i tid.   
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Urvalet av företag bestämdes till att fokusera på nystartade företagen, dvs. de företag som har blivit 

startade inom 3 år och har varit aktiv i minst 3 månader. Detta urval har gjorts utifrån 13 nystartade 

företag som har varit verksam sedan 2013. Valet av de deltagande respondenterna gjordes utifrån ett 

bekvämlighetsurval. Det gjordes sökningar i tidskrifter som Veckans Affärer, Driva eget, Ny teknik och 

IDG för att hitta relevanta nystartade företag att intervjua i uppsatsens syfte. Valet av  

företagsrespondenter började först med sökning på Google men valdes senare utifrån olika listor som  

“71 heta svenska Start-ups” av Veckans Affärer, “Startup listan” som görs av Ny teknik och “33 listan” 

som IDGs “Internetworld” sammanställer. Alla listor släpps årligen med utgångspunkten från listor 

gjorda 2013 och framåt. Innovation har även varit ett nära relaterat begrepp i sökandet efter företag. 

Detta för att se till att de deltagande företagen inte har kommit för långt i utvecklingsprocessen. Intresse 

för affärsidén och tillgänglighet har även varit en viktig faktor i valet av företag. Hela denna process har 

bidragit till frågeställningen och har även varit nödvändig till personliga intervjuerna. Antalet företag 

valdes för att kunna dra generella slutsatser om hur marknadsföringen i nystartade företag fungerar i 

praktiken. Intervjurespondenterna är utvalda från företagen själva, alltså inte slumpmässigt utvalda utan 

innehar en relevant post inom företaget för att kunna besvara intervjuguiden på bästa sätt. Vid kontakt 

med entreprenörer och företag, har det via rekommendationer blivit hänvisningar till Knackeriet, SUP46 

och Impact Hub för urvalet av ytterligare företag.  

  

3.8 Källkritik   
Till vår referensram har vi använt oss av olika kurslitteraturer och vetenskapliga artiklar inom de 

områden som ingår i vår undersökning. Valet av inriktning är nytt vilket innebär att det finns relativt 

begränsat med forskning och material sedan tidigare, dock har det hittats tillräckligt med grundläggande 

underlag för att utföra denna uppsats och för att göra den trovärdig. Vi har även valt ett kvalitativt 

tillvägagångssätt som forskningsmetod för att få en stor förståelse för hur marknadsföringen sker i 

praktiken. Under intervjuerna har vi haft direktkontakt med intervjupersonerna eller via telefonen. Det 

förkom även vissa intervjuer via mailen. Denna form att använda relativt öppna intervjuer med 

semistrukturerade frågor gjorde det möjligt för respondenterna att utrycka sig med egna ord gällande 

ämnet. Den ger även möjligheten att ställa följdfrågor och fördjupa svaren som tycks intressanta för 

ämnet. För att även nämna att man genom intervjuer och det personliga tillvägagångssättet som den 

innebär gjorde att bortfallet varit hög. När det kommer till nackdelarna är det att intervjuer tar tid och är 

en tidskrävande process med analys av data som kan bli svår med tanke på att det inte finns 

standardiserade svar. Antalet deltagande företag kan ha varit större för att få ett rikare innehåll med 

bredare insamling av empiri för att även bättre kunna dra generaliseringar av resultatet. Men den 
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tidskrävande processen att utföra gjorde att man kan fokusera sammanställningen av svaren på de 

deltagande företagen. För att göra studien så tydlig som möjligt och för att förbättra transparensen görs 

ett försök att på ett detaljerat vis som möjligt beskriva hur man gått tillväga från början, hela vägen till 

slutdiskussionen. Det krävs också att intervjurespondenten själva gör en tolkning av verkligheten utifrån 

de intervjufrågorna vilket innebär att det till stor utsträckning bygger på osystematiska uppfattningar om 

vad som är viktigt och betydelsefullt.  
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4  Empiri   
Här näst presenteras en allmän företagsbeskrivning med alla deltagande företag utifrån respondenterna själva med 
informationen tagen från intervjuerna, innan det sker en övergång och presentation av den resterande insamlade empirin 
från samtliga intervjuer uppdelat i 4 olika tematiserade delar.   

4.1 Allmän företagsbeskrivning   

Intervju med Pricelizer, grundare och VD:   

Pricelizer är ett nystartat e-handelsföretag som aktivt driver försäljningen på övergivna kundvagnar. 

Med Pricelizer får kunden välja själv, genom ett klick får de information om uppdaterade priser på olika 

produkter. Företaget sysslar med att bevaka priser åt kunder snarare än att jämföra priser som många 

andra företag redan gör.    

  

Intervju med Akuo, grundare och VD:   

Akuo är ett företag som producerar ett naturlig och hälsosam energi drick som innehåller bl.a. Guarana, 

grön te och ginseng. Företaget har funnits sedan mars 2015 då de började försäljningen av energi 

drinken i nära koppling till olika platser och företagskontor. Efter att de initialt har bevisat det 

bakomliggande konceptet "drink to think" har företaget börjat generera försäljning av Akuo. Företaget 

har idag totalt tre grundare och två anställda.   

  

Intervju med Daily Bits Of, grundare och VD:   

Daily Bits Of är en utbildningsplattform som erbjuder kostnadsfria kurser inom personligutveckling. 

Företaget fungerar som en marknadsföringskanal för de som gör kurserna. En kurs består av 15 lektioner 

och tar ungefär 1-2 minuter att läsa igenom via mail. Kurserna är uppdelade i tre kategorier; Jobb, hälsa 

och relationer och kan handla om allt som rör sig om hur människor funkar bättre på vardagen. 

Företaget kallar detta för mikroinlärning och beskriver kurserna som väldigt korta men kärnfulla.   

  

Intervju med Mumbaistockholm, grundare och VD:   

Mumbaistockholm är ett företag som startades i mars 2014 med försäljning av smycken eller "fine 

jewelry" som t.ex. guld, silver, diamanter och ädelstenar. Den vanliga försäljningen sker via web shop 

eller återförsäljare. Kunder kan även genom recirkulation göra om sina gamla smycken till helt nya och 

endast betala för produktionskostnaden. Företaget ger även möjligheten till anpassade beställningar som 

t.ex. till trolovning, förlovning, bröllop osv.   
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Intervju med Hälsokonsulterna Tre kronor, grundare och VD   

Hälsokonsulterna Tre Kronor är ett företag som fungerar som ett paraply utifrån innovativa idéer och 

hälsa. Företaget äger tre stycken affärsområden, allt inom digital försäljning som friskvårdsofferter.se, 

inslagslägenheter i Thailand och gymkortet.se. Hälsokonsulten tre kronor har ett team som består av allt 

från sjukgymnaster, personlig tränare, naprapater, talpedagoger och kostrådgivare.   

  

Intervju med Find Right, grundare och VD   

Find Right är en online plattform mellan svenska företag och kinesiska leverantörer som bygger på att 

matcha rätt förfrågningar med verifierade leverantörer i Kina. Deras vision är att förenkla 

importprocessen för företagen genom att sammanställ alla verktyg som behövs för att importera 

produkter via en elektronisk hemsida. Find Right beskriver sig själva som en väldig lättillgänglig tjänst 

för företag som vill importera sina produkter.   

  

Intervju med Paradiset, grundare och VD   

Paradiset är en daglig varukedja med hög fokus på ekologiska produkter. Allting som säljs inom 

företaget såsom mat, diskmedel mm får inte innehålla onödiga eller skadliga tillsatser. För företaget 

gäller det att ta reda på vart allt som säljs kommer ifrån med hänsyn till miljön, lantbruk, människan och 

djuren. Företaget har tre fysiska butiker totalt, varv två av dem kommer att invigas år 2016. De har även 

en näthandel där kunder kan handla mat eller varor via nätet. Företaget beskriver sig själva som Sveriges 

godaste matmarknad.    

  

Intervju med Asket, grundare och VD,   

Asket är ett protokallt integrerad online företag som säljer baskläder för män. Deras vision är att ta 

baskläder ur mode utan att behöva utsätta de för olika säsongseffekter och senaste kollektioner. 

Företaget sysslar med att perfektionera ett plagg i taget genom att fokusera på allra bästa kvalité och 

bästa passform till ett väldigt bra pris. Asket jobbar med de bästa fabrikerna i Portugal och säljer sedan 

rakt till kunden online via egen hemsida.   

  

Intervju med Reciva, grundare och VD:  

Reciva arbetar med låne- och försäkringsförmedling främst genom uppsökande marknadsföring via 

telefon och en hemsida. Företaget samarbetar med elva olika banker och ett försäkringsbolag. Företaget 

kontaktar kunder som har befintliga lån för att sedan jämföra med kundens ränta/räntor mot vad 

samarbetsbankerna kan erbjuda. Kan företaget hitta ett billigare lån till kunden via någon av 

samarbetsbankerna och kunden vill gå vidare med lånet får Reciva en engångsprovision av banken.  
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Intervju med Minatjänster, grundare och VD:  

Minatjänster.se är en webbshop eller ett internetbaserat verktyg där privatpersoner kan administrera alla 

sina permutationer. Idén har funnits sedan november 2013. Denna tjänst är skapad för människor som 

har en dålig uppsikt över sin ekonomi på grund av återkommande betalningsmodell. Företaget 

minatjänster.se kan då sammanställa kundernas prenumerationstjänster helt kostnadsfritt på en och 

samma plats.   

