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“Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to 

try just one more time. - Thomas A. Edison” 



 
 

 

Sammanfattning 
 

Titel: Etablering, etablering & etablering. Vad f*n är det egentligen!? 

 

Frågeställning: Vilka åtgärder kan ett nystartat konsultföretag i 

marknadsföringsbranschen vidta för att etablera sig på en lokal, konkurrenskraftig och 

växande marknad? 

 

Syfte: Syftet är att öka förståelsen för företagsetablering på en lokal, konkurrenskraftig 

och växande marknad genom att undersöka små företags uppfattning om 

konkurrenssituationen, hur och om de differentierar sig samt vilka konkurrensfördelar de 

innehar. Detta undersöks på konsultmarknaden i Eskilstuna där blivande aktörer ska 

kunna ta del av denna studie samt den framtagna etaberingsmodellen.  

 

Metod: Semistrukturerade intervjuer i två omgångar har legat som grund för studien i 

något som kan liknas vid en induktiv ansats där utgångspunkten varit ett empiriskt 

problem.  

 

Slutsats: Studien presenterar ett förslag till modell som visar en möjlig process vid 

etablering. 

 

Bidrag/värde: Modellen är en bra början till vidare forskning inom ämnet och 

angränsande branscher samt angränsande geografiska städer. Den ger upphov till nya 

frågor så som om den praktiskt fungerar samt om den går att utforma på andra ställen. 

 

Nyckelord: Etablering, differentiering, image, innovation, nätverkande, 

varumärkesidentitet 



 
 

 

Abstract 

Title: Establishment, expansion and establishment. What the h*ll is it!? 

 

Question: What steps can a start-up consulting firm in the marketing industry take to 

establish themselves on a local, competitive and growing market? 

 

Objective: The aim is to increase understanding of the business establishment on a 

local, competitive and growing market by examining small business perception of the 

competitive situation, and how they differentiate themselves as well as the competitive 

advantages they hold. This is examined in the consulting market in Eskilstuna, where 

aspiring actors to take part in this study, and the produced establishment model. 

 

Methods: Semi-structured interviews in two waves have formed the basis for the study 

of something that can be likened to an inductive approach where the starting point was 

an empirical issue. 

 

Conclusion: This study presents a proposal for a model that shows a possible process 

of establishment. 

 

Contributions / value: The model is a good start for further research in the subject 

and related industries, as well as adjacent cities. It gives rise to new issues such as the 

practical application and if it is possible to design this model in other industries or cities. 

 

Keywords: Establishment, differentiation, image, innovation, networking, brand identity 
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Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrund och problematiken rörande studiens 
forskningsobjekt. Vidare introduceras även syfte, frågeställning samt innovationsbidrag. 
 

Under året 2013 växte konsultmarknaden i Sverige med 4,8 procent och i hela norden 

med 3,7 procent. Sverige var det land där marknaden växte som mest i motsvarighet till 

Finland där den bara växte med 0.8 procent (Noyelle, 2013). Ordet konsult innebär att 

en eller flera personer arbetar som rådgivande expert inom ett speciellt område, 

exempelvis inom ekonomi. Inför 2013 antogs det att av 1600 stycken tillfrågade 

konsulter att marknaden skulle förbli oförändrad, men 30 procent trodde att den skulle 

öka något de närmsta åren (Bohlin, 2012). Vi ser också en vändning på den nordiska 

marknaden gällande benägenheten att ta in konsulter då det tidigare försökts att hålla 

så mycket inhouse som möjligt (Haigh, 2014). 

John Condon vid International Global Advisory COO och EMA Head of Advisory, KPMG 

sammanfattade: “Every firm seems very optimistic that growth will continue in 2014-15.” 

(Noyelle, 2014).  

 

Även fast vi ovan ser att marknaden växer så krymper de stora företagen. Vissa företag 

inom IT-sektionen har sjunkit så mycket som 12 procent (Malmqvist, 2014). Detta 

lämnar utrymme för de små och medelstora företagen. Sedan 2008 har antalet en- 

mansföretag ökat med 81 procent och är en ökning från ca 6100 till ca 11000 företag 

(Haraldsson, 2014). Samtidigt försöker de små företagen också att utvidga sin 

marknadsposition (Tegenmark, 2014). Enligt Svenska miljöinstitutet (2002) bör små 

företag anspassa sig efter en hållbar tillväxt genom att arbeta med förändringsprocesser 

i form av ny forskning. Kostnaden inom ett hållbart arbete bör inte vara speciellt höga, 

men i grund och botten handlar det om hur väl ett företag motiverar detta för att skapa 

ett nyttoobjekt i form av framtagna resultat. Miljöanpassning i mindre företag är något 

som anses vara irrelevanta då dem oftast överskattar sin egen arbetsmiljö. Detta 

påverkar i sin tur den yttre miljön i form av negativa aspekter.  

 

I en växande bransch som denna med hög konkurrens kan innovation leda till 

stora konkurrensfördelar och följaktligen bidra till tillväxt (Eiriz, Faria, & Barbosa, 2013).  

För att kunna erhålla konkurrensfördelar menar Alvesson & Svenningsson (2007) att 

man bör vara unik i sin bransch samt att man bör ta vara på detta för att kunna lyckas 

att konkurrera på den befintliga marknaden. Det kan till exempe
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l vara att företaget har valt att differentiera sig genom att sälja ett unikt erbjudande eller 

tjänst som är attraktivare än konkurrenternas erbjudande. Enligt Ohlsson, Broomé och 

Bevelander (2013) kan konkurrensfördelar via differentieringsstrategier i form av lägre 

kostnader, sammanfattas som nishstrategier. Egenföretagare i form av konsulter utsätts 

ofta av konkurrens då det förekommer likheter i form av strategier samt struktur och kan 

i sin tur skapa hinder som uppkommer under vägens gång. Detta kan också ses som ett 

innovativt åtagande då inträdesbarriären för de flesta företag är hårt konkurrerat då de 

oftast säljer samma tjänst eller erbjudande (Alvesson & Svenningsson, 2007). 

 

Vi ser utrymme att genomföra undersökningar inom den lokala konsultmarknaden 

eftersom att marknaden uppenbarligen är intressant för en-mans eller småföretag. Stor 

vikt kommer att läggas på att se hur dessa företag valt att etablera sig och om det finns 

hinder som uppkommit under vägens gång. Detta för att se dess innovation och 

differentiering samt vägen mot ett lyckat företagande. 

 

Frågeställning 

Vilka åtgärder kan ett nystartat konsultföretag i marknadsföringsbranschen vidta för att 

etablera sig på en lokal, konkurrenskraftig och växande marknad? 

Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för företagsetablering på en lokal, konkurrenskraftig och 

växande marknad genom att undersöka små företags uppfattning om 

konkurrenssituationen, hur och om de differentierar sig samt vilka konkurrensfördelar de 

innehar. Detta undersöks på konsultmarknaden i Eskilstuna där blivande aktörer ska 

kunna ta del av denna studie samt den framtagna etaberingsmodellen 

Innovationsbidrag 

Innovationsbidraget i denna studie är tänkt enligt författarna som en framtida mall och 

underlag till nystartade små företag inom konsultmarknaden som har som mål att 

etablera sig på en lokal, konkurerrenskraftig och växande marknad. Den avser att 

exemplifiera de områden som kan leda till förutsättningar samt tydligare sakkännedom 

kring ämnet. Genom att presentera möjliga förslag och perspektiv på detta ges en 

presentation i slutet av uppsatsen. 
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Metod 
Nedan redogörs val av metod för uppsatsen, vilken ansats som har tillämpats, 

intervjuernas tillvägagångssätt, kvalitetssäkring samt urval. 

Val av metod 

Vi har valt att använda en kvalitativ metod då Bryman & Bell (2011) menar att skillnaden 

på kvalitativ och kvantitativ forskning är att den kvalitativa metoden är mer inriktad på 

ord än siffror. Vidare beskrivs kvalitativ forskning som följande: 

 

“En kunskapsteoretisk ståndpunkt som brukar beskrivas som tolkningsrinriktad eller 

interpretativ vilket betyder att tyngden ligger på en förståelse av den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet.” 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

Undersökningens natur är av det kvalitativa slaget då den syftar att resultera i ökad 

förståelse vilket enligt Bryman (2008) kännetecknar kvalitativ forskningsmetod. 

Val av ansats 

Skillnaden mellan en deduktiv respektive induktiv ansats menar Bryman (2008) är att 

den deduktiva ansatsen utgår från teori till observation/resultat, medan den induktiva 

ansatsen utgår ifrån observation/resultat till teori. Bryman (2008) menar också att 

forskaren inte är bunden till en viss teori när det gäller den induktiva delen, utan att 

egna slutsatser kan tillämpas till det insamlade materialet, till skillnad mot den deduktiva 

delen där forskarens slutsatser utgår från den befintliga teorin, (Bryman, 2008). 

