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Abstract 

The IT market is influenced with constant changes and a highly competitive environment 

between many different entities. In entrepreneurship, it is often the strategy that determines 

whether an organization successfully can establish itself and compete within a business area. 

It is a major challenge to successfully compete as a micro enterprise due to limited supply of 

resources. The aim of the study was thus to examine how micro enterprises handle strategic 

choices in order to gain competitive advantage on the IT market, as well as investigate the 

challenges and opportunities for a micro enterprise in their quest for competitiveness. The 

study was conducted through a qualitative interpretive case study. Semi-structured interviews 

were used to collect data from six respondents with different perspectives on entrepreneurship 

within micro enterprises. The six respondents represent four different micro enterprises and an 

incubator that offers strategic guidance for newly started IT companies.  

 

The result of the study presents that it is fairly easy to start competing within the IT market. It 

takes few resources to develop a concept and spread it to a wide range of potential customers. 

As a micro enterprise, the IT market is thus lucrative as it is easy and quick to penetrate. 

However, the market exists of constant threats from other newcomers. Small companies need 

a continual inflow of financial resources in order to be able to progress the business, which 

leads to high demands on the ability to quickly establish itself on the market. Large 

organizations can hardly be an efficient customer for micro enterprises because of their 

immobility.  

 

Strategy is generally handled scarcely within micro enterprises. The IT markets uncertainty 

and the constant changes makes it hard for micro enterprises to formalize pronounced 

strategies in the long term. It does however exist a strategic way of thinking within micro 

enterprises, although on an informal and improvisational level. On the other hand, strategies 

for both differentiation and segmentation are sought, sometimes in combination with each 

other. Micro enterprises in the IT market is driven by entrepreneurship and innovation, which 

results in the development of differentiated products and services. In a constantly changing 

market, micro enterprises have great opportunities to achieve flexibility and rapid mobility in 

a different manner compared to larger companies. Hence, micro enterprises can quickly react 

and adapt to the ever-changing world of IT.  



 

  

 

 



 

  

Sammanfattning 

IT-marknaden kantas av konstanta förändringar och hård konkurrens mellan många olika 

spelare. Inom företagande är det ofta strategin som determinerar om en organisation 

framgångsrikt kan etablera sig och konkurrera inom ett affärsområde. Att som mikroföretag 

konkurrera framgångsrikt trots begränsade tillgångar till resurser, är en stor utmaning. 

Studiens syfte var således att undersöka hur mikroföretag hanterar strategiska vägval för att 

konkurrera på IT-marknaden, samt undersöka vilka utmaningar och möjligheter som existerar 

för ett mikroföretag i sin strävan efter konkurrenskraft. Studien genomfördes med en 

kvalitativ tolkande fallstudie. Semistrukturerade intervjuer användes till att samla data från 

sex respondenter med olika perspektiv om mikroföretagande. De sex respondenterna 

representerar fyra olika systemutvecklande mikroföretag samt en inkubator som hjälper 

nystartade tekniska bolag med strategisk vägledning.  

 

Studiens resultat framför att IT-marknaden är enkel att snabbt börja konkurrera inom. Det 

krävs få resurser att utveckla ett koncept och sprida det till många personer. Som ett 

mikroföretag är IT-marknaden således lukrativ eftersom den är enkel och snabb att penetrera. 

Dock kantas marknaden av konstanta hot från andra nykomlingar. Ett litet företag behöver 

konstant tillförsel av ekonomiska resurser för att kunna fortskrida verksamheten, vilket ställer 

höga krav på att snabbt lyckas etablera sig på marknaden. Trögrörligheten i större 

organisationer gör att de svårligen kan vara effektiva nog för ett mikroföretag att använda som 

kunder.  

 

Strategi hanteras generellt knapphändigt inom mikroföretagande. Marknadens osäkerhet och 

de konstanta förändringarna gör att mikroföretag inte kan formalisera uttalade strategier på 

lång sikt. Det existerar strategiska tankebanor inom mikroföretag, dock på ett informellt och 

improvisatoriskt plan. Tydligt är däremot att strategier för både differentiering och 

segmentering eftersträvas, ibland i kombination med varandra. Mikroföretagande inom IT-

marknaden drivs av entreprenörskap och innovationsförmåga, vilket mynnar ut i utveckling 

av differentierade produkter och tjänster. I en konstant föränderlig marknad har mikroföretag 

stora möjligheter att genom sina informella strukturer uppnå en flexibilitet och snabbrörlighet 

på ett annat sätt än större företag. Därav kan mikroföretag snabbt reagera mot den 

föränderliga omvärlden.  

 



 

  

 

 



 

  

Förord 

Denna uppsats markerar slutet av våra fem års studier vid Linköpings universitet. Det har 

varit en lång och utmanande process att framställa denna studie. Under processens gång har vi 

fått hjälp av ett antal personer, dessa vill vi nu passa på att tacka. 