  

Intervju med Djurdansen, grundare och VD:  

Djurdansen är en produktionsblogg som arbetar med film och tv på sociala medier med speciell 

anpassning på videoformat för olika kanaler som till exempel Twitter, Facebook, Instagram och  

Youtube. Djurdansen riktar sig till andra företag som vill marknadsföra sig via sociala medier. Företaget 

registrerades 2009 men har varit aktiva sedan omregistrering till AB 2012.  Djurdansen drivs av samma 

delägare som företaget A Little Nations AB.  

  

Intervju med A Little Nations, grundare och VD:  

A Little Nations är världens första Snapchat byrå där de arbetar med att få företag att nå ut till nya 

kunder eller till sin målgrupp som finns på Snapchat. Företaget är nyligen registrerat och har samma 

delägare som företaget Djurdansen.   

  

Intervju med Lightinvest, del grundare:  

Lightinvest är en el installations företag som gör allt inom EL, brandlarm, ljuslösningar, till både stora 

företag och privatpersoner. Specialiseringen sker inom el och ljus. Försäljningen sker antingen via 

företag eller privatpersoner som tar kontakt med Lightinvest för ta reda på priset att göra olika el 

installationer.    

  

4.2 Marknadsföringsmetoder 
 

Marknadsföring i praktiken  

I denna del presenteras de olika marknadsföringskanaler som respodenterna använder sig av.   

  

Resultaten från analysen av företagens medverkan på olika sociala medier visar att Facebook är den 

mest vanliga media som majoriteten av företagen medverkar på. Dock visar det sig att Facebook 

annonsering inte betraktas i alla fallen vara den bästa metoden av marknadsföring då det inte alltid anses 
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vara så effektivt som det framstår. En av respondent säger i sin intervju; "Vi testade Facebook annonser 

ett tag, det var ganska effektivt men sedan testade vi att skippa att köra annonsering via Facebook för 

att se men det gav inte så mycket". En annan respondent menar att Facebook annonsering är den bästa då 

företaget lyckades få över 10 000 följare utan att ha lagt en enda krona på sidan på fem månader. 

Respondenten från företaget Pricelizer nämner däremot att det går att få väldigt mycket spridning av 

reklam via Facebook men detta är inte målet. Målet är att konvertera och sälja mer men för att göra det 

måste man sätta sig in i varje kampanj.  

  

Analysen visar att bara några utav företagen använder sig av egen blogg. Resultatet visar även att 

företagen i vissa fall använder sig av externa bloggare i sin marknadsföring och olika 

ambassadörprogram.. Ambassadörprogram innebär enligt respondenten från Asket att företagen 

undviker betalningsmarknadsföring och skapar värde för en viss produkt eller tjänst genom att låta 

Instagram profiler eller kända bloggare ta del av produkten.  Om dessa profiler eller kändisar gillar 

produkten/ tjänsten kommer de rekommendera den till andra och sprida ordet på ett ärligt sätt utan att ta 

betalt för det. I sin tur får bloggarna produkten eller andra saker som t.ex. inbjudningar på events eller 

att företaget lyfter fram de i företagets plattformar.  Även företaget Daily bits of arbetar på det sättet och 

anser att viktigaste aktiviteten är att ta hand om användarna när de är som mest dedikerade.   

  

             ”Vi ser våra kunder som våra bästa ambassadörer och marknadsförare”    

- Grundare & VD av Asket  

  

Det används även olika reformprogram där företag erbjuder en kund att posta ut en viss unik länk som 

kunden får, på så sätt kan företaget kontakta köp som kommit via de länkarna till den kunden som ser 

till att det har rekommenderat många nya kunder och spenderar mest tid och pengar. I sin tur kan 

företaget belöna dessa kunder precis som man gör när man arbetar med ambassadörsprogram.  

  

Den allmänna fokusen i marknadsföringen ligger på digitala medier och Internet men det nämns även 

andra marknadsföringsmetoder som "clear channel" och gerilla marknadsföring. Dessa 

marknadsföringskanaler beskrivs som effektiva för vissa företag beroende på vilken bransch de befinner 

sig i. Några få företag som t.ex. företaget Reciva använder sig av telefonmarknadsföring för att bäst 

komma i direktkontakt med kunder.  

  

Respondenten från Djurdansen och A Little Nation har som utgångspunkt att använda kontaktnätet 

genom att hela tiden bygga upp kontaktnätet utifrån nätverkande i både arbetslivet och i det sociala. 
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Företaget kan t.ex. närvara på seminarier, workshops, frukostmöten och sådana aktiviteter för att 

utveckla ett större kontaktnät. De anser att den personliga relationen är väldigt viktigt. Någonting som 

både företagen lägger tyngd på är att associationen med olika typer av personer som kan komma in som 

producenter, projektledare eller säljare. Dessa personer blir då en del av teamet genom att sprida vidare 

till sina kontaktnät. Företaget A Little Nation jobbar med en ny typ av närvaro som de vill sälja till sina 

kunder. Detta gör de genom att vara aktiva på Snapchat där de visar andra företag hur de jobbar med sin 

marknadsföring.   

  

Andra metoder som har presenterats är användandet av podcast, sponsring av events, workshops, Ad  

Words, SEO, Linkedin samt e-mail & nyhetsbrev. Ad Words är väldigt stor inom vissa branscher och 

SEO ligger i fas i de nystartade företagens utveckling. Linkedin är den plattformen av de sociala 

nätverken där aktörer nästan enbart använder sig just av för att kommunicera och skapa nya 

affärsmässiga möjligheter. När det gäller användandet av e-mail och nyhetsbrev anses det vara en 

misslyckande marknadsföringsmetod eftersom det tycks vara för opersonligt och genererar stora 

bortfall.   

  

Majoriteten av de undersökta företagen  lägger även stor fokus kring PR (public relations) genom att 

arbeta med det på olika sätt. Företaget Asket har t.ex. en strategi att anskaffa kunder genom PR där de 

lägger huvudfokusen på produkten och upplevelsen. En del företag väljer att arbeta med PR genom att 

samarbeta med olika tidningar beroende på bransch. Respondenten från företaget Mumbia Stockholm 

har för vana att ta kontakt med olika skribenter som då kan skriva om hennes företag i olika tidningar.  

Andra deltagande företag har andra åsikter i fråga om print media där vissa har valt att överge denna typ 

av marknadsföring eftersom det anses vara relativt ohyfsat och inte så effektiv som andra kanaler, 

speciellt inte med tanke på dess kostnader. På långsikt var majoriteten av respondenter intresserade och 

framförde viljan att ha Youtubekanaler med innovativa videors som kan få stor antal följare.   

  

  

Hur långt har företagen kommit i marknadsföringen?   

När det gäller frågan om hur långt företagen har kommit i sin marknadsföring hade respondenterna olika 

åsikter rörande denna fråga. Analysen av svaren visade sig att några få av respondenterna anser sig ligga 

efter i sin marknadsföring. Eftersom alla deltagande företagen är nystartade innebär detta att de befinner 

sig i en fas där man testar och provar nya metoder hela tiden. Många företag har t.ex. provat många sätt 

för att nå ut. Vissa metoder har bevisats vara bra för vissa företag medan för andra har de varit mindre 

bra. Det är precis samma sak med metoder som man förväntar sig ska vara bra men som visar motsatsen. 
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Visa företag har även testat metoder som kostat enormt mycket pengar men som inte visat ett bra resultat 

så som man förväntat sig.    

  

En del företag anser att de arbetar dåligt med den icke-traditionella marknadsföringen men oavsett detta 

väljer de bort de traditionella marknadsföringskanalerna på grund av de höga kostnaderna. Många 

företag nämner i intervjun att de inte betalar för marknadsföringen i sig.  Respondenterna från företaget 

Asket svarar att de inte använder sig av betald reklam överhuvudtaget. Det enda de betalar för i 

dagsläget är Facebook annonser och dom gör det för att det är följarna som själva väljer att följa de, 

därför är det värt att få ut budskapet där. Enligt företaget ska man konsumera sunt och tillhandahålla en 

bra kvalité som ska hålla så länge som möjligt. Företagen jobbar långsiktigt efter lojala kunder dvs. 

kunder som brinner för produkten. Asket försöker lyfta fram i den löpande verksamheten på lojala 

kunder samt upplevelsen som kunderna får. Det gäller att vara närmre kunderna, dvs. att iaktta de så att 

de kan sprida ordet vidare på det sättet kan man komma en lång bit med sin marknadsföring.   

  

Företaget Daily Bits Of har bland annat testat att göra olika annonsutbyte mellan tidningar vilket är ett 

traditionellt sätt att marknadsför sig på men det gav inte så mycket för företaget. Företagets VD anser att 

det finns en hel del som måste göras med själva produkten innan man drar en för stor annonsbudget.  

Däremot testar de olika sätt men anser fortfarande att de inte har börjat på riktigt.    

  

Företaget Hälsokonsulterna Tre Kronor betalar för att vara högst upp på Google sökningar. De jobbar 

även väldigt aktivt med deras kunder och marknadsföring. Företagets vd nämner att budgeten är ofta 

väldigt liten  för många nystartade företag därför  har de valt att arbeta med sociala medier som inte 

kostar mycket pengar. Företaget anser sig ha kommit en bra bit i sin marknadsföring genom att skapa 

olika mervärden och jobba med tunga nätverk där de tar kontakt med folk runt om i världen.  

Respondenterna från Pricelizer och Find Right nämner även vikten att umgås, gå på sociala events och 

skapa nätverk som för övrigt kostar inga pengar. Att marknadsföra sig på det sättet innebär att man har 

kommit en bra bit i marknadsföringen enligt företagen.  