 

I uppsatsens första skede utgick författarna från den induktiva ansatsen. Detta för att 

empiri samlades in och som låg till grund för själva teorigenomgången samt för att 

studien har sin utgångspunkt i ett empiriskt problem. Empirin sammankopplades till 

begreppsdelen av teoriavsnittet och säkerställde att begreppen använts korrekt och 

som intenderat. Utgångspunkten i detta fall var att se över hur de upplevde marknaden 

och vad de enligt egna erfarenheter som avsetts. 

 

Innan undersökningen inleddes gick vi igenom en del av teorin för att bestämma vilka 

begrepp som skulle tas upp i intervjuerna samt om möjligt se om de hade någon 

relation till varandra.   

Tillvägagångssätt 

De inledande intervjuerna var uppdelade i två faser där den första fasen bestod av 

frågor specificerade för att skapa förståelse för marknaden samt att legitimera frågorna 
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avseende vad respondenterna i huvudsak gör för sin egen differentiering. I fas nummer 

två ställdes frågor om differentiering, nätverkande samt andra konkurrensfördelar som 

respondenten tycker sig erhålla. 

 

Den första fasen utfördes som en strukturerad intervju där det ställdes korta och enkla 

frågor för att få korta och koncisa svar av respondenten. En strukturerad intervju 

kännetecknas av ett förbestämt frågeformulär som följs till punkt och pricka och målet är 

att kontexten skall vara den samma (Bryman, 2008). 

En strukturerad intervju användes i avseende att kunna jämföra respondenternas svar 

på ett tillfredsställande sätt eftersom att enligt Bryman (2008) är målet för intervjuformen 

att säkerställa att det respondenterna svarar skall kunna sammanställas på ett 

jämförbart vis. Detta kan enligt Bryman (2008) bara ske på ett reliabelt sätt om 

respondenterna svarar på identiska frågor.  

Detta är speciellt viktigt för oss eftersom informationen av den svenska marknaden är 

av viss relevans (en ökning på den svenska konsultmarknaden; avsnitt 1.2) men 

respondenterna kan uppleva den annorlunda.  

 

Fas två av de inledande intervjuerna utfördes som en semi-strukturerad intervju 

eftersom frågorna varken bekräftar eller förkastar teorier. Målet var att respondenterna 

skulle dela med sig av sina egna erfarenheter över hur de gör eller har gjort, tänker 

kring eller vad de anser är viktigt kring ämnet differentiering, nätverkande och 

konkurrensutövning. En semi-strukturerad intervju beskrivs enligt Bryman (2008) som 

en intervju där det handlar i regel om en situation där intervjuaren visserligen har ett 

frågeformulär och bör följa det, men denne har också ett alternativ att ställa ytterligare 

följdfrågor. Detta var av stor vikt för eftersom att vi utgick ifrån att respondenterna alla 

har olika sätt att arbeta utifrån och vi ville kunna fråga djupare in på deras områden när 

tillfälle gavs.  

 

Sedan utfördes en litteratursökning där relevanta teorier och begrepp togs fram för att 

kunna förklara den insamlade empirin. Kurslitteratur ifrån tidigare kurser på 

innovationsprogrammet samt sökmotorer som Discovery och Google scholar användes 

vid framtagning av teori. 

 

Den andra intervjuomgången var annorlunda mot den första rent frågemässigt. Den var 

fortfarande semi-strukturerad eftersom att vi inte visste vilka svar vi skulle få och det 

möjligen skulle krävas en viss mängd följdfrågor. Den första intervjuomgången skulle ge 

svar på hur respondenterna upplever sin marknad, sitt företags image och konkurrens 

rent generellt. Den andra intervjuomgången intervjuades en eller flera inkubatorer för att 

ta reda på deras etableringsprocesser och hur de hjälper företag som besöker dem 

genom att starta upp. 
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Intervjuguide & operationalisering 

Se bilaga för intervjuguide och operationalisering. 

Transkribering 

Kvalitativa intervjuer spelas ofta in på band eftersom att forskaren är intresserad av 

både det respondenten säger och hur den säger det (Bryman & Bell, 2011). Inspelning 

av intervjuer innebär följande fördelar: 

● Det hjälper till eftersom att man slipper anteckna under tiden för intervjun och 

forskaren kan istället koncentrera sig enbart på vad respondenten svarar.  

● Forskaren kan gå igenom materialet flera gånger i efterhand.  

● Det gör materialet offentligt och ger andra forskare (om tillstånd ges!) en 

möjlighet att använda materialet. 

● Man kan bemöta anklagelser om att analysen har påverkats av författarens 

värderingar. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Transibering i form av inspelning av diktafon har ansvänts då relevant och viktig fakta 

inte får gå förlorad. I form av transkibering kan författarna återgå till den information som 

utsagandes och analysera materialet ytterligare. 

 

Validitet och Reliabilitet - Kvalitetssäkring 

Enligt Bryman (2008) står validitet och reliabilitet jämförelsevis nära varandra. Då 

validitet berör en eller flera indikatorer som syftar till att se om ett begrepp verkligen 

mäter just det begrepp som står i fokus för validiteten. Författaren menar också att ett 

mått på relevans handlar om hur användbar insamlad data är och den förhåller sig till 

situationen. Det kan exempelvis vara hur man genomför en intervju samt vad målet är 

med den.  

Reliabilitet beskrivs enligt Bryman (2008) som ett mått på hur tillförlitlig den insamlade 

data är. Han menar att om en undersökning skulle genomföras återigen, skulle 

resultatet bli detsamma som vid första gången eller kommer resultatet påverkas av 

andra förutsättningar som gör att det sker en förändring, (Bryman, 2008). 

 

Reliabilitet i detta avseende är svåruppnått eftersom att det handlar om att skapa 

förståelse och samla in respondenternas åsikter och erfarenheter och de kan komma att 

svara på ett annat sätt vid ett annat tillfälle. Respondenternas humör och andra faktorer 

spelar in under intervjun som gör att det blir svårt att exakt replikera en undersökning.   

 

Val av respondenter 

För att välja relevanta företag specificerades ett antal krav varje respondent skulle 

uppfylla. Kraven är uppspaltade nedan: 
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Urval intervju 1: 

1. Respondenten är eller har varit en aktör på marknaden under år 2014. 

2. Respondenten är egenföretagare. 

3. Respondenten definierar sig själv som en konsult inom området marknadsföring. 

4. Företaget respondenten arbetar på har inga anställda. 

5. Företagets utgångspunkt är avgränsat till Mälardalen. 

 

Urval intervju 2: 

1. Respondenten är verksam inom området inkubation. 

2. Respondentens huvuduppgift är att vägleda människor inför eller under uppstart 

av företag. 

3. Respondentens utgångspunkt är Mälardalen. 
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Teori och begrepp 
Nedan redogörs för de teorier och begrepp som ligger till grund för uppsatsens 

utformning. Kapitlet behandlar begrepp som varumärkesidentitet, image, differentiering 

samt innovation och teorier som innovationsraketen och Sarasvathys beslutsmodell. 

Kapitlet behandlar också teorier om etablering, nätverkande, co-opetition samt open 

innovation. 

Innovationsraketen 

Namnet lyder egentligen “A simple model of the innovation process” och är en modell 

skapad av Tidd och Bessant (2009). Modellen används till hjälp för att hantera 

innovation och den kan användas som ett ramverk för att utforska hur man kan hantera 

innovation (Tidd & Bessant, 2009). Modellens fyra delsteg förklaras nedan:  

 

 
 

(Figur 1. Modell från Tidd & Bessant, 2009). 

 

1. Söka - Att hitta möjligheter för innovation. Till exempel en omvärldsanalys för att 

upptäcka interna och externa möjligheter till förändring och innovation. 

2. Välja - Att bestämma sig för vilken av möjligheterna i föregående punkt som 

företaget kan dra mest nytta utav.  

3. Implementera - att omvandla potentialen i möjligheten till någonting nytt och 

introducera det i en intern eller extern marknad. Detta är inte bara ETT steg utan 

flera små delmål och hinder som måste övervinnas för att komma så långt att 

man presenterar innovationen på en intern eller extern marknad.  

4. Fånga - hur företaget drar nytta av fördelarna av innovationen, detta kan vara hur 

företaget lär av innovationen, hur man anpassar sig efter den, hur innovationen 

banar nya vägar eller hur den ger ren vinst i pengar. (Tidd & Bessant, 2009). 
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Etableringsprocessen 

För ett företag som har valt att etablera sig på den redan hårt konkurrerande 

marknaden bör dem se över vilka processer samt hinder som kan uppstå under tidens 

gång för att kunna nå framgång. Då detta sker under uppbyggnad av olika processer 

menar Landström & Löwegren (2009)  att det antingen kan ses som en potential att 

lyckas eller att det framkommit hinder på vägen som försvårar processen och målet 

med etableringen. Ett av de första stegen i denna process är att formulera en idé. Det 

kan till exempel vara något så enkelt som att få stöd från familj och vänner som hjälper 

företagaren att utveckla sin innovationsmöjlighet och formulering av själva idén. 