 

Först och främst vill vi tacka de respondenter som deltog i studien. Vidare vill vi även tacka 

Özgün Imre som handlett oss under vår akademiska forskningsresa. Vi vill också tacka de 

studenter som tagit del av uppsatsen under arbetets gång och delgivit feedback. Ett stort tack 

till alla andra studenter i klassen också, vi gillar er, hoppas ni gillar oss. Framförallt vill vi 

avsluta med att tacka varandra för att återigen krigat oss igenom ett uppsatsarbete med relativt 

god ton!   

 

Linköping, juni 2019 

 

Simon Johansson & Jonas Smyth 
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1 större organisationer är alla organisationer som är större än mikroföretag. Alltså innefattas  

  begreppet av små, medelstora och stora företag. 

1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till ämnet, följt av studiens 

problembeskrivning. Därefter presenterar vi vårt syfte med studien, dess frågeställningar 

samt studiens målgrupp och avgränsning. Vi avslutar med en disposition över rapportens 

struktur. 

1.1 Bakgrund 

Inom företagande är det ofta strategin som determinerar om en organisation har vad som 

krävs för att konkurrera och etablera sig inom ett affärsområde (Thompson, Peteraf, Gamble 

& Strickland, 2016). Ledarskap, hårt arbete, omständigheter och tur kan vara förklaringar till 

varför vissa organisationer initialt åker i medvind och får uppleva en tillfällig framgång. En 

välutformad strategi är ofta förklaringen till varför företag framgångsrikt kan etablera sig på 

en marknad (ibid.).  

 

Vad är egentligen ett företag och vad skiljer olika företag åt? Enligt Nationalencyklopedin 

(u.å.) innebär ett företag att en eller flera personer driver en verksamhet för att tjäna pengar. 

Enligt Statistiska centralbyrån (2018) finns det drygt 1,2 miljoner registrerade företag i 

Sverige, varav 25% är mikroföretag. Enligt Europeiska kommissionen (2003) har ett 

mikroföretag mindre än 10 anställda och omsätter upp till €2 miljoner. Denna definition 

kommer vi att förhålla oss till när vi benämner mikroföretag i denna studie. Trots att 

mikroföretagen idag utgör en stor del av marknaden saknas det vetskap om hur sådana 

organisationer arbetar. Detta belyses av Inan och Bititci (2015) såväl som Aranda, 

Easterbrook och Wilson (2007) som poängterar en avsaknad av studier inom 

mikroföretagande. Resultat från genomförda studier inom mikroföretagande visar däremot på 

skillnader angående ledarskap och strategi mellan mikroföretag och större organisationer1 

(Inan & Bititci, 2015). 

 

IT-sektorn innefattar alla som arbetar med IT-relaterade uppgifter såsom exempelvis 

systemutvecklare, IT-specialister, IT-arkitekter, testare och tekniker (Leijonhufvud, 2016). 

Stockholm har de senaste åren utvecklats till en viktig ansamling för IT-sektorn. Närmare 

10% av alla jobb i Stockholms kommun är inom IT-sektorn, detta innefattar både privat och 

offentlig sektor. Detta är en ökning på 7,4% mellan åren 2004 till 2016. Det vanligaste yrket 

har nu blivit mjukvaru- och systemutvecklare (ibid.). I och med en växande IT-sektor ökar 

även konkurrensen på marknaden (Malmqvist, 2012). För att konkurrera på en marknad är det 

viktigt att ha en strategi som främjar ens konkurrenskraft (Smith, 1956). Ett företags strategi 

innebär en mängd beslut, handlingar och processer som kan användas för att överträffa 

konkurrenter och uppnå bättre lönsamhet (Thompson et al., 2016). Syftet med en strategi 
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innebär inte bara temporär och kortsiktig framgång, utan strategier är även långsiktiga, stödjer 

tillväxt och innehåller beslut kring bland annat (ibid.): 

 

• Hur skall vi attrahera och tillfredsställa kunder? 

• Hur konkurrerar vi? 

• Hur positionerar vi företaget på marknaden och kapitaliserar på tillväxtmöjligheter? 

• Hur besvarar vi förändrade ekonomiska och marknadsförutsättningar? 

• Hur uppnås företagets prestationsmål? 

 

Att imitera en konkurrents strategi fungerar sällan (Thompson et al., 2016). Ett företags 

strategi behöver ha distinkta skillnader som attraherar kunder och producerar 

konkurrensfördelar. Det handlar snarare om att konkurrera annorlunda, genom att göra något 

som en konkurrent inte gör, eller inte kan göra (ibid.).  

 

Det finns flertalet olika vägvinnande strategier som gör ett företag till en vinnare (Smith, 

1956; Porter, 2008a). Ett vanligt sätt för ett företag att utmärka sig är genom att differentiera 

sin produkt eller tjänst i relation till vad som existerar på marknaden (Porter, 2008a). En 

annan strategi för att konkurrera är segmentering. Ett sådant strategiskt tillvägagångssätt 

fokuserar på ett specifikt kundsegment och tillfredsställer specifika behov, exempelvis genom 

geografisk unikhet eller med attribut som bara tilltalar ett fåtal på marknaden (ibid.). 