   

Respondenten från företaget Akuo säger att de försöker göra saker på sociala medier eftersom de anser 

att sociala medier är ganska komplexa och att alla försöker vara engagerade där. Företaget anser att man 

måste vara kreativ och försöka hitta ett coolt projekt som lockar fler kunder på så sätt kan man komma 

långt med marknadsföringen.   
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Företaget Mumbai Stockholm arbetar mycket med att pressa företaget i tidningar vilket hon anser är ett 

väldigt traditionellt sätt att marknadsföra företag på. När det gäller den icke-traditionella 

marknadsföringen så har företaget provat Facebook annonser, Instagram, Google och Ad Words.   

Både företagen Djurdansen och A Little Nation marknadsför sig inte traditionellt överhuvudtaget 

eftersom användandet av traditionell reklam bevisar på något sätt att det man tror på inte fungerar. För 

dessa två företag är det ett måste att marknadsföra sig på sociala medier för att visa att de faktiskt lever 

så som företaget är.   

För respondenten från företaget Minatjänster.se var det en klurig fråga eftersom man alltid kommer att 

vilja att förbättra och förbättra sig tills man är nöjd med produkten. Det är svårt att veta när man når den 

gränsen enligt företagets vd.  

  

Reflektioner över marknadsföringsteori     

Medvetet följa marknadsföringsteorier är ingenting som respondenterna gör i praktiken. Ofta finns det 

ingen teori som ett företag refererar till, men vissa tycker samtidigt att det kan vara viktig att sätta sig in 

i det. I de fallen visar kunskaper inom teamet vara en säker källa att basera sina beslut på och på så sätt 

täcka över bristen av kunskap om teorier. Det är mycket inom marknadsföringen som baseras på 

impulsiva beslut och magkänslan. Respondent Find Right använder sig inte av någon teori i 

marknadsförings besluten men följer canvas modellen i verksamheten. Mumbai Stockholm använder sig 

av teorier som man följer från sökningar på Google för att lära sig hur man gör vissa saker. Det 

vanligaste svaret på denna fråga är nej, men att det kan ha någon påverkan i det undermedvetna. Att 

följa teorier ligger inte i bakhuvudet på besluttagarna, men gamla kunskaper från utbildning kan ha sin 

påverkan. Respondenterna tänker inte längre i termer som marketing mix men de vet om vilka deras 

kunder är. För att kunna anskaffa nya kunder och aktivera de så att ordet kan spridas vidare använder sig 

företaget Asket av marketing funnel alternativt custumer marketing/online marketing av Steve Blank 

som enligt dom anses vara en bra teori att använda sig av när det gäller att fatta olika 

marknadsföringsbeslut.   

  

  

4.3 Traditionell vs icke-traditionell marknadsföring   

Icke-traditionella metoder  

Alla respondenter från de olika företagen har svarat att det är väldigt viktigt för företag att marknadsföra 

sig genom icke-traditionell marknadsföring. Det kan dels bero på att de flesta är online baserade tjänster 

eller produkter. Dels kan det även bero på att de flesta kunderna och målgruppen finns just på sociala 
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medier därför är det viktigt för företagen att synas väldigt mycket just där. Det är även just via sociala 

medier som en produkt eller tjänst får mest spridning. Respondenten från företaget Mumbai Stockholm 

säger att de syns för det mesta på Instagram. Enligt många respondenter generellt är det extremt viktigt 

att finnas och framförallt synas på sociala medier. Respondenten från Djurdansen har jobbat med 

icketraditionell marknadsföring länge. Det positiva med icke-traditionell marknadsföring är att det är 

prisvärt och relativt lätt att nå ut till den rätta målgruppen. Det är mycket bättre för 

målgruppsanpassning som leder till att man köper mer på sociala medier. Det negativa med sociala 

medier är att företagen är rädda för att betala och inte synas. Det blir på något sätt en osynlig 

marknadsföring för många. Ett exempel är att man kan ha hur många miljoner som helst visningar på 

Youtube men om man inte är inne på Youtube ser man inte dessa visningar.  

  

Budgetens påverkan på valet av marknadsföringskanal    

Respondent  Citat taget från intervju:  

Pricelizer  ”Vi vill inte betala för själva marknadsföringen. Vi vill att vårt budskap, produkt och kunskap ska 

vara det värde. Vi vill inte pusha eller lura en kund att göra ett köp som han/hon inte vill göra. 

Det är samma sak med marknadsföringen, vi vill inte pusha på saker men däremot delar vi med 

oss i form av intervjuer osv. Men klassisk reklam som t.ex. Barnreklam är något som lurar 

barnen.  Mycket av just det vi gör, ska vara relevant för läsaren.”  

Akuo  “Allt styrs av budgeten. Det finns en hel del marknadsföringsmaterial som måste skaffas, jag har 

ett par galna idéer för videoklipp som jag skulle vilja göra, men vi kan inte eftersom det är en 

fråga om budget. Det är verkligen dyrt men vi skulle göra samma saker, men ännu större med en 

större budget.”  

Daily bits OF  ”Ja, det gör det. Hade vi haft en större budget då hade vi nog kunnat expandera mer.”  

Mumbaistockholm  ”Ja, gud ja. Det bästa med att inte ha pengar är att man blir väldigt kreativ och man måste tänka  
”vad gör jag bäst med de här pengarna?”. Annars blir det ingen försäljning”  

Hälsokonsulterna Tre 

Kronor  

”Ja, det är såklart den gör. Traditionell marknadsföring är dyrare, mycket dyrare. Vi har ingen 

konsument produkt som t.ex. Arlas nya yoghurt som behöver komma med på tv eftersom det är 

personer som köper.”  

Asket  ”Absolut, det är dels pga. Vår filosofi att renodla bergskedjan och kasta ut det som inte ger värde 

till produkten, och självklart för att vi är nystartade så vi skulle aldrig lägga pengar på en 

tvreklam, vi skulle inte kunna lägga pengar på ett uppslag i DN för 150 000 det går inte”  

Find Right  ”Ja, absolut. Enormt.”  

 
Paradiset  ”Ja, enormt mycket. Digital marknadsföring är väldigt mycket mer kostnadseffektivt, en helsida i 

södermalmsnytt kostar 12000–13000 kr. För 12000–13000 kr kan jag få en månadskampanj på 

Facebook, och synas mycket oftare till samma målgrupp, jag kan också skjuta in precis på den 

målgruppen jag vill ha, om jag vill marknadsföra mig till kvinnor från i 35 till 45 t.ex. Det är 

alltså båda billigare och träffsäkrare.”  

Reciva  ”Ja, internetmarknadsföring är betydligt dyrare och tar väldigt lång tid innan det börjar generera 

svarta siffror.”  
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Minatjänster  ”Ja man måste alltid prioritera lite, nu har vi varit lite bortskämda och tagit in ganska mycket 

investeringar så trots allt annat så har vi massa pengar över. Vi tror däremot att klassik reklam 

gynnar denna typ av tjänst. Det måste gå bra för annars växer vi inte tillräckligt fort.”   

Lightinvest  ”Ja, absolut. Hade vi haft en större budget skulle vi synas på fler ställen. Traditionella kanaler 

som tv, tidningar, Youtube, överallt egentligen. Skulle vi finnas där hade det ju varit en guldgruva 

där man nått ut till fler potentiella kunder.”   

Djurdansen   

&   

A Little Nation AB  

”Ja, det måste jag säga. Hade vi haft mer pengar i företaget hade vi nog fortfarande inte 

marknadsfört oss traditionellt men hade snarare gjort som t.ex. Akne, skapa en klädkollektion 

dvs. skapat något helt annat, producerat vår egen tv kanal, investera på t.ex. en matkanal på 

Snapchat och marknadsföra den på sin tur.   

”Vi hade fortfarande inte köpt reklam på tv4 eller på tidningar. Jag hade betalt mer för att göra 

egen TV i Sverige som jag tycker är en roligare grej än marknadsföring via tv osv. sen tror jag 

inte att traditionell marknadsföring är aktuell för oss. ”  

  

Från respondenternas svar har marknadsföringsbudget en väldigt stor påverkan på valet av 

marknadsföringskanal. Vissa av företagen har idéer om marknadsföringsmetoder som de vill testa. Ett 

exempel är att annonsera via podcast, men även den metoden anses vara dyrt då det kostar mellan 10 

000 och 50 000 kr per avsnitt och det krävs fler avsnitt för att kunna nå ut.  

  

Att vara utan en stor marknadsföringsbudget har även sina goda sidor eftersom man då tvingas lära sig 

hur man bygger upp sin egen publik eller initiala kundbas med hjälp av andra metoder som inte kostar så 

mycket pengar. Lightinvest lyckades klara sig utan en större budget på marknadsföring. Genom att 

knyta partner i branschen lyckades de synas och öka tillförlitligheten bland följarna. För företaget 

Hälsokonsulterna Tre Kronor fokuserar man främst på att ta reda på var kunden finns därför anser de att 

det inte behövs någon form av en stor marknadsföringsbudget.  

  

Att marknadsföra sig online gör att man får veta mycket om input och output dvs. hur mycket man får ut 

av reklamen för det man lägger in.    