(Landström & Löwegren, 2009) 

 

Nästa steg i processen är affärsmöjlighet ur idéstadiet och detta menar Landström & 

Löwegren (2009) att det krävs en viss efterfrågan på marknaden samt att själva 

konceptet är bärande. Planering och förberedelser är det tredje steget som innebär att 

företaget bör se över sitt kontaktnät samt samarbetspartners för att kunna gå vidare 

med sitt projekt. För att kunna se över om det finns en viss efterfrågan på marknaden 

för tjänsten som företaget ska försöka sälja kommer start och lansering in. För att lyckas 

med detta steg måste förtaget kunna se över om tiden är rätt för efterfrågan av denna 

tjänst. (Landström & Löwegren, 2009) 

 

Det sista steget i etableringsprocessen beskrivs som utvecklingen efter start. Det 

innebär att företaget bör skapa god kunskap om marknaden som de vill utvecklas inom, 

sitt kontaktnät samt om det finns ekonomiska stödjare som exempelvis sponsorer. 

(Landström & Löwegren, 2009)  

 

I denna studie kommer vi att undersöka hur ett konsultföretag kan etablera sig och 

konkurrera mot andra aktörer i samma bransch. Det är därav stor vikt att se över vilka 

delprocesser ett företag bör genomgå för att göra karriär och lyckas slå igenom på 

marknaden.  

Etableringshinder  

Som ny företagare på den hårt konkurrerande marknaden tillkommer det utöver 

processer även hinder som kan försvåra hela förloppet med en lyckad etablering. Enligt 

en rapport av verket för näringslivsutvecklingen. (NUTEK, 2003) menar dem att det 

finns tre stycken hinder som kan uppkomma under vägens gång och det är finansiering, 

nätverk samt brist på kunskap och erfarenhet. Dem menar dessutom att det kan vara 

svårt som ny företagare att precisera vad som är det exakta hindret som är den 

avgörande faktorn för en lyckad etablering. Tötterman & Sten (2005) beskriver också att 

nystartade företag ofta saknar kunskap om framställningssättet inom företagande samt 
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brist på nätverkande. För att ett företag ska kunna växa på den konkurrerande 

marknaden med b.la ett fungerande nätverk samt ökad kunskap menar Tötterman & 

Sten (2005) att dem kan använda en s.k. inkubator. Denna har som syfte att främja och 

underlätta företagets väg mot tillväxt och lönsamhet, genom att framstå som en coach 

inom affärsrådgivning. 

 

Som nyföretagare är det viktigt att gå igenom de processer samt hinder som kan 

uppkomma under vägens gång. En viktig grundsten för att lyckas med detta kan då vara 

att ta hjälp från en inkubator som coachar företaget genom dessa processer och som 

kan hjälpa företaget att nå det uppsatta målet.  

Sarasvathys beslutsmodell 

Effectuation och Causation 

Saravathy (2001) beskriver i den så kallade beslutsmodell- processen att det finns två 

delar att ta hänsyn till när det kommer till företagsetablering. Den första delen kallas för 

causation-processen och handlar om att individen i fråga har ett mål som oftast tas för 

givet och att fokus ligger på att hitta annorlunda medel för att nå det faktiska målet. 

Effectuation som är den andra delprocessen innebär att individen fokuserar och tar för 

givet att hitta olika medel som anses tillgängliga och har som fokus på att växla mellan 

olika mål för att låta dem skapas efter de medel som finns tillgängliga.  

Saravathy (2001) menar att det är causation-processen som är dominerande gentemot 

effectuation-processen då den behandlar hur individen valt att etablera sig och sitt 

företag. Causation med andra ord innebär att man kan förutsäga sin framtid medan 

effectuation innebär att man kan påverka sin framtid och behöver inte anta att det bör 

se ut på ett visst sätt. Målen för dessa två besluts-processer menar Saravathy, är 

detsamma, men det är vägen och möjligheterna som skiljer dem åt. 

Bergendahl (2009) förtydligar att dessa två processer är de som individen utgår ifrån för 

att skapa ett avgörande för själva företagsetableringen.  

 

För att förtydliga effectuations- samt causations-processerna har Bergendahl (2009) 

gjort en tolkning av Saravathys (2001) resonemang. 

 

Resursernas utökade kretslopp. 

            

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Vem är 

jag? 

Vad vet 

jag? 

Kontakter? 

Vad kan 

jag 

utföra? 

Mina 

kontakter 

Engagemang 

hos aktörer 

 

       

Aktuella 

medel 

Aktuella 

mål 
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Kretslopp av de omgjorda målen. 

 

(Egentolkad modell av Bergendahl, 2009 Effectuationsmodell) 

 

Enligt en rapport av verket för näringslivsutvecklingen (NUTEK, 2003) menar dem att 

det finns tre stycken hinder som kan uppkomma under vägens gång och det är 

finansiering, nätverk samt brist på kunskap och erfarenhet. Dem menar dessutom att 

det kan vara svårt som nyföretagare att precisera vad som är det exakta hindret som är 

den avgörande faktorn för en lyckad etablering. 

 

Denna modell är enligt Bergendahl (2009) föränderlig. Detta menas med att den kan 

ändra karaktär under tidens gång som i sin tur leder till ökade resurser samt att målen 

förändras med tiden. För att betona den viktigaste punkten i denna modell så menar 

Bergendahl (2009) att det är intressenters engagemang som gör att det blir lönsamt för 

företaget i fråga genom ökade resurser. Hon menar också att det är det som är 

avgörande för entreprenörens nätverkande i företaget. Bergendahl (2009) betonar att 

denna modell kan ses som två kretslopp, ett där nya medel införlivas och har som 

betydelse för resurser samt nätverk, och det andra, nya mål som innebär att 

entreprenörens utökade nätverkande gör att företaget kan skapa specifika mål vilket i 

sin tur leder till att nya marknader uppstår. 

 

 

       

 

  

    Individens medel                Marknad 

 

 

    Individens medel                   Marknad.                 Individens mål i 

    och inledande mål.                    processarbetet. 

 

(Egentolkad modell av Bergendahl, 2009 Causationsmodell) 

       

Modellen ovan beskriver Bergendahl (2009) som en modell med tre logiska steg. Det 

första steget i processen innebär att individen är väl medveten om de erfarenheter den 

besitter för att implementera detta i sitt projekt. Den andra punkten menar Bergendahl 

(2009) handlar om att individen vet hur marknaden ser ut och kan införa en marknads- 

undersökning för sin tänkta tjänst. Sista delen beskriver Bergendahl (2009) i causations-

processen har som betydelse att individen följer sitt initiala mål som senare kommer att 

bli det uppnåeliga målet för själva företagsetablering. 

Jag vet vem jag är. 

Jag vet mitt mål. 

Jag är medveten 

om marknaden. 

Jag följer mitt 

uppsatta mål och 

arbetar flitigt mot 

det. 
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Nätverk och samarbete 

För att ett företag ska kunna bedriva sin verksamhet bör man se över dess nätverk samt 

kundtyper. Alvesson & Sveningsson (2007) refererar till Barns & Mitchell (1969) som 

menar att det handlar om en föreställning där man som medverkande är inbäddad i ett 

nät av relationer som påverkas av dess beteende. Det handlar med andra ord om hur 

man föreställer ett företags omvärld, åtaganden av olika slag samt förutsättningar för 

själva relationen av nätverkandet. 

 

Enligt Tidd & Bessant (2011) representerar nätverk en kraftfull lösning på 

resursproblemet. Det är inte längre nödvändigt att ha all kunskap under samma tak 

förutsatt att du kan få tag i kunskapen när du behöver den och länka ihop med den. 

 

Co-opetition 

För att ett företag skall lyckas att växa till sig och skapa ekonomiska förutsättningar 

menar Bjerke & Hultman (2002) att man bör samarbeta med andra företag inom samma 

marknad för att skapa en gemensam utgångspunkt som blir av värde för kunden. Dem 

menar att samarbetet är själva kärnan för att kunna nå ett gemensamt mål med goda 

förutsättningar. Bjerke & Hultman (2002) menar också att ett samarbete av detta slag 

kan leda till en expanderad marknad samt ökad försäljning.  

Becker and Peters, 1998; Hagedoorn, 1993; Miotti and Sachwald, 2003 (refererad i 

Mention, 2010) berättar även att ett samarbete kan ses som ett innovativt 

förhållningssätt då det hjälper till att minska osäkerheten, företagen får tillgång till nya 

marknader samt ett utbyte som kan resultera till en ökad kunskap inom det befintliga 

området.  