  

Behovet av marknadsföringsbudget för etablering på marknaden  

I frågan gällande behovet av att införskaffa en stor marknadsföringsbudget för att lyckas etablera sig på 

marknaden svarade de flesta nej än ja. Att det krävs en stor marknadsföringsbudget för att lyckas var 

med varje respondent en blandad uppfattning eftersom det förekommer att många företag lyckas genom 

att inte marknadsföra sig på tv eller genom de traditionella kanalerna. Det beror väldigt mycket på 

produkten och målgruppen och vart man finns. Om målgruppen är på ett ställe där det är väldigt billigt 

att marknadsföra sig så blir det enklare att nå ut. Det är utmanande men den sammanlagda uppfattningen 

är att det finns tillgängliga sätt att jobba på idag men att det i slutändan förmodligen behövas en större 

budget. Det har presenterats olika anledningen till att behöva och att inte behöva en stor 
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marknadsföringsbudget. I början kan man starta utan stora pengar för att man blir kreativ i sökandet 

efter andra kanaler för att nå ut utan marknadsföringsbudget men sedan tillkommer det extra kostnader 

beroende på anledning. Här nedan presenteras de olika anledningar gruppvis:   

  

Anledningar till att behöva stor marknadsförings budget:   

Dels för att nå en bredare kundgrupp, att man långsiktigt behöver öka budgeten för att nå mer kunder 

och komma till nästa nivå. Det kostar alltid mer när du ska börja eftersom du måste informera om att du 

finns. Ju längre fram i verksamheten man kommer desto större märks det att det krävs en budget. Vill 

företagen göra det snabbt eller göra något väldigt innovativ och vill ta det till ett annat land så behövs 

det en stor budget. Det finns alltså många anledningar till varför det är viktigt att ha en stor 

marknadsföringsbudget. Man behöver visligen fler resurser för att få lite mer marknadsföringsmuskler 

bakom sig och för att självklart underlätta det hela.  

  

Anledningar till att du inte behöver stor marknadsförings budget:   

För att lyckas med företagets marknadsföring utan en stor budget krävs det tre saker; tid, engagemang 

och kreativitet. Det kan krävas längre tid att använda gratis marknadsföring som till exempel word-of 

mouth. Enligt vissa företag är idéer alltid gratis att komma på men att genomföra de kan vara dyrt. Vissa 

företag anser att det som krävs är inte en stor marknadsföringsbudget utan det hela handlar om att göra 

det på rätt sätt. Det finns många exempel på företag som lyckats utan en större marknadsföringsbudget. 

Ett exempel är musik företaget Spotify som inte lägger en enda krona på klassisk reklam. Spotify har 

blivit så pass kända genom word-of-mouth dvs. att folk sprider ordet om det till sina vänner, familj eller 

bekanta. Om ett företag har en bra produkt eller tjänst eller om de vill göra en internationell tjänst då kan 

de klara av det utan någon stor marknadsföringsbudget. Det kan även vara bra att inte ha för stor 

marknadsföringsbudget för att inte slösa bort det på fel saker. Däremot lär man sig vara mer kreativ 

genom att inte ha en för stor budget.   

  

4.4 Entreprenöriell Marknadsföring   

Innovative Marknadsföring  

Respondenterna var lite tveksamma gällande innebörden av begreppet innovation, hur det beräknas med 

tanke på att begreppet används flitigt. Akuo svarade att de inte vet om de är innovativa i sig men att de 

tycker att de är kreativa. Minatjänster.se anser att de inte är tillräckligt innovativa i sin marknadsföring 

men att de försöker hela tiden och är på god väg. Enligt företagets VD så behövs lite media och version i 
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det hela. Daily Bits Of anser att de är innovativa när de testar nya saker, att se vad man kan göra med en 

liten budget gör så att man försöker få så stor effekt som möjligt vilket gör företagets marknadsföring 

till innovativt. Alla deltagande företagen vill utvecklas i sin marknadsföring, men nämner budgetfrågan 

som kan begränsa nivån av innovation i nystartade företag. Angående detta säger respondenten för 

Lightinvest att ju större budget ett företag har, desto bredare kan man gå i sin marknadsföring. Det är 

genom nyfikenhet och experiment, att ha lusten att hela tiden testa nya sätt att nå ut för att se vad som 

verkligen funkar. Genom att vara relativt ensam som "guldsmedsbar" försöker Mumbaistockholm med 

sin innovativa marknadsföring göra det till mode och nå ut genom modebranschens kanaler och det är 

inte många som gör på det viset. Respondenten från Hälsokonsulterna Tre Kronor menar att för att vara 

innovativ i sin marknadsföring behövs stora pengar så det gäller att gå in på skinnet på folk.  Företagets 

Vd diskuterar vidare om att miljoner människor kan stötta på din Facebook annons dygnet runt men 

frågan är varför skulle de fastna för just din annons? Paradiset anser att det är innovativa i sin 

marknadsföring genom att hitta kostnadseffektiva och smarta metoder som inte innehåller allt för 

mycket brus.    

  

I intervjun med Asket fördes diskussionen om vad som är innovativt. Respondenter tycker inte att 

företaget håller på med något som aldrig gjorts innan, på så sätt är de inte innovativa eftersom de inte 

hittar på nya grejer. Att generalisera och jämföra det med det traditionella så görs marknadsföringen på 

ett annat sätt enligt respondenten.  I sin marknadsföring ingår att få en fantastisk upplevelse vilket kan 

vara från en väldigt dyr och fin paketering för att ge kunden en premium upplevelse. Detta för att trigga 

personen att sprida produkten via mun till mun. Ambassadör programmet används av somliga deltagare 

i många olika varianter, en respondent säger att de håller på med lite nyare saker som är integrerade med 

det nya systemet online som anses vara innovativt enligt respondent. I vissa fall ansågs 

marknadsföringen inte vara innovativ men däremot är verksamheten det eftersom man lyckas utveckla 

tjänsten vidare eller göra någonting på ett specifikt sätt.  

  

Beslutfattande i företag   

För respondenterna Akuo, Hälsokonsulterna, Paradiset och Reciva tas större beslut tillsammans i grupp 

med ledningen och/eller styrelsen så att alla har någonting att säga, men när det gäller varumärket har 

respektive ansvariga fullt ansvar inom sina områden. Det är bra med många åsikter innan man fattar rätt 

beslut säger respondenten från Reciva då deras mål är att driva försäljningen. Reciva arbetar genom 

externa konsulter som gör marknadsanalyser.   
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Det finns olika aspekter av marknadsföringen, att få feedback från intressenter är väldigt centralt för 

företagen som använder sig mycket av information och kunskap från kunder, styrelseordförande och 

andra interner inom ett företaget som exempelvis de anställda.  Det sker därefter en analys med den 

grundläggande strategin samtidigt som mycket förlitas på intuition, eget intresse och erfarenhet. 

Företagen genererar personliga idéer om vad som företaget bör göra. För Daily Bits Of sker detta utifrån 

ett utkast om hur en annons borde se ut, sedan tas kontakt med den personen i frågan. Feedback från 

styrelsen och andra grundare samt anställda hör också ihop med besluten som tas. I övrigt fattas besluten 

genom entreprenörens magkänsla eller genom "trial and error" metoden. Även respondenten för 

Djurdansen och A Little Nation använder sig av denna strategi. Nya idéer och förslag delas av någon 

internt i företaget för att sedan föra en diskussion med styrelsen angående hur man kan sätta idén i drift. 

Det kan t.ex. vara genom en tidsplan och projektplan. Det är en kollektiv process men den som kommer 

fram med idén är ansvarig för den.  För Hälsokonsultern tre kronor tas besluten gällande vad som söks 

på internet dvs. om det söks mycket på ett specifikt ord så köper man det helt enkelt. Det är även så att 

besluten som fattas är ofta baserade på egna personliga beslut, eget intresse och erfarenheter. I viss mån 

kan även budgeten styra besluten.  

  

Vissa av respondenterna använder sig av möten med teamet, i relativt regelbundna träffar för att dra upp 

för- och nackdelar med olika beslut som tas. För att även fastställa de besluten som man tror kan utföras 

i takt med den planerade verksamheten. Konferenserna används som en plats att presentera förslag på. 

Reciva arbetar med för- och nackdelar för att fatta slutliga beslut. Det lättförståeliga sättet gör att alla 

beslutsfattande ska kunna ta ställning utan att vara experter på området. I företaget Minatjänster.se är de 

tre av fyra som är medgrundare till företaget och de fattar strategiska beslut gemensamt. Två av dem är 

utbildade inom marknadsföring och kommer bra överens. För respondenten Asket är det en kombination 

av en långsiktig strategi och ganska snabba beslut. Beslut om vilka länder att inrikta sig på är mer 

långsiktiga beslut. Företagen försöker titta på hur man driver försäljningen, förslag från leverantörer 

eller ett företag som vill samarbeta.  

  

4.5 Entreprenöriella egenskaper  

Upptäcka möjligheter  

Förändringarna är konstanta men beroende på verksamheten som bedrivs har det ännu inte skett stora 

förändringar inom branschen. Asket säger att det är viktigt för dem att försöka tänka på vad som 

kommer här näst. Snapchat nämns här som ett exempel på utvecklingen av möjligheter i att 

kommunicera med sina följare på annorlunda sätt. Respondenten för A Little Nation har upptäckt denna 
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möjlighet tidigt då Snapchat används som lösning till företag som vill synas där kunderna är. Företagen 

strävar efter att överbrygga klyftan mellan vart man kommunicerar med sina kunder och kunna flexibelt 

kunna följa med över nya plattformar. Ett fåtal av respondenterna nämner att det är bra att vara små för 

flexibiliteten och att kunna anpassa sig snabbt till förändringar både externt och internt.  Genom att vara 

lyhörd, snabb, jobba med yngre personer lär sig företagen att använda sociala medier på ett bra sätt.  Ett 

exempel på förändringar i samhället är hälsa trenden med att konsumera mer hälsosamma produkter som 

Akuo har uppmärksammat i affärsidén eller också Hälsokonsulterna Tre Kronor med träningstrenden. 

För övriga företag var egenskapen att upptäcka möjligheter definitivt en viktig sådan. Med tanke på att 

information idag är så lättillgängligt kan man " analysera väldigt många aspekter och dra egen slutsats" 

enligt Find Right. Respondenten menar att med den kunskapen att kunna analysera aspekter av 

information kan man successivt anpassa sig till marknadsförändringar. Kunderna har väldigt höga krav 

men förser företaget samtidigt med tillräcklig information om vad som ska erbjudas.  

  

Sammanfattat kan man säga att förmågan att upptäcka möjligheter anses vara positivt. Lightinvest hade 

aldrig startat om det inte hade haft förmågan att upptäcka möjligheter i den föränderliga miljön. 

Hälsokonsulterna Tre Kronor har skapat en affärsidé utifrån förändringarna som sker runt omkring oss 

exempelvis olika tekniska förändringar. Utan förmågan att kunna upptäcka möjligheter säger 

Mumbaistockholm att "Jag kan upptäcka möjligheter, jag tror man måste kunna för det var ju så jag 

gjorde innan. Vidare säger hon att hon litar på att hon kommer att upptäcka nästa möjlighet när den 

kommer också. Det gäller också att vara vaksam på konkurrensen eftersom det kan betyda att man måste 

springa snabbare än någonsin för att inte någon ska kunna ta din idé.  

    

  

Flexibilitet i en föränderlig miljö  

Alla företag var gemensamma i denna fråga. Det var en självklarhet för företagen att det sker 

förändringar konstant inom marknadsföringens landskap som man måste lära sig att kunna iaktta. Daily 

Bits Of kan se förändringarna mellan de olika företagen som man har jobbat med tidigare. De Företag 

som har marknadsfört sig på ett sätt hela tiden men nu med nyare yngre metoder har ingen aning vad de 

ska göra med de nyare metoderna. Sociala medier är en sådan förändring som har skett över de senaste 

10 eller 5 åren. Fokusen förr var mer på klassiska print, media men det har gått väldigt fort anser många 

företag bland annat Paradiset. För Lightinvest är det viktigt att alltid vara öppen till utveckling och nya 

möjligheter för att få in en fot på nya marknader samt att kunna synas där.   
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Företag försöker numera att lära sig sociala medier och Mumbaistockholm tror inte att det kommer att 

ändras på ett litet tag framöver. Däremot om några år när företagen har lärt sig att använda sociala 

medier så kommer det kanske att bli mer Youtube eller videos/filmer. Det kommer att bli en ännu 

viktigare för marknadsföringen att få stå ut i framtiden, att det långsiktigt kommer att ändrats men inte 

så mycket de närmsta två åren. Djurdansen och A Little Nation anser att ju mer och snabbare det sker 

förändringar så är det bara bra för företagen eftersom de följer denna utveckling så mycket det bara går.  

  

Tidigare erfarenheter & utbildningens innebörd på marknadsföring   

Kunskapen bakom marknadsföringen som företagen använder sig av är mestadels baserad på tidigare 

erfarenheter men utbildning har även en stor påverkan trots att respondenterna inte utgår från specifika 

teorier eller modeller i företagets marknadsföring. Utbildningen sätter grunden till ett bra tankesätt och 

intuition enligt Akuo. Utbildning ger kunskap om vilka möjligheter som finns att gå tillväga men även 

vänner, kollegor och tidigare arbetsplatser har gjort sina avtryck säger Find Right. Med erfarenhet av att 

ha jobbat I samma företag 5 år innan kunde respondenten snappa upp olika perspektiv på hur 

marknadsföringen kan gå till, det skapar chanser att kunna jämföra olika strategier beroende på nivå och 

område.   

”Allt jag har lärt mig har jag lärt mig sedan jag startade företaget för 1 år sen.”    

 -  Cecilia Kores, VD på Mumbaistockholm   

För Mumbaistockholm har lärdomarna sedan starten av företagen strömmat in, med en trial & error 

inställning har grundaren förstått vikten av PR, att det man läser om i tidningen har nästan någon alltid 

pitchat in. För Djurdansen och A Little Nation är sker väldigt mycket genom trial & error, tidigare 

erfarenheter från det praktiska arbetet och själva arbetslivet.  

  

Förmågan att utnyttja det personliga nätverket  

Nätverket har en väldigt stor påverkan på utvecklingen av ett företag enligt respondenternas svar. Reciva 

har byggt upp en verksamhet med banksammarbeten, försäkringsbolag, styrelsen och även många i 

personalen som kommer från det personliga nätverket. Paradiset nämner att ett nätverk kan innebära 

bättre priser och synlighet samt att det enda sättet att är "fixa och trixa för att ta sig framåt". 

Respondenten Mumbaistockholm har byggt upp sitt nätverk under tiden sedan företaget startades. Utan 

att känna någon annan i branschen innan, inte ens företagets guldsmeds ateljé utanför  

Stockholmsområdet. När man kontaktar journalister, leverantörer eller vad det nu kan vara säger 

respondenten att det är viktigt att man är trevlig redan från första mailet. Vid eventuella vidare kontakt 
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med nätverken i framtiden så känner man redan till varandra och då väljer man kanske hjälpa till med 

något annat längre fram. Relationen byggs och börjar från första kontakt, till slut blir nätverket allt.  

  

Huvudkompetenser i relation till marknadsföring  

Respondenten Find Right har genom åren med erfarenheter från sälj lyckats kunna analysera kunders 

behov och vikten av att kunna hålla bra relationer. Likaså nämnde respondenten från Lightinvest att 

säljkompetens är otroligt viktig och har varit sedan starten av företaget. De huvudkompetenserna som 

har störst användning inom marknadsföring är förmågan att tänka utanför ramarna och ett sälj fokus. Att 

tänka utanför ramarna är även en av Mumbai Stockholms viktigaste huvudkompetenser. Det hjälper i 

uppbyggnaden av kontakter och nätverket. Vid frågan om hur respondenten definierar att tänka utanför 

boxen som ett sätt av att bygga eller att locka människor till någonting de inte är vana med att höra eller 

se. Sedan beror det väldigt mycket på situationen också, men du kan få eller skapa mycket  

uppmärksamhet genom att tänka annorlunda. Akuo tycker att det är viktigt att vara nyfiken och empatisk 

för att kunna relatera till kunderna. De identifierade karaktärsdragen är förmågan att vara optimistisk, 

kunna se möjligheter och en "kan göra" attityd.  För Reciva anses kunskap om branschen och kunderna 

som det allra viktigaste. Eftersom respondenten har lång erfarenhet från både branschen och att tala med 

kunder förenklar det i arbetet att få till rätt marknadsföring för att nå rätt kunder. Att våga säga det man 

tycker och stå för det påpekades av respondent Mumbaistockholm och Paradiset. Flexibiliteten håller 

ihop med att kunna anpassa sig till externa osäkerheter och förändringar i omvärlden samt att kunna 

justera strategin utifrån nya möjligheter som uppstår. Återkommande viktiga kompetenser inom 

marknadsföring är alltså: kreativitet, vara social, säljfokuserad, att kunna tänka utanför ramarna, nyfiken 

och empatisk, "kan göra" attityd, optimism, kunna se möjligheter och att ha kunskap.  
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5 Analys och Resultat  

5.1 Traditionell Marknadsföring  
Den traditionella marknadsföringen har under en lång tid använts av många företag i form av 

annonsering i bland annat TV, radio, direktreklam, dagstidningar och tidskrifter. I denna studie har en av 

respondenterna konstaterat att det ofta är de stora företagen i världen som använder dessa medier. 

Anledningen till detta kan analyseras utifrån olika synpunkter. Dels kan det bero på att de stora 

företagen har varit aktiva på marknaden under en ganska lång period. I och med detta har de lärt sig att 

använda de klassiska marknadsföringsmetoderna eftersom det då inte fanns flera andra metoder att välja 

emellan då de startade. Som denna studie har påvisat använder sig de nystartade företagen av olika 

marknadsföringsmetoder som t.ex. Facebook, instagram, snapchat mm. De flesta av dessa metoder hade 

aldrig funnits utan den stora tekniska utvecklingen som vi idag har möjlighet till. Den enorma tekniska 

förändringen som vi idag har möjlighet till hade de stora företagen aldrig möjlighet till förr, därför har 

det blivit en vana för de stora företagen att använda sig av de klassiska metoderna för att sprida sitt 

budskap. En annan anledning till varför just stora företag syns mer på traditionell reklam än mindre 

företagen kan även bero på företagets marknadsföringsbudget som denna studie har realiserat. Teorin 

om marknadsförings mix skulle kunna vara ännu mer användbar i nystartade företag om samhället inte 

förändrades så snabbt som den gör idag med tanke på att det krävs större resurser i form av tid för 

planeringen och utförandet av de 4 P (Baines et al 2014). Den marknadsföring management som krävs 

finns inte tillgänglig i nystartade företag beroende på hur långt i utvecklingen företaget kommit. Även 

branschen som företaget är verksam i kan ha påverkan på om traditionella marknadsföringsmetoder är 

mer relevant att använda som verktyg.  