 

Open Innovation 

Gassmann och Enkel (2004) identifierar tre kärnprocesser för Open innovation:  

1) utifrån och in processen, där ett företags innovationsförmåga kan öka genom 

integrering av leverantörer, kunder och extern kunskaps sourcing.  

2) Inifrån och ut processen, där företag kan generera vinster genom att föra idéer till 

marknaden och överföra idéer till den yttre miljön.  

3) Den ihop parade processen där företagen kan kombinera utifrån och in samt inifrån 

och ut processerna genom att arbeta i allians med kompletterande partners. 

Varumärkesidentitet 

Dahlen & Lange (2009) förklarar att varumärkesidentitet är hur ett företag vill uppfattas. 

Sääksjärvi & Samiee (2011) refererar till Kevin Lane Keller och förklarar att brand 

identity (varumärkesidentitet) är en unik uppsättning associationer som ett företag 

försöker att skapa. Just varumärkesidentitet är inte speciellt förekommande i den här 
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studien, men det upplevs relevant att förklara begreppet för att bättre redogöra varför 

författarna använder begreppet image.  

Image 

För att göra en koppling till Varumärkesidentiteten som ovan så mynnar det ut i 

varumärkesimage (senare nämnt som enbart image) som beskrivs av Keller som 

konsumenternas uppfattning av ett företag eller varumärke (Sääksjärvi & Samiee, 

2011). Keller (2013) beskriver image som reflektionen av konsumenternas associationer 

eller svaret för företagets försök till skapande av varumärkesidentitet. Med image menar 

även Alvesson & Svenningsson (2007) hur själva företaget uppfattas eller bör uppfattas 

av andra människor samt vilket fokus det ligger på funktionen för människor som är 

inkluderade eller exkluderade i företaget. 

 

Chernatony (2010) beskriver att det kan uppstå en utmaning om ett företag beslutar sig 

för att anta en image, att meddelandet inte nödvändigtvis uppfattas som det var tänkt. 

Chernatony understryker också att det är nödvändigt att stämma av kundernas 

uppfattning och försöka agera så att uppfattningen blir fördelaktig för varumärket. 

Chernatony nämner också att om företaget har förståelse för kundernas uppfattning så 

kan företaget bli bättre på att kommunicera. (Chernatony, 2010) 

 

Vetenskapen är något otydlig i vad image egentligen är då det finns olika typer av 

image. Vi har valt att utgå ifrån att image är frukten av företagets kommunikation vare 

sig den handlar om medveten marknadsföring eller projicering av dig själv som person. 

 

Differentiering 

Differentiering är en subkategori inom varumärkesidentitet. Enligt 

maknadsföringslitteraturen avser differentiering att kommunicera sitt budskap på ett 

annorlunda sätt för att på så sätt erhålla en annorlunda kundgrupp eller att attrahera ett 

specifikt kundsegment (Mossberg & Sundström, 2011).  

Dahlen & Lange (2009) beskriver det som „positionering utifrån existerande‟ attribut 

vilket betyder att man ser över hur andras reklam uppfattas och sedan utgår ifrån att 

uppfattas annorlunda.  

Källan till att bli konkurrenskraftig handlar om hur man kan positionera sig på 

marknaden genom att skapa en differentiering för sin tjänst eller sitt koncept och hur det 

allt eftersom kan resultera i ett bättre utbud än konkurrenternas. Detta bidrar till hur man 

som företagare förser marknaden med något unikt som till exempel hur Image och/eller 

funktion kan komma att se ut för den tänkta tjänsten. (Alvesson & Svenningsson, 2007) 

 

Utifrån ovanstående stycke kan vi se att differentiering (precis som image) är någonting 

som uppfattas av konsumenten och utgör ingen specifik skillnad på produkten utan bara 
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den uppfattade skillnaden. Detta gör att skillnaden mellan image och differentiering blir 

väldigt svår att definiera. Vi menar att differentiering inte nödvändigtvis måste 

begränsas till kommunikationen, men som går hand i hand med innovation. Att istället 

för att enbart kommunicera att företaget, produkten eller tjänsten är annorlunda, 

implementerar man det annorlunda som framgår av kommunikationen. Detta kan göras 

genom till exempel att utforma ett innovativt koncept eller ett innovativt arbetssätt. 

Därför benämns differentiering i denna studie inte vad företaget kommunicerar 

annorlunda utan hur de organiserat sig eller om det faktiskt erbjuder någonting 

annorlunda.  

 

Varför behöver man differentiera sig? Enligt Tidd & Bessant (2009) är marknader där 

liten eller ingen differentiering eller skillnad på upplevd kvalitet återfinns, kännetecknat 

av låg “profitabillity”. I motsvarighet till marknader som är väldigt differentierade och 

med stora möjligheter till differentiering menar Tidd & Bessant (2009) att avkastningen 

på investering generellt är dubbelt så stor.  

Innovation 

Tidd & Bessant (2009) skriver att innovation handlar om att hitta nya vägar att göra 

saker och att erhålla strategiska fördelar. De räknar upp ett flertal olika strategiska 

fördelar man kan erhålla genom innovation beroende på vilken innovation det är, vad 

innovationen gör med marknaden samt när den presenteras och i vilket läge. Några 

exempel är:  

 

● Nymodighet i produkt eller i utbudet av tjänst - att erbjuda någonting ingen annan 

kan.  

● Nymodigheter i processen - att erbjuda ett sätt som andra inte kan matcha, 

snabbare, billigare mer anpassat till kunden. 

● Flytta konkurrensen till ett annat segment - till exempel flytta fokus ifrån pris till 

produkt eller liknande. Starkt relaterat till de fyra P: na.  

● Timing - Att till exempel låta någon annan vara first mover så att man själv kan 

lära av deras misstag. (Tidd & Bessant, 2009) 

 

I den här studien kommer fokus att ligga på processinnovationer, att erbjuda någonting 

som andra inte kan matcha genom att vara innovativa, hitta ny vägar samt att vara 

differentierade. 
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Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av de semistrukturerade intervjuer som utförts. 

Intervjuerna har spaltats upp tidsenligt med den äldsta först och den yngsta sist. Varje 

respondent har fått en egen rubrik för att redogöra för vilken respondent som svarade 

vad. 

 

Fredrik “Frallan” Hedenström, “Torbjörn och Frallan” 

I företaget arbetar det två personer, Torbjörn Johansson och Fredrik (Frallan) 

Hedenström, företaget är på väg att bli ett aktiebolag. Fredrik beskriver det som att de 

uppehåller sig i marknadsföringsbranschen med inriktning IT och affärsutveckling. De 

känner sig ganska ensamma i sin specifika nisch på marknaden och att det även finns 

ett stort behov för deras tjänster. Han förklarar att de antingen arbetar med tryck och 

print i den här branschen och då skapas designen till visitkort och sen så anlitas någon 

som trycker dem visitkorten, det är två olika byråer. Sen finns det dem som jobbar med 

Webb och de jobbar med självaste designen av en hemsida och sen så lämnar de den 

vidare till det företag som anlitade dem. När ämnet om målgrupp och kunder kommer 

upp berättar Hedenström att de har haft en ganska bred målgrupp. De märker i 

dagsläget att de inte kan ta på sig vem som helst, då det inte blir lönsamt i längden.  

 

“Vi hade en kund i Strängnäs som hade en budget på 500 kronor via Facebook, hon fick 

35 stycken kunder av en kostnad på 500 kr vilket var helt sinnessjukt, men hon kunde 

inte ta emot mer så då behövde hon oss inte längre”. 

 

Etablering och hinder 

När vi pratar om etablering berättar Fredrik att eftersom de har varit verksamma i 

branschen och branscher runtomkring så var etableringen förvånansvärt enkel. De 

kunde i stort sätt ringa gamla kunder eller personer från sitt nätverk och berätta vad de 

höll på med. På 10 samtal sålde de på 3. När det diskuteras hinder berättar Fredrik att 

de egentligen inte haft några fysiska hinder som pengar eller lokal eftersom att de 

arbetar hemifrån eller på företagen de är ute på. Detta gör att de har väldigt lite utgifter. 

Han berättar om hinder som de upplevde mentalt istället, att det fanns väldigt många 

mentala spärrar innan de kunde starta upp, att samarbeta med varandra från att vara 

två olika företag och att vänja sig med organisationer och hur de fungerar. Kunskapen 

om hemsidor, optimering och marknadsföring hade han med sig sedan tidigare vilket 

gjorde inträdet väldigt enkelt.  
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Differentiering och Image 

Det dem gör för att differentiera sig är att ta på sig ”investering-tänkarhatten”. Detta 

innebär att människor måste förstå att deras tid är värdefull samt tid är pengar, vad man 

än gör. Företaget har idag tre stycken affärsområden som de arbetar utifrån och kallar 

de för fysiskt, vilket innebär utförande av hemsidor med kontinuerliga möten, halv-

fysiskt som innebär Facebook, avtal samt möten och sistnämnda halv-passivt. Detta 

behandlar området när man säljer andras produkter via en hemsida och får gensvar på 

det. Fredrik kommenterar att dem inte vill arbeta med fysiska saker, utan riktar sig mer 

mot det passiva som innebär att dem utför en hemsida till ett bolag och får in pengar 

efter det. När responsen av den hemsidan kommer in till dem så vet de att detta 

fungerar, att bolaget är nöjda och att de därutöver differentierar sig på ett annorlunda 

sätt. 

Image, berättar Fredrik att många tänker på imagen utåt, hur jag upplever mig själv vid 

det här tillfället. Image i denna bransch handlar om att skapa trovärdighet, exempelvis 

företagets namn istället för en klyschig företagslogga som man i senare inte lever upp 

till. Området behandlar även att man ska ha en tro på sig själv, att uttrycka sig och våga 

ha fel. Image, menar Fredrik är otroligt viktigt och anledningen till att de marknadsför 

sina bilder via Facebook är för att det finns människor som känner igen dem och vet att 

de levererar någonting som är värdefullt. 

 

Nätverk och samarbete 

Fredrik berättar att de mestadels förmedlar med nätverk och arbetar idag utifrån ett 

innovationssystem med bland annat inkubatorer. Nätverk i form av Strängnäs Business 

Park, nyföretagarcentrum samt Create och det är dem som har ett stort avseende för att 

företaget har gått i rätt riktning. Att arbeta med rätt människor som i sin tur kan 

rekommendera företaget vidare har gjort att dem idag är en av de bästa i Sverige 

genom att ha vågat investerat. Marknadsvärdet har som huvudsaklig syssla att se hur 

man kan komma åt kunder enklare, och det menar Fredrik är vad dem har gjort i 

dagsläget. Genom att hjälpa bolag som i sin tur blir ambassadörer för deras företag är 

extremt viktigt och ett exempel på det är Forever. Ett gym i Eskilstuna som i sin tur blev 

rekommenderade av en redovisnings-byrå att anlita just dem, ”Torbjörn och Frallan”.  

 

Företaget i fråga arbetar mycket med detta med bland annat, Västerås Science Park, 

Strängnäs Business Park samt Nyföretagar-centrum. Fredrik påpekar att det är just 

Strängnäs Business Park som har gett dem många nya bolag att jobba med och har 

idag ett brett kontaktnät med drygt 3500 personer. Det diskuteras även vikten av 

nyckelpersoner som man bör ha god kontakt med, för det blir i det senare skedet 

ambassadörer och sprider ”Torbjörn och Frallan” konceptet vidare. 
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Tillägg 

Fredrik kommenterar kort att den största konkurrensfördelen dem har handlar om att 

bolag som har varit eller fortfarande är kunder har fått pengarna tillbaka genom att de 

har växt och skapat ett tydligare värde för sina företag. Fredrik tillägger också att det är 

viktigt att tycka om det man gör, att man brinner för sin idé eller sitt företag och att det 

finns ett intresse.  

Torbjörn Johansson, “Torbjörn och Frallan” 

Torbjörn Johansson bedriver ett eget företag som heter Torbjörn Johansson, men 

samarbetar tillsammans med Fredrik Hedenström i det gemensamma företaget 

“Torbjörn och Frallan” som så småningom ska bli ett aktiebolag. De riktar sig mot 

mindre och medelstora företag, men berättar att de har större kunder som till exempel 

Volvo. Torbjörn berättar att han startade individuellt med fokus på affärsutveckling och 

att hålla i utbildningar samt Works-shops. Han förklarar att Fredrik arbetade med 

liknande saker som att bygga hemsidor och istället för att bli konkurrenter och driva 

egna projekt så skapade dem ett samarbete. Torbjörn vill mena att det är lättare att 

växa när man ingår i ett litet team än att skapa individuellt, och starten för detta var 

endast för ett par månader sedan. När Torbjörn pratar om den lokala marknaden så 

beskriver han den som en konkurrensutsatt bransch. Han påpekar dessutom att 

konkurrensen inte påverkar dem något märkvärt då han anser att deras företag har en 

mycket större potential att utvecklas, medan de övriga företagen inte riktigt vågar att ta 

steget att växa. 

 

Etablering och hinder 

Torbjörn berättar att själva etableringen mynnade ut i ett samarbete med Fredrik 

Hedenström. Dem arbetar i dagsläget inom Webb och marknadsföring och hjälper olika 

företag genom att skapa hemsidor. Torbjörn menar att dem tar ett helhetsgrepp om 

företagets Internet, att hur dem ska synas för andra aktörer genom god marknadsföring. 

Han påpekar att etableringshinder för dem handlar mer om dess samarbete med andra 

aktörer, hur dem förhåller sig till marknaden. Torbjörn tar ett exempel på ett företag 

inom reklam som var deras främsta samarbetsparter, men som senare gick i konkurs 

och det var varken bra för företaget i fråga eller för oss. Torbjörn menar att rent 

generellt finns det inte några slags hinder för dem då de kan ta en position på 

marknaden som anses unik. Han beskriver att det inte finns så många företag som 

håller på med direkt Webb och marknadsföring i Eskilstuna, och därför anser han inte 

att det uppstått några hinder under vägens gång. 

 

Differentiering och Image 

När vi diskuterar just differentiering så vill Torbjörn beskriva det dem arbetar med som 

något unikt. Han menar att det finns företag som arbetar med antingen Webb eller tryck, 
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men inte både och. Torbjörn påpekar att dem utöver sin unikhet dessutom arbetar med 

affärsutveckling, att dem har tre speciella områden som gör att de kan differentiera sig 

gentemot sina konkurrenter. Han berättar att dem har utvecklat en egen modell som de 

applicerar på flera olika branscher och vill kalla den för en internet-marketing kanvas. 

Torbjörn menar att dem tittar på var företaget befinner sig idag samt vilka utmaningar 

företaget har. Baserat på de utmaningar ett företag står inför så kundanpassas den 

modellen. Han vill beskriva att ett företags problematik löses snabbt upp av modellen 

och sedan arbeta mot det specifika problemet, och genom att arbeta så, så kastar heller 

inte företagen bort sina pengar på onödiga åtgärder. 

Image, förklarar Torbjörn att det är en extremt viktig del i själva företagandet. Han pratar 

om image som att positionera sig och återkommer till företagets namn, “Torbjörn och 

Frallan”. Genom att människor känner till oss sedan tidigare så har det förenklats 

genom att använda ett personligt varumärke.  

Han vill påpeka att det är mycket enklare nu än förr när det finns ett varumärkesnamn, 

en identitet och personlig image. Kunder samt affärsutvecklare har börjat höra av sig då 

dem vet att företaget levererar bra kunskap. Torbjörn berättar också att de försöker 

påverka sin image genom olika kanaler, bland annat genom föreläsningar där de får 

den tid att skapa en trovärdighet gentemot potentiella kunder eller deltagarnas 

företagsbekantskaper. De använder sig också av sin egen hemsida, Facebook och 

genom att sprida sitt budskap med hjälp av ambassadörer. Han pratar också om att 

deras handlingar genererar image som i sin tur generar trovärdighet, någonting som 

han säger är väldigt viktigt inom branschen. Torbjörn avslutar med att berätta att utan 

en image, så måste företaget “Torbjörn och Frallan” starta från noll vid varje säljmöte 

dem har, och det fungerar inte i längden.  

 

Nätverk och samarbete 

När det kommer till nätverk och samarbete, beskriver Torbjörn att dem arbetar mycket 

mot nätverkande. Han anser att det är den primära försäljningskanalen då dem har 

knutit ett samarbete med kunder som arbetar mot affärsutveckling. Då många företag 

söker hjälp med olika problemområden, menar Torbjörn att ett nätverk av detta slag gör 

att de aldrig står still. Nätverken och samarbetet gör att dem växer samt att företag alltid 

söker professionell hjälp, vilket Torbjörn anser att hans företag besitter. 