  

Fler av de nystartade företagen i denna studie nämner att de inte vill betala för själva marknadsföringen i 

sig. Företaget Asket nämner till exempel att det finns mycket man kan göra med själva produkten eller 

tjänsten innan allt annat. Det innebär att de hellre föredrar att investera mer i själva produkten än själva 

marknadsföringen eftersom målet är att erbjuda en produkt med bra kvalité snarare än tvärtom. En 

annan respondent från företaget Daily Bits Of berättar att de har testat att göra annonsutbyte mellan 

tidningar som kan ses som ett traditionellt sätt att marknadsföra sig men det har inte gett så mycket till 

företaget. Detta innebär att den traditionella marknadsföringen i vissa kanaler inte funkar för alla 

företag.  I denna studie har man kommit fram till att nystartade företag fokuserar mer på 

marknadsföringsmixens första P dvs. produkten. Även om det kostar väldigt mycket pengar att 

marknadsföra sig traditionellt kan det i slutändan inte ge det resultat som man förväntat sig.   
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Nystartade företag har ofta inte en tillräcklig stor budget för att marknadsföra sig via traditionella 

kanaler. I denna studie har 11 av 13 nystartade företag påpekat att deras budget har en stor påverkan på 

val av marknadsföringskanal. De stora kostnaderna som traditionell marknadsföring medför har gjort att 

många nystartade företag väljer att avstå från dessa medier. Det finns vissa nackdelar men även fördelar 

med att inte ha en tillräcklig marknadsföringsbudget som denna studie har tydliggjort. En av 

nackdelarna kan vara att vissa nystartade företag har idéer på marknadsföringsmetoder som de vill testa, 

men eftersom det är en budgetfråga så blir det svårt att genomföra dessa idéer. En annan nackdel som 

kan uppstå när man inte har en stor budget är att man hindras från att växa snabbare. Den stora budgeten 

kan underlätta väldigt mycket om man vill etablera sig snabbare på kort tid.   

Det finns även fördelar med att inte ha en stor marknadsföringsbudget. En av dem är att man lär sig testa 

olika saker som är mer kostnadseffektiva. Utifrån detta kan man skaffa sig kunskaper om hur man 

bygger upp sin egen publik och initiala kundbas på andra sätt än det traditionella. Man lär sig även mer 

om målgruppen och vart de befinner sig för att sedan kunna dra generella slutsatser om hur man kan nå 

ut till dem. Ett annat exempel som tas upp i denna studie är att företaget Pricelizer nämner att vissa saker 

som kostat mycket pengar för de har inte varit bra för företaget på något sätt.  

De traditionella marknadsföringskanalerna kan i vissa fall medvetet prioriteras bort av vissa företag. 

Orsakerna till detta kan vara olika beroende på företaget men det måste inte vara en budgetfråga. Det 

finns andra anledningar till varför man inte marknadsförs sig traditionellt. Dels kan det handla om 

företagets målgrupp. Ett exempel är att företaget Minatjänster.se väljer bort traditionellreklam som t.ex. 

tidningar eftersom deras målgrupp inte finns där.  

  

Traditionell marknadsföring bygger på en enkelriktad kommunikation och beskrivs enligt  

marknadsföringsgurun Seth Godin som en avbrytande reklam. Den Traditionella marknadsföringen ger 

inte längre samma effekt på grund av det växande reklambruset. En del företag har även poängterat i 

denna undersökning att de inte är i behov av traditionell marknadsföring eftersom det inte passar ihop 

med deras koncept. Detta tänkesätt anses vara väldig kostnadseffektivt för företaget, då de inte väljer att 

lägga pengar på sådant som inte gynnar företaget. Detta skift har lett till att mottagaren av information 

har svårt att bestämma över vilken utbud som de vill ta emot. Enkelriktad kommunikation är inte längre 

applicerbar med tanke på hur konsumenter involverar sig i information och olika vardagliga händelser. 

Traditionell marknadsföring ses idag som en sorts Puchmarknadsföring där Carlsson (2010) anser att 

Puchmarknadsföring kan förklaras som en tårta som kastas direkt på mottagaren och mottagaren har då 

en liten eller ingen chans alls att skydda sig, som med reklam på tv. En av respondenterna berättar i 

intervjun att de jobbar väldigt mycket med att dela med sig av informationen i olika former snarare än 

att pusha informationen till konsumenterna. En annan berättar  
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att det är viktigt med trovärdigheten i deras marknadsföring som är en viktig aspekt för företagets 

framtida tillväxt.   

  

5.2 Icke-traditionell Marknadsföring  
Den Icke-traditionella marknadsföringen är det nya sättet att marknadsföra och kommunicera. Denna 

studie stäcker denna teori. Allt fler företag marknadsför sig via Internet. Sociala medier, viralmarketing, 

word-of-mouth, Google är några få exempel som tillhör de icke-traditionella 

marknadsföringsmetoderna. Studien har påvisat att internetmarknadsföringen är bland dem första 

kanalerna som nystartade företagen marknadsför sig via. Denna nya teknologi har gjort att man kan följa 

mätbarheten bättre dvs. i hur kunder får veta mer om företaget. I denna studie har det framkommit att 

alla nystartade företag som deltog i denna undersökning använder sig av sociala medier för att 

marknadsföra sig.  Företagen syns väldigt ofta på sociala medier som till exempel Facebook, Instagram, 

Twitter, Google och bloggar. Anledningar till varför företagen väljer att marknadsföra sig via de 

icketraditionella kanalerna går att analysera utifrån flera synvinklar. Den största anledningen är att 

många företag anser att de icke-traditionella kanalerna är mycket mer kostnadseffektiva än de 

traditionella kanalerna. Företaget Hälsokonsulten tre kronor påpekar i denna undersökning att budgeten 

är ofta inte så stor för nystartade vilket medför att man automatisk jobbar mer med sociala medier.  

Kapitalbegränsningen för nystartade företag gör valet av sociala medier till ett naturligt förstaval för 

marknadsföring av företaget. En annan viktig aspekt om sociala medier som påpekades av fåtal 

respondenter är att informationen får en bredare spridning och man kommer åt den att rätta målgruppen 

mycket snabbare. Sociala medier skapar även ett brett nätverk där företagen kan enkelt ta kontakt med 

sina kunder.   

  

Det finns många sätt att marknadsföra sitt företag på Facebook. Genom att skapa en sida åt företaget, 

dela posts, göra olika events, annonseringar samt köpa Ad Word annonser som går till Facebook sidan 

kan företaget följa utvecklingen. Facebook som marknadsföringskanal är väldigt bred men inte så enkelt 

som kan tolkas. En av respondenterna säger att Facebook annonser inte är den bästa formen av 

marknadsföringskanal eftersom den inte anses vara så effektiv så som det framstår. Ett annat exempel är 

företaget Daily Bits Of som testade Facebook annonser tyckte det var ganska effektivt men när de väl 

testade att skippa märktes att det inte gav så mycket för företaget. Det behövs nödvändigtvis inte vara 

fallet. En annan respondent känner av Facebooks styrka som marknadsföringskanal. Respondenten 

berättar att Facebook annonser är den bästa ut av sociala nätverken då förteget lyckats få 10 000 följare 

på fem månader utan att ha lagt en krona på sidan. Allting handlar om vad det är för typ av annonser 
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som publiceras dvs. om man är bra på att göra annonser på Facebook så som kommer man att få fler 

följare. Om annonserna däremot upplevs som tråkiga och meningslösa så kommer några att få att titta på 

dem.   

  

Analysen övergår till de andra digitala marknadsföringars medier som enligt resultatet visar att fåtal 

företagsrespondenter använder sig av Ad Words som marknadsföringskanal vilket var lite förvånande 

men kan ha berott på att företagen ännu inte är i fas med det i företagsutvecklingen i dess ringa ålder. 

Något som även var väldigt intressant var att vissa företag arbetade med ambassadörsprogram. Företaget 

asket arbetar väldigt mycket med detta genom att låta Instagram profiler samt bloggare ta del av deras 

produkt. Om dessa personer gillar produkten så kommer de att prata om den och sprida ordet på ett 

ärligt sätt. I sin tur får bloggarna produkten, inbjudningar på events, hjälp, lyfta fram de genom 

företagets plattformar, skriva om de, prata om dem, och sådana saker. Det är väldigt smart och kreativt 

att arbeta på det sättet men på samma gång kan det vara svårt att locka till sig bloggare. Även företaget 

Daily Bits Of arbetar med ambassadörsprogram där de riktar in sig till hälsobloggare och föredrar hellre 

att betala för dem än till redan stora företag som TV4. En av respondenterna nämner i intervjun att de 

hellre föredrar att betala för att vara högst upp för sökmotorer än att betala för en annons på tidningar. 

Kaplan & Haenlein (2010) anser att användandet av sociala medier inte är en lätt uppgift eftersom det 

krävs ett nytt sätt att tänka på. Detta har även bevisats i denna undersökning, där vissa företag ansåg att 

det inte är så enkelt att jobba med sociala medier så som man framstår att det är. Det handlar mycket om 

att vara kreativ.  Respondenten från Pricelizer nämner att det känns som det är väldigt enkelt att jobba 

med sociala medier till exempel att göra reklam på Facebook men om man tittar på sociala medier så är 

det väldigt segmenterad. Man kan få väldigt mycket spridning av reklam men detta är inte målet. Målet 

är att konvertera och sälja mer helt enkelt och för att göra det måste man sätta sig in i varje kampanj.   

5.3 Entreprenörskap  
Det finns starka kopplingar mellan teori och verklighet. Eftersom att det tar tid för nystartade företag att 

uppnå full potential visar resultatet att företagen expanderar gradvis från en initial kundbas. Detta 

innebär att med erfarenhet och kunskap som tillkommer i att driva ett nystartat företag kan 

entreprenören kontinuerligt under processens gång producera små inkrementella förbättringar i det 

innovativa tillvägagångssättet som förekommer under ramarna av entreprenöriell marknadsföring. En 

nackdel som analyseras är att inom entreprenörskap kan det vara att den entreprenöriella  

marknadsföringen ibland tolkas som mindre säker till framgång eftersom entreprenören tenderar att vara 

alltför beroende på reaktiva marknadsföringsstrategier än proaktiva (Stokes, 2000). För att lösa detta 

problem väljer många nystartade företag att ockupera marknaden med specialiserade och nischade 
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tjänster eller produkter som de flesta deltagande företagen. Fokusen ligger att man genom denna process 

ska uppnå konkurrensfördelar till sina kunder genom kontinuerligt förbättring och att ha båda öra nära 

kunderna.   

  

Genom användandet av ett effektfullt resonemang börjar man med endast några uppsättningar av medel 

och i processen att införa dem. På så sätt växer målen gradvis fram. Genom att införa effektuation i 

verksamheten leder det till att idéer avanceras mot säljbara produkter och service med bevisade kunder 

(Sarasvathy, 2001). Somliga deltagare uttryckte åsikten att man även analyserar andra företag av 

liknande koncept och företagsstrategier, hur en utveckling av produkt/tjänst ser ut samt 

marknadsanalyser och analyser av företagets egna data.  Entreprenören samverkar i sökandet efter 

samarbete med självväljande partners och i vissa fall stora bolag för att tillsammans kunna skapa 

fördelar med (Sarasvathy, 2001). Detta var tydligt i den insamlade empirin där den största andelen av 

deltagande företag är öppna och använder sig av samarbeten med andra företag. I besluttagande 

processen säger teorin att entreprenören utgår från en uppsättning av tekniker som ligger till grunden för 

att fatta beslut om vad man ska göra härnäst (Sarasvarhy 2001). Resultatet tyder mer på att det är sociala 

användandet av teamet och nätverket att båda hitta rätt människor och kompetens internt inom företaget 

underlättar för att rätt beslut kan fattas. Nästan alla av respondenterna använder sig av möten med 

teamet, i relativt regelbundna träffar för att dra upp för och nackdelar med olika beslut som tas. För att 

även fastställa de besluten som man tror kan utföras i takt med den planerade verksamheten. Mötena 

används som en plats att presentera förslag på.   

  

Analysen övergår nu till de experimentella bevisen för underlagen till hur marknadsföringsbeslut tas. 

Generellt sett kan det påpekas att svaren till denna fråga var mycket positiva eftersom huvuddelen av 

respondenterna uppfattade det egna personliga beslutet vägde starkast. Samtidigt som det används 

Internet, externa konsulter eller personlig assistenttjänst, feedback från kunder, närverket och andra 

intressenter som huvudkälla för informationsinsamlingen för beslutsunderlagen. Nystartade företag 

befinner sig i olika faser av utvecklingen och har kommit olika långt i deras marknadsföring. Trots färre 

tillgångar till ekonomiska resurser, möjliggör tillgången av billigare marknadsföringsmetoder för 

entreprenörer att uppnå komparativa fördelar på marknaden. Tydliga bevis för användandet av icke 

traditionella marknadsföringstekniker uppkom med användandet av Internet, interaktiva 

marknadsföringsmetoder och en mun till mun strategier. Huvudproblemet med denna förklaring är att 

mycket förlitas mestadels på budgeten och de resurser som företaget har just nu men ämnar skapa 

mycket värde med så lite som möjligt. Sammanfattningsvis kan man säga att det är ett tänkande 
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ramverk, en uppsättning av heuristik som utför det möjliga, hur man får fram säljbara produkter och 

tjänster som kan etableras.  
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6 Slutsatser  
För att kunna besvara forskningsfrågan ”Hur använder sig nystartade företag av icke-traditionell marknadsföring för att 
etablera sig på marknaden?” kommer vi i detta avslutande kapitel att sammanställa kortfattat forskningens slutsatser samt 
några förslag på eventuella framtida studier.  

6.1 Slutdiskussion  
I syfte att besvara frågeställningen "Hur använder sig nystartade företag av icke-traditionell 

marknadsföring för att etablera sig på marknaden?" presenteras uppsatsens slutsatser i en slutdiskussion 

för att sammanfatta studiens viktigaste bidrag. Det har vuxit fram många nya verktyg, och det 

förekommer användning av traditionella metoder fortfarande men i betydligt mindre grad bland 

nystartade företag. Ökningen av nystartade företag som startas varje år leder till en större gemenskap 

bland nya och mindre företag. Det bildas ett bredare samfund av företag och entreprenörer som genom 

sociala omständigheter stöttar varandra för att med hjälp av nätverkandet få strategiska 

rekommendationer från kontaktnätet för att kunna hitta nya möjligheter. Det sociala förhållandet menas 

här som vetskapen och viljan att genom relationer mellan minst två olika aktörer skapa komparativa 

fördelar. Det kan vara allt från möten, events, produktpresentationer till Facebook sida, Twitter och 

blogg. Nystartade företag letar efter synergiska företagssamarbeten och rekommendationer. Att förstå 

ledningen bakom marknadsförings beslut är generellt begränsad bland nystartade företag, men det kan 

skilja sig mellan storleken och åldern. Den största delen av vikten läggs därför på intuitionen av 

entreprenören.   

  

Företagen ser värde i att vara högst upp på sökmotorer och kan därför tänka sig att betala mer för det än 

för annonser i tidning. Det krävs då för entreprenören att allokera de finansiella resurserna effektivt för 

att kunna uppnå verksamhetens mål trots större ekonomiska krav på interna resurserna ju mer företaget 

växer. Nystartade företagen i den nya ekonomiska åldern förhåller sig till sina varumärken och vad de 

står för. Det byggs upp en identitet kring företaget som ska visa vad det är för varumärke och det anses 

vara en viktig del i processen att alltid ständigt fråga sig. Med de framväxande trenderna i omvärlden 

tyder det på att konsumenter numera handlar inte enbart utifrån behov utan även tillhörighet. Det 

praktiska förhållandet är starkt korrelerat med kreativitet, effektivitet och en entreprenörligg användning 

av icke-traditionella metoder, ibland även de traditionella. Entreprenöriella skickligheter, 

icketraditionella marknadsförings kommunikationer, nätverk och nyanvändning av PR är 

nyckelkomponenter i etableringen av nystartade företag. PR som marknadsföringskanal är ett 

överraskande resultat eftersom det används som ett av de starkaste verktygen som kan leda företaget till 

mer kännedom. Metoden används för dess kostnadsfria form, näst intill gratis förutom den investerade 
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tiden som det krävs att lägga in i form av nätverkande för att företaget kan i linje med verksamheten 

förhålla sin utveckling till att skapa surr via artiklar inom olika tidskrifter.  "Gratis" 

markandsföringskanaler skapar många möjligheter och olika innovativa tillvägagångssätt kan appliceras 

för att synas. Denna sorts marknadskommunikation upplevs som mer trovärdig eftersom den sker mer 

indirekt. Information finns mycket mer tillgängligt idag med framväxten av Internet som gör att nya 

företag uppstår av personer som har ett tänkande utanför ramen som leder till att entreprenören övergår 

från rörelse till handling. Nivån har jämnats ut och stora företag måste hänga med. Vi anser att de 

entreprenöriella marknadsförings paradigm bör främja även stora etablerade företag att använda sig av 

applicerade metoder och tillvägagångssätt som i nya entreprenöriella företag.   

  

Traditionell reklam är föråldrad och många nystartade företag bortser helt eller undviker traditionell 

reklam på grund av de stora kostnaderna som tillkommer och att det är svårt att mäta resultatet på 

samma sätt som med icke-traditionella metoder. En strategi som tar hänsyn till kundensengagemang, 

samlar kunskap om den nära kopplingen och tvåvägskommunikation som involverar kunder i de 

innovativa inkrementella förändringar som tar företaget till nya nivåer. Nystartade företags kundfokus 

möjliggör för kunden att driva förändring framåt, genom att bättre integrera företaget med kundidéer 

och lösningen till problem kan man bättre konkurrera med större företag på marknaden. Den nära 

kopplingen socialt till kundbasen kan företag lyckas nå framgång med fokus på icke-traditionella 

marknadsföringsmetoder, mun-till-mun och interaktiv marknadsföring.  Detta stämmer överens med 

tidigare studier gällande entreprenörligg marknadsföring som social, personlig, och mer än bara en 

organisatorisk funktion.   

  

Kostnaden att konvertera en kund är väldigt dyr i traditionell marknadsföring och kan även vara kostsam 

i icke-traditionella. Att man kan kontrollera och styra mer effektivt efter målmarknaden kan företaget nå 

bättre resultat. Faktumet att det kostar mer att få en ny kund är det därför bättre att fokusera mer på 

utvecklingen av produkten. För att runda av kan en slutsats dras från analysen av resultatet gällande 

pengar, att de flesta nystartade företag spenderar mer på produkten samt utvecklingen av den. Istället för 

på marknadsföringen i sig för att produkten ska tala för sig själv. Denna allokering av fokus möjliggör 

en utveckling av nya produkter och tjänster som leder till att inte behöva sig av traditionell 

marknadsföring. Avslutningsvis kan man säga att marknadsföringen som tillämpas av nystartade företag 

i praktiken är lite annorlunda än en del begrepp som presenteras i traditionella läroböcker. En mer öppen 

och fri företagsverksamhet håller på att etableras med nystartade företag som förvandlar problem till 

lösning genom att omvandla främlingskap till gemenskap.  



44  

  

6.2 Egna tankar och framtida forskning  
Studien är innovativ eftersom författarna har lyckats framhäva nya empiriska problem för framtida 

undersökningar i detta område av knappa resurser. För att framtida studier ska få mer genomslag 

föreslås dessa utvalda punkter:   

• Ett större antal företag, och inkludera slumpvist utvalda nystartade företag.  

• Att undersöka traditionella företag och hur de arbetar med sin marknadsföring.  