Det finns dessutom utöver nätverk, samarbete av olika slag. Han trycker lite extra på att 

det inte endast är affärsutvecklare som de arbetar med, utan att det även kan vara 

konkurrenter samt kunder. Han vill mena att ett samarbete med konkurrenter kan tillföra 

ett värde, att dem kan komplettera varandra med sina specifika tjänster som de idag 

erbjuder. Torbjörn berättar att de försöker hitta ett integrerat samarbete med de företag 

som delar lika värderingar och vill beskriva att en utvärdering görs om det företag som 

vill samarbeta med företaget. Får de ett gott intryck samt positiv energi så anser 

Torbjörn att det är dem som de vill ha fortsatt samarbete med.  
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Tillägg 

Torbjörn vill tillägga att den största konkurrensfördelen som de har är att de tar sig tid till 

att lyssna på kunden, vad de behöver och hur de arbetar i dagsläget. Han tillägger 

också att vara ärlig är en del av spelet, samt att man inte alltid kan vara alla till lags. Det 

blir ett slags wake-up call istället. Torbjörn vill dessutom påpeka att en konkurrensfördel 

i denna bransch handlar om att skapa en affärsmodell som fungerar, att man kan visa 

svart på vitt att det ger resultat. Genom att ha ett öppet sinne för att se olika möjligheter, 

menar Torbjörn, kan leda till många fördelar och det kan vara avgörandet som i 

slutändan resulterar i att bräcka sina konkurrenter. 

Det är också viktigt att ha roligt, att göra någonting som man brinner för och fundera vad 

man vill lägga sin tid på. Slutligen berättar Torbjörn att de brukar tipsa kunderna om just 

det, att de ska lägga tid på sakerna som de brinner för, och det är då de blir 

konkurrenskraftiga i längden. 

Daniel Nilsson, Mandio design 

Daniel Nilsson driver konsultföretaget Mandio Design sedan 2007. Han har arbetat med 

allt ifrån marknadsföring av produkter till att vara golvarbetare på en industri. Han 

uttrycker det själv som att han har arbetat på alla delar under produktfasen. På senare 

tid arbetar han bara med längre projekt på större företag där han är inhyrd. När Daniel 

pratar om marknaden beskriver han den som extremt svår. 

 

 “När man väl har kommit in på ett ställe finns det alltid en marknad, om man har gjort 

ett bra jobb. Men att slussa in på marknaden just nu är extremt svårt.” 

 

Han beskriver marknaden i Eskilstuna som något omodern eftersom många företag i 

Eskilstuna är äldre och mer konservativa i sin handling.  

 

Etablering och hinder 

När Daniel etablerade sig gjorde han det via Idélab och inkubatorer och fick ett flertal 

uppdrag för att använda sin kreativitet, bland annat fylla en 150 sidor lång bok med 

idéer. De första jobben beskriver Daniel som enkla att få eftersom att man rör sig i olika 

nätverk och hos inkubatorer. När ingen av idéerna tog frukt började Daniel att arbeta 

som industridesignerskonsult åt olika företag istället. Det var här resan började med 

olika marknadsföringsjobb, och arbetar idag med att skriva manualer åt företag. Hinder, 

förklarar Daniel att det inte fanns några rent finansiellt, varken nätverk eller 

kunskapsmässigt, utan hindret låg hos honom själv, att faktiskt börja. Daniel förklarar att 

han är perfektionist och kunde inte börja med något innan han var helt nöjd.  
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Differentiering och Image 

Daniel berättar att han aldrig behövt differentiera sig utan att uppdragen kom till honom. 

Att bara ha arbetat med hela produktlivskedjan i sig en stor källa till kunskap och gör en 

väldigt insatt i branschen. Image, menar Daniel är det viktigaste av allt. Han associerar 

däremot inte till varumärkesidentitet eller varumärkesimage utan pratar mer om 

personlig image eftersom att Daniel ser sig själv som ett varumärke. Hur du klär dig, hur 

du pratar, vad du säger, allting reflekteras i en form av image.  

Daniel berättar dessutom att han positionerar sig via image. Genom att vara en 

utåtgående individ menar han att personlig image, att vara positiv och trevlig så kan 

positiviteten i sig vara av stor betydelse för hur man marknadsför sig och hur andra ser 

på en, och det är A och O. 

 

Nätverkande och samarbete 

Vidare till nätverk och samarbete berättar Daniel att han tidigare samarbetat med idélab 

som var själva starten för nätverkandet. Han beskriver dessutom att han har ett stort 

personligt nätverk i form av entreprenörer som har hjälp till att stärka självförtroendet 

och hans kreativa sida eftersom det är väldigt lätt att komma ner i en mental svacka. 

Genom att ha ett gott samarbete med dessa ansåg Daniel att det räckte för hans 

nätverkande, då han fick ut väldigt mycket genom ett samarbete av detta slag. Han 

pratar också om nätverk som en positiv betingelse. Genom att vara positiv i överlag så 

anses det enklare att komma in i nätverk och att samarbeta med aktörerna blir lättare. 

Daniel använder inte bara nätverket för att stärka sig själv personligt, utan för att 

utveckla produkter av olika slag. Ett samarbete han hade för ett par år sedan kom från 

kontakter som knutits via idélabb. Daniel vill dessutom påpeka att han fortfarande 

förespråkar inom nätverk, men tiden är knapp. Det handlar om att prioritera säger 

Daniel, man måste våga ta plats när man väl är där.  

 

Tillägg 

Daniel avslutar med att kommentera att den största konkurrensfördelen är bredden 

samt hans personlighet, att våga uttrycka sig. Detta har hjälp honom att vara 

annorlunda och det är på det sättet som andra människor kommer ihåg honom, genom 

att våga sticka ut. Han pratar också om att sätta upp tydliga mål som en del i 

etableringsprocessen, att ha visioner för hur man vill att livet eller företaget skall se ut 

om 5 respektive 10 år. Han uppmanar också till att inte låta småsaker hindra en från att 

starta, bara gör det. 
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Patrik Klintenberg, Idélab 

Vad är er huvudsakliga uppgift? 

Patrik beskriver sin roll som verksamhetsledare för idélab att han ansvarar för att 

verksamheten utvecklas och bedrivs i linje med det uppdrag som dem får från 

högskoleledningen.  

Hur hjälper ni andra företag att etablera sig? 

Det finns två huvudinriktningar vid Idélab, förklarar Patrik. Dessa är Idélab karriär och 

Idélab innovation. Inom karriär ligger fokus på individens utveckling genom rådgivning 

och workshops som bidrar till fördjupade kunskaper i entreprenörskap och 

intraprenörskap. Dessa kunskaper hjälper individen att våga start eget företag eller att 

få en bättre insikt om målsättningar och karriärsval, vilket är värdefullt för att man ska 

kunna hävda sig på dagens arbetsmarknad. 

 

Inom innovation ges det stöd till studenter, forskare och övriga anställda som har idéer 

eller kunskap som de vill nyttiggöra utanför högskolans traditionella ramar, förklarar 

Patrik. Detta kan göras genom att man skapar en affärsplan och startar ett företag eller 

att man etablerar ett samarbete med industrin där man nyttiggör sin kunskap. 

Innovation och entreprenörskap står högt på agendan. Patrik nämner att de både har 

interna rådgivare samt anlitar extern rådgivare som hjälper idébärare att förverkliga sina 

idéer.  

 

Har ni någon modell och hur fungerar den? 

Patrik berättar att verksamheten följer en standardprocess: första mötet där idébärare 

berättar om sin idé och får initialt stöd. Om idén bedöms genomförbar så börjar man 

vad som kallas pre-start där målet är att utveckla sin idé genom att specificera 

erbjudande, marknad, kostnader och förväntade inkomster. Verktygen som används är 

bland annat, NABC och business model canvas. När det är klar går man vidare till 

affärsutveckling där man verifierar sin idé mot riktiga kunder, utvecklar prototyper, 

skaffar patent, söker start-up kapital med mera. Patrik tillägger att dem drar nytta av de 

olika samarbetena med övriga innovationssystem, till exempel, Create, Almi, VSP och 

MSP, för att nämna de viktigaste. Nedan finner vi modellen för hur idélab arbetar och 

kommunicerar, 
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(Figur. 4. Idélab Innovation) 
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Analys 
I detta kapitel kommer data att redogöras och jämföras från den teorietiska 

referensramen samt från den insamlade empirin.  

 

Innovation som tidigare nämnt handlar enligt Tidd och Bessant (2009) om att hitta nya 

vägar att göra saker och att erhålla strategiska fördelar. De menar till exempel att man 

ska kunna erbjuda någonting ingen annan kan. Att vara och bete sig annorlunda 

gentemot andra aktörer på marknaden menar Alvesson och Svenningsson (2007) 

handlar om hur man som företagare kan positionera sig på den befintliga marknaden 

genom att differentiera sig, sin tjänst eller produkt. För att lyckas med detta bör ett ny-

etablerat företag genomgå fem stycken delprocesser för att se om det finns en potential 

att lyckas eller om det senare framkommit hinder som försvårar processerna och målet 

med själva etableringen. Landström och Löwegren (2009) beskriver dem som följande-, 

formulera en idé, affärsmöjlighet ur idéstadiet, planering och förberedelser, start och 

lansering samt utveckling efter start. Dem talar om vikten att lyckas konkurrera och 

etablera sig på den redan hårt konkurrerande marknaden, och lägger därför stor 

relevans i dessa processer. 