• Traditionell marknadsföringens värde för dessa i jämförelse till icke traditionell.   

• Ta hänsyn till de entreprenöriella paradigmen, i de kunskapsbaserna om kundens engagemang i 

nystartade och små-medelstora företag.  

• Icke traditionella marknadsföringsbudget vs traditionella marknadsförings budget och dess värde 

i relation till kostnad.   

• Att göra en avgränsning mellan branscher för att se icke traditionella användningen beroende på 

verksamheten i äldre företag.   

• För övrigt visar resultatet att det skulle ha varit ännu mer övertygande om författarna hade 

inkluderat en mer anpassad intervjuguide för e-mail respondenterna för att få större respons från 

dessa respondenter.  
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 Intervjuer  

27/11-15, Personlig, Karl Lillrud, Grundare och VD på Pricelizer  

2/12-15, Telefon, Fritz Rabeler, Founder samt Brand & Marknadsföring på Akuo  

3/12-15, Personlig, Niklas Laninge, Grundare och VD på Daily bits of  

7/12-15, Personlig, Magnus Berglund, Grundare och VD på Hälsokonsulterna Tre Kronor  

8/12-15, Personlig, Cecilia Kores, Grundare av Mumbaistockholm  

8/12-15, Personlig, Jacob Nilsson & August Bringéus, Grundare och VD på Asket  

16/12-15, Personlig, Kristoffer Gulanay, Grundare och VD på Find Right  

18/12-15, Personlig, Johannes Cullberg, Grundare och VD på Paradiset  

21/12-15, E-mail, Erik Wegnelius, Grundare och VD på Reciva  

22/12-15, Personlig, Joakim Sjöblom, Grundare och VD på Minatjänster  

22/12-15, Personlig, Robin Castillo, medgrundare av Reciva  

4/1-16, Personlig, Nils Ringmar, grundare och VD på Djurdansen  

4/1-16, Personlig, Nils Ringmar, grundare och VD på A Little nation  
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http://www.mumbaistockholm.com/
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http://www.pricelizer.com/
http://www.paradiset.se/
http://www.paradiset.se/
http://www.reciva.com/
http://www.reciva.com/
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7.0 Bilagor  
  

Bilaga 1: Entreprenöriell Marknadsföring  

  
Figur 3.2: Marknadsföring:   
ENTREPRENÖRIELL MARKNADSFÖRING KONCEPT  

Innovationsorienterat:  
Idé-drivet, intuitiva värderingar av marknadsbehov.   

STRATEGI  
Bottom-up targeting av kunder och andra influensgrupper  

METOD  
Interaktiva marknadsförings metoder Mun-till-mun 

marknadsföring  

MARKET INTELLIGENCE  
Informell nätverkande och informationssamlingar  

(Stones 2000)  

  

  

Bilaga 2: Teorin om Effectuation  

  

  
  

(Sarasvathy 2001)  
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Bilaga 3: Deltagande företag på de vanligaste Sociala medierna.  

Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube Blogg Övriga:  

•Pricelizer •Pricelizer •Pricelizer •Mumbai  •Pricelizer •Reciva •Snapchat 

•Daily Bits of •Daily Bits  •Daily Bits  stockholm •Hälsokons •Akuo •A Little  

•Mumbai Of Of •Hälsa 3 ulterna 3 •Hälsoko Nation stockholm •Akuo •Reciva Kronor kronor nsultern •Vimeo: 

•Hälsa 3 •Asket •Akuo •Paradiset a 3 •Djurdansen Kronor •Djurdanse •Asket •Asket Kronor •Google + 

•Paradiset n •Findright •Djurdansen •Pricelizer 

•Reciva •A Little  •Pinterest 

•Akuo Nation •Pricelizer 

•Asket •Mumbaisto 

•Djurdansen ckholm 

•A Little  

Nation 

  

  

Bilaga 4: Antal medverkande företag på Sociala nätverken.  

ANTAL MEDVERKANDE FÖRETAG PÅ  
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Bilaga 5: Intervjufrågor  

  

1. Allmän företagsbeskrivning  

Berätta lite om företaget.   

Vad sysslar företaget med? Hur generar ni försäljning? Hur många anställda har ni? Vad är 

verksamhetens mål? Hur mycket omsätter ni? Procentandel som går till marknadsföringen?   

  

Företagsmiljö  

Hur snabbt växer ert företag på marknaden? Vilka nackdelar och fördelar har ni stött på sedan start? Har 

företaget behövt anpassa sig till bransch-/marknadsnormer?   

  

Berätta om dina bakgrundserfarenheter inom marknadsföring och entreprenörskap.   

Vad fick dig att starta eget? Hur kom du på affärsidén? Hur gick du från idé till verksamhet? Vad har du 

gjort tidigare: Tidigare företag? Vad har du för utbildning? Vad kännetecknar dig som entreprenör?  

   

2. Marknadsföringsmetoder  

Hur marknadsförs företaget?  

Hur når ni ut till era kunder? Använder ni traditionell reklam eller via exempelvis sociala medier?  Hur 

sprider ni information om företaget? Och vilka vill ni nå ut till? Vilken marknadsföringskanal har varit 

mest stödjande för företaget? Vad kan detta bero på?   

  

Hur långt har ni kommit i er marknadsföring (traditionella och/eller – icke traditionella 

marknadsförings)?   

  

Reflekterar du över marknadsföringsteori när du fattar marknadsföringsbeslut?  Används 

någon metod/modell? Hur anpassar du dessa till företaget?  

  

Hur sker informationsinsamlingen?    

Genom marknads research eller nätverkande och samarbeten?   

  

3. Traditionell vs icke traditionella metoder Beskrivning av företagets 

marknadsaktiviteter?   

4 P: Produkt, Pris, Plats, Påverkan vs Interaktiv mun till mun marknadsföring.    

  

Påverkar er budget valet av marknadsföringskanal?  

Har ni tillräcklig stor budget för att marknadsföra er traditionellt via exempelvis tv-reklam, 

annonseringar osv? Eller föredrar ni hellre ”Gratis” Marknadsföring som t.ex. Facebook, Instagram, 

Youtube, blogg mm.   

  

Hur viktigt är det för ert företag att marknadsföra er genom icke-traditionell marknadsföring? 

(dvs. via sociala medier, internet marknadsföring)  

  

Arbetar ni utefter en strategi för att uppnå ett uppsatt mål med er verksamhet?   
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Botten-upp (D.v.s. att man börjar med att tillfredsställa ett fåtal kunders behov i en initial kundbas och 

sedan expanderar grunden gradvis allt efter vad erfarenhet och resurser tillåter) vs Top-down (D.v.s.  

segmentering, val av målgrupp, och positionering).   

Är ni flexibla att frångå denna strategi och mål om en affärsmöjlighet uppkommer?  

  

Innovationsorientering vs kundorientering (idéer avgör kommande produkter, idén först och därefter 

marknadsacceptans vs Marknadsanalys för identifiering av behov innan nya produkter och tjänster 

utarbetas)  

Uppdaterar ni ert utbud med nya tjänster eller tilläggstjänster på en kontinuerlig basis? Hur ser ni till att 

behandla kundernas framtida behov av en viss typ av produkt eller tjänst? Utvecklar ni därefter 

kundernas behov eller skapar nya behov med inkrementella förändringar?  

  

Anser du att ditt företag är innovativt i sin marknadsföring?   

På vilket sätt? Hur anser du dig kunna marknadsföra med bristande resurser? Hur differentierar du dig 

från liknande företag? Vad gör du som är innovativt?  

  

Anser du att det behövs stora marknadsföringsbudget för att lyckas etablera sig på marknaden?  

  

Anser du att vi idag lever i en föränderlig miljö?   

  

Anser du dig kunna upptäcka möjligheter?   

Hur påverkas ert företag av dessa förändringar? Hur anpassar du företaget till dessa förändringar?      

  

Hur påverkas företaget av konkurrenterna?   

  

4. Effectuation  
Hur fattas marknadsföringsbeslut i ert företag? Hur samlar ni in underlag för era marknadsföringsbeslut? 
Hur bedöms det insamlade beslutsunderlaget? Vad är viktigast?  
  

5. Entreprenöriella egenskaper  
  

Vad anser du om dina tidigare erfarenheter i relation till marknadsföring? (t.ex. utbildning eller 

erfarenhet), hur värderar du dessa och hur utnyttjas de i företaget idag? (i så fall hur omfattande?)   

  

Vad anser du om din förmåga att utnyttja ditt personliga nätverk i jobbrelaterade situationer?  Är 

detta en viktig förmåga i ditt arbete? Vad används den till? Vilka ingår i nätverket, familj, vänner, 

kollegor, konkurrenter…?  

  

Vilka av dina huvudkompetenser/karaktärsdrag får du störst användning av i relation till 

marknadsföring?  

  

  

Övriga frågor  
  

Berätta om era framtida marknadsföringsplaner?  

Vilka marknadsförings kanaler kommer ni att satsa mer på? Och vilka marknadsförings kanaler kommer 

ni att bortse ifrån i fortsättningen? Motivera.  
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Finns det ytterligare något du vill tillägga?  

  

  

  

  

  

  

Bilaga 6: Traditionell Marknadsföring vs Icke-traditionella Marknadsföring  

  

Traditionell marknadsföring  Icke-traditionell marknadsföring   

TV Reklam  Sociala medier   

Radio  Word- of- mouth  

Direktreklam  Viralmarknadsföring  

dagstidningar  Internetmarknadsföring   

Tidskrifter   Entreprenöriell marknadsföring  

  

Tidningsannonser     

    

  