  

Respondenterna i fråga delar samma mening när det gäller konceptet att vara 

annorlunda, att differentiera sig från andra aktörer och att erhålla fördelar. Dem 

förtydligar var och en för sig att deras företags koncept är något som redan finns när det 

kommer till konsultbranschen, men att var och en anses unika då dem erbjuder tjänster 

som är bättre än konkurrenternas. När det talas om etableringsprocessen så anser 

respondenterna att dem varken haft svårt för sig att införskaffa nätverk eller samarbete 

av olika slag och tycker sig ha goda kunskaper om vad en delprocess innebär. Genom 

att vara öppen och lyhörd, menar respondenterna, har det varit en enkel resa för att 

lyckas etablera sig. För en nyföretagare kan det vara svårt att precisera vad som är det 

exakta hindret som är den avgörande faktorn för en lyckad etablering menar 

näringslivsutvecklingen (NUTEK, 2003). Dem menar att det finns tre stycken hinder som 

kan uppkomma under vägens gång och beskriver dem som följande-, finansiering, 

nätverk samt brist på kunskap och erfarenhet. Respondenterna i fråga har var för sig 

beskrivit att möjliga hinder som uppstått under vägens gång har varken varit 

finansiering, nätverk eller brist på kunskap och erfarenhet, utan det största hindret har 

varit att dem begränsat sig själva och inte gått fullt ut. 

  

De ovan nämnda delprocesserna kan liknas med Bergendahls (2009) tolkning av 

Saravhatys (2001) besluts-processmodeller. Hon menar att det finns två stycken 

delprocesser att ta hänsyn till när det kommer till företagsetablering. Sarasvhaty (2001) 
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beskriver modellerna som Causation- samt Effectuation. Den förstnämnda modellen 

beskrivs som hur individen valt att etablera sig och sitt företag samt den sistnämnda 

som innebär att man kan påverka sin framtid och behöver inte anta att det bör se ut på 

ett visst sätt. Liknelsen för de intervjuade respondenterna i den tidigare nämnda 

etableringsprocessen behandlar vem man är, vad man kan, nätverkande samt mål. 

Respondenterna i fråga har varit väl medvetna om hur de valt att etablera sig och att de 

kan påverka sin framtid i viss grad genom att ha fortsatt nätverkande med sin omgivning 

samt att de har väl uppsatta mål. Tillsammans med Saravhatys (2001) besluts-process 

modeller samt etableringsprocessen går det att applicera dessa i en miljö som 

behandlar just etablering och vägen inom en konkurrenskraftig och nätverkande 

bransch. 

För att lyckas påverka sin framtid på bästa tänkbara sätt så kan man utöver nätverk, 

skapa samarbete med liknande branscher inom konsultområdet som denna uppsats 

behandlar. Detta menar Tidd och Bessant (2011) att det inte längre är nödvändigt att ha 

all kunskap inom ett och samma tak förutsatt att du kan få tag i kunskapen när du 

behöver den och länka ihop den. Tidd och Bessant (2011) menar också att företag inom 

samma bransch kan samarbeta även fast de kan ses som konkurrenter. 

Respondenterna i fråga har angett sedan tidigare att de har ett brett nätverk och genom 

samarbete har de olika intervjuade individerna utökat sitt nätverkande. Respondent 

”Torbjörn” berättar att ett samarbete med konkurrenter kan tillföra ett värde, att de kan 

komplettera varandra med sina specifika tjänster som de idag erbjuder. I liknelse med 

vad “Torbjörn” samt vad teorin säger menar Bjerke och Hultman (2002) att man bör 

samarbeta med andra företag inom samma marknad för att skapa en gemensam 

utgångspunkt som blir av värde för kunden. Dem menar att samarbete är själva kärnan 

för att nå ett gemensamt mål med goda förutsättningar. Genom att koppla Bjerke och 

Hultmans (2002) teori med Open innovation menar Gassman och Enkel (2004) att det 

anses vara ett innovativt förhållningssätt att till exempel skapa tjänster som kan 

generera i vinst genom att föra idéer till marknaden till den yttre miljön. Som 

respondenterna tidigare nämnt går denna hand i hand med samarbete samt 

nätverkande då det rent generellt kan skapa goda förutsättningar för välstånd inom 

etablering. 

  

För att skapa en god etablering på konsultmarknaden talas det också om vikten att vara 

unik. Detta menar Dahlén och Lange (2009) samt Keller (2013) att varumärkesidentitet 

samt image är grunden för hur ett företag vill uppfattas. Det beskrivs också som en 

reflektion av konsumenternas associationer eller svaret för företagets försök till 

skapande av varumärkesidentitet. Respondenterna i fråga skiljer sig inte speciellt från 

vad teorierna säger utan benämner att den viktigaste delen i identiteten är den 

personliga imagen. Samtliga berättar att det är viktigt med det personliga 

varumärkesnamnet, att människor känner igen en och vad man gör. Respondenterna 



30 
 

nämner även att image kan uppfattas olika, att det till exempel kan handla om hur du 

talar och/- eller uppför sig. 

  

Som tidigare nämnt i analysen så handlar innovation om hitta nya vägar att göra saker. 

För att implementera denna innovation till etablering och processer kommer två 

modeller att jämföras som går att liknas med respondenternas utsaga. 

Innovationsraketen, som enligt Tidd och Bessant (2009) behandlar områdena, söka, 

välja, implementera samt fånga, menar dem att det handlar om att hitta möjligheter för 

innovation för att sedan se vilken av möjligheterna ett företag kan dra mest nytta av. Att 

sedan omvandla potentialen till någonting nytt samt hur företaget kan dra nytta av de 

fördelar innovationen ger. Den sistnämnda modellen som idélab arbetar utifrån går 

hand i hand med innovationsraketen och benämns enligt Patrik Klintenberg som 

inspiration, första möte, pre-start, affärsutveckling samt exit mentorship. Dessa delar är 

vid liknelse av den ovannämnda modellen och går ut på att utveckla en idé genom 

specifika erbjudanden, verifiera sin idé mot riktiga kunder samt dess koppling till 

innovationssystemet. De andra respondenterna använder sig i dagsläget inte av någon 

modell, men att döma av intervjuobjekten så är detta en liknelse mot vad dem arbetar 

mot och har gjort sedan starten av dess företagande. Majoriteten av respondenterna 

har även samverkat av någon form av innovation inom Mälardalens Högskola och har 

då i grund och botten fått god insikt gällande företagande, innovation och dess kunskap. 
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Slutsats 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats, svaret på forskningsfrågan samt huruvida 

studiens syfte har uppfyllts. Ett förslag till en etableringsmodell presenteras samt värdet 

av innovationsbidraget. 

 

Vilka åtgärder kan ett småskaligt nystartat konsultföretag i marknadsföringsbranschen 

vidta för att etablera sig på en lokal, konkurrenskraftig och växande marknad? 

 

De mest uppenbara svaren är att marknadsföra sig, införskaffa kontakter, vara påläst 

samt arbeta för att generera pengar. Det är de viktigaste åtgärderna för ett nystartat 

konsultföretag. Enligt respondenterna samt de teorier som används är det viktigaste att 

först känna lära känna sig själv och fundera på vad man vill göra samt bestämma hur 

det ska kommuniceras utåt.  

 

Nedan presenteras ett förslag till en etableringsmodell för att förtydliga frågeställningens 

betydelse:  

 

Modellen består av fem steg som skall illustrera en etableringsprocess som startar med 

jaget och självupplevelsen och avslutas i en etablering där önskade aktiviteter utförs. I 

steg ett och två rannsakar användaren sig själv och vad denne är bra på samt vad den 

vill göra. I steg nummer tre och fyra differentierar sig användaren på ett sätt som är 

önskvärt, både hos användaren, användarens kunder och - eller potentiella kunder. 

Denna minikedja mellan steg tre och fyra upprepas flera gånger för att anpassas i den 

specifika nischen och för att verifiera sin trendspaning. Är företagets idé inte önskad hos 

potentiella kunder eller hos användaren startar kedjan om från steg nummer ett. När 

steg nummer fyra är uppfyllt går processen vidare till det sista steget där aktiviteterna 

utförs på ett sätt som är imagestärkande, intressant, innovativt och önskat hos 

företagets intressenter. 
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(Egenkomponerad modell). 

 

Modellen är inspirerad från teorier som tidigare presenterats samt respondenternas 

utsagor. Den första cirkeln i modellen baseras på teorier om image då det anses som 

viktigt för att företaget ska kunna kommunicera på ett sätt som konsumenterna känner 

igen eller relaterar till företaget. Detta steg är också kopplat till innovationsraketens 

första steg search.  

 

Den andra cirkeln i modellen baseras på teorier om nätverkande samt respondenters 

utsagor om att det är viktigt att tycka om och brinna för det man arbetar med samt att 

nyttja sina kompetenser och sitt nätverkande. Även denna cirkel har kopplingar till 

innovationsraketens första steg samt det andra steget select, där individen tar reda på 

vad som skall göras.  

 

Cirkel nummer tre är inspirerad av innovation och differentiering. Att kunna nischa sig 

och hitta en lucka eller observera en trend som gör att företaget kan upplevas som 

annorlunda eller faktiskt vara det. Den baseras på respondenternas utsagor om att det 

är viktigt att vara annorlunda och differentiera sig på den lokala marknaden. Cirkeln är 

också inspirerad av innovationsraketens tredje steg implement, där tillvägagångssättet 

handlar om hur man skall implementera kunskapen. 

 

Den fjärde cirkeln baseras på intressenters engagemang i Sarasvathys 

effectuationsmodell samt koppling till det fjärde steget i Idélabs innovationsmodell, att 
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fördjupa sig. Det framträder dessutom ett kontrollsteg innan individen agerar och som 

dessutom återbesöks ett flertal gånger. Detta för att se om den speciella nischen passar 

in samt om differentieringen är bra och hållbar. Om man i detta skede inte lyckats få 

fram någonting gynnsamt eller om missnöje uppstår, kan processen starta om utifrån en 

annan utgångspunkt eftersom inga åtgärder har slutförts. 

 

Slutligen i cirkel fem kommuniceras och utförs de tänkta handlingarna på ett sätt som är 

integrerat med det nya företagets riktlinjer. 

 

Syftet med studien var att öka förståelsen för företagsetablering på en lokal, 

konkurrenskraftig och växande marknad genom att undersöka små företags uppfattning 

om konkurrenssituationen, hur och om de differentierar sig samt vilka 

konkurrensfördelar de innehar. I och med den utförda undersökningen och förslag på 

modell har syftet uppfyllts då ytterligare förståelse för företagsetablering på en lokal, 

konkurrenskraftig och växande marknad har erhållits. 

 

Utifrån den egentolkade modell har validiteten/ valideringen gett goda resultat med 
hänsyn till vårt forskningsområde. Vi vill mena att den insamlade data har gett upphov 
till en utökad bas för hur man kan gå tillväga för ett lyckat företagande. Utsagor från 
valda respondenter har varit mycket användbar för att skapa nya vägar att gå och 
grunden för en etableringsmodell. Modellen är framtagen ur idéer som fötts fram via 
intervjuobjektens svarsalternativ och gav därför en vision för hur små företag inom 
konsultbranschen kan arbeta för att slå sig in på den hårt konkurrenssatta marknaden. 
Vi finner i samband med den framtagna modellen att relevansen är hög då 
respondenterna var värderade på så sätt att de har stor betydelse för marknaden i 
Eskilstuna och dess innovativa arbetskraft. Utifrån valda teorier samt de utsagor som 
samlats in har valideringen för detta foskningsobjekt gett ett önskvärt resultat ur 
betraktarnas perspektiv. Modellen har fortfarande en utvecklingspotential då 
användarna kan utveckla den ytterligare för att skapa ett ännu bättre värde inom sitt 
företagande. 

Förslag på Innovationsbidrag 
Här presenterar vi uppsatsens innovationsbidrag som lyfter frågan om hurvida ett 

nystartat konsultföretag i marknadsföringsbranschen kan te sig för att lyckas med en 

god etablering. Då fokus i denna uppsats legat på hur små företag inom denna bransch 

fyllt en viktig funktion, inte minst för den svenska arbetskraften, bidrar det dessutom 

med en ökad tillväxt på den redan nu, växande marknaden. 

 

 

 Författarna menar genom att tydliggöra och illustrera hur små företag kan gå tillväga 

för en god etablering, kan resultera i ett försprång gentemot andra små företag som 

ännu inte tagit steget till att vara innovativa.  
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 Ett viktigt inslag är att se möjligheten för framtida samarbeten med de företag som är 

likasinnade, och på så sätt skapa fördelar med kunden i fokus. Att se ur ett annat 

perspektiv kan ge tydliga innovations- och konkurrensfördelar. 

 

 Genom att redan innan skapat nätverk och annorlunda differentieringsstrategier 

påstår författarna att ett försprång gentemot andra små företag kan resultera i en 

god etablering på en hårt konkurrenssatt marknad. 

 

 Att arbeta utifrån modeller, som bland annat författarnas egentolkade modell kan ge 

upphov till att våga vara annorlunda, förändra och skapa hypoteser till små företag. 
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Vidare forskning & Diskussion 
Nedan presenteras förslag till vidare forskning samt diskussion om den utformade 

etableringsmodellen.  

 

 En undersökning i samma bransch vid en annan stad och- eller miljö för att se 

om det tillför liknande värden. 

 

 En liknande undersökning på en angränsande bransch för att se om modellen 

också kan etableras där.  

 

 En undersökning om modellen praktiskt fungerar ur ett teoretiskt perspektiv på 

ett nystartat konsultföretag i Eskilstuna. 

 

 Modellen är ett så kallat kärleksbarn fött av teorier och utsagor från företagare 

som är verksamma på en lokal marknad. Det råder dock tvivel om att det 

empiriska underlaget är tillräckligt för att bevisa modellens tillförlitlighet. 

Respondenterna anses ha någon form av expertkunskap om ämnet, men det är 

föga troligt att de besitter alla svaren. Modellen behöver ytterligare prövning rent 

praktiskt och en större undersökning rent teoretiskt för att kunna verifieras.  

 

Vi upplever den egentolkade modellen som en bra grund till att börja med och ett 

intressant område att vidare undersöka.  
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Bilagor 

Intervjuguide  

 

Intervjudel nummer 1 

Fas 1 

 

Vad heter du/ditt företag? 

Frågan ställs för att få reda på grund informationen om företaget i fråga. 

 

I vilken bransch befinner ni er enligt dig? 

Här får respondenten själv placera in sitt företag och specificera vilken bransch dem 

tycker att den tillhör.  

 

Hur är er syn på den lokala marknaden? 

Den här frågan är till för att konfirmera om omvärldsanalysen som gjorts stämmer lika 

bra på den lokala marknaden.  

 

Vilken är er målgrupp?  

För att ytterligare specificera vad det är för företag vi intervjuar samt vilka kunder som 

företaget ämnar att nå. 

 

Vilka är era främsta kunder? 

Följdfråga till frågan ovan för att se vilka kunder företaget faktiskt har och tjänar på. 

 

Fas 2 

Berätta om er verksamhet och hur den etablerades. 

Denna fråga är kopplad till etableringsprocessen och ämnar att undersöka om företaget 

gick igenom processen eller om det gick sin egen väg.  

 

Upplevde ni någon form av etableringshinder? 

Ämnar att undersöka vilka inträdesbarriärer det finns eller om det finns några andra 

hinder för etablering på den här specifika marknaden.  

 

Differentierar ni er från andra aktörer? I så fall, hur? 

Har undersöks hur företaget differentierar sig mot sina konkurrenter, vad i deras 

koncept som är annorlunda.  

 

Anser ni att image är en konkurrensfördel i den här branschen? 
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 – Marknadsför ni er i dagsläget? 

 – Kommunicerar ni ert budskap i några kanaler? 

Här pratar vi om image som en frukt av marknadsföring och vilken vikt respondenten 

lägger på det. 

 

Använder ni er av någon form av nätverk eller samarbete? 

 -Vilka ingår i era nätverk, andra likasinnade eller representanter ifrån andra 

branscher? 

 - Open innovation? 

Det här ämnar att undersöka hur företaget nätverkar, om de gör det, hur de gör det, 

med vilka de gör det med. Det ämnar att undersöka om företaget använder sig av 

någon form av co-opetition eller open innovation.  

 

Vilken är er största konkurrensfördel? 

Som slutkläm på intervjun får respondenten frågan om vad den själv anser är det 

absolut viktigaste, detta ställs för att se huruvida undersökningen missat någonting 

väsentligt som kan tilläggas i efterhand.  

 

Intervjudel nummer 2 

 

Vad är er huvudsakliga uppgift? 

Den här frågan syftar till att ta reda på om företaget är lämpligt för intervjun, även fast vi 

utför trendspaning är det bra att få deras åsikt om vad de tycker att de gör.  

 

Hur hjälper ni andra företag att etablera sig? 

Den här frågan ställs för att få reda på deras arbetssätt och vad de arbetar utifrån.  

 

Har ni någon modell? 

 -hur arbetar ni i? 

 

Hur fungerar den? 

 

Skulle ni kunna skicka den till oss? 

För att lättare kunna förklara den i arbetet samt att undvika missförstånd ber vi om att få 

en kopia av modellen för att analysera mot den tidigare datan.  