Skillnaden mellan differentiering och segmentering är framförallt att differentiering riktar in 

sig på ett helt marknadssegment och försöker locka till sig kunder på ett nytt och unikt sätt, 

medan segmentering fokuserar på ett mindre och specifikt kundsegment genom exempelvis 

lyxartiklar (Smith, 1956).  I slutändan är det viktigt att valet av vilken strategi som en 

organisation väljer att etablera, är dels baserad på de interna förmågorna och färdigheterna, 

men även på de externa faktorerna i den aktuella marknaden (Porter, 2008a). 

 

Inom flertalet marknader kan olika organisationers resurser i form av arbetskraft, 

kompetenser, likvida medel och verktyg vara relativt homogena (Grant, 2013). Sådana 

situationer försvårar möjligheterna till att skapa tydliga konkurrensfördelar. Som organisation 

är det i dessa fall viktigt att vara kreativa och innovativa för att utmärka sig (ibid.). På IT-

marknaden sker kontinuerliga förändringar samtidigt som IT-lösningar är relativt enkla att 

efterlikna. Därav är sannolikheten låg att IT kommer leda till hållbara konkurrensfördelar 

under en längre tid (Power & Dent-Micallef, 1997). Trots den föränderliga omvärlden är 

innovationsförmåga ofta en nyckelfaktor för att konkurrera framgångsrikt på IT-marknaden 

(Gehani, 2013). Beroende på hur föränderlig den aktuella marknaden är, kommer också ens 

strategi behöva vara dynamisk (Thompson et al., 2016). Strategier måste anpassas för att möta 

förändringar i konkurrensen men också i efterfrågan. Att skapa en strategi är alltså inte en 

engångsföreteelse. Strategier behöver vara reaktiva och i konstant utveckling för att en 

organisation skall konkurrera i den föränderliga omvärlden (ibid.).  

 

För att kunna ta tillvara på förändringar och konkurrera effektivt framhäver Grant (2013) att 

organisationer som kan förutspå kommande förändringar och snabbt anpassa sig till de nya 
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omständigheterna, ofta får ett stort försprång gentemot konkurrenter. Detta till skillnad från 

förr i tiden då organisationer hade ett simpelt mål: att uppnå stabilitet (Jones, Aguirre och 

Calderone, 2004). Marknadstransparens, arbetsmobilitet och omedelbar kommunikation har 

förändrat sättet att arbeta och skapat en global konkurrens. Nu behöver organisationer istället 

koncentrera sig på förändringsverksamhet (ibid.). By (2005) menar att förändring alltid är 

närvarande på operationell- och strategisk nivå i organisationer, därför är det viktigt att kunna 

identifiera var organisationen behöver vara i framtiden och vilka förändringar som behöver 

genomföras. Eftersom förändringar ofta är oförutsägbara, tenderar förändringar att kräva 

reaktiva åtgärder (ibid.). 

1.2 Problembeskrivning 

Thompson et al. (2016) belyser att strategi är ett stort och brett spektrum bestående av planer 

och aktiviteter som ska göra ens organisation konkurrenskraftig och lönsam. Det finns 

flertalet olika typer av strategier såsom exempelvis att satsa på lägre kostnader, bättre 

produktkvalitet, differentierade produkter eller anpassade produkter för ett specifikt 

kundsegment. Strategier förändras dock kontinuerligt i takt med att omvärlden gör detsamma 

(ibid.). Därför kan strategier inte enbart vara proaktiva och statiska, det är viktigt att ha en 

dynamisk strategi och således reagera när nya förutsättningar skapas. Oavsett är det viktigt för 

ett företag att planera på både kort och lång sikt (ibid.). Porter (2008b) belyser framförallt 

vikten av att vara medveten om marknaden för att besluta om var och när en strategi kan vara 

som mest framgångsrik. Inan och Bititci (2015) menar dock på att mikroföretagens framtid 

ofta är oviss och ställer sig således frågande till mikroföretagens behov av långsiktig 

planering. Istället menar författarna att mikroföretagens strategier mestadels består av 

livsuppehållande insatser.  

 

IT har idag blivit allt viktigare på samhällets alla nivåer såsom regering, industri, transport, 

handel och tillverkning i både privat och offentlig sektor (Mens, Wermelinger, Ducasse, 

Demeyer, Hirschfield & Jazayeri, 2005). Porter och Millar (1985) menar att IT är viktigt för 

att skapa konkurrensfördelar för alla organisationer. Många verksamheter effektiviseras och 

förändras i samma takt som IT blir bättre och effektivare. Powell och Dent-Micallef (1997) 

påpekar att IT har en viktig påverkan beträffande formulering av strategi och även 

realiseringen av densamma. Konkurrensfördelar genom IT är dock sällan hållbara under en 

längre tid. IT kan enkelt tappa sin konkurrensfördel eftersom IT-lösningar ofta är enkla att 

efterlikna samt att marknaden förändras i en snabb takt (ibid.).  

 

Reiner, Reimann och Vitkauskaite (2016) påpekar att innovation är viktigt i de flesta av 

dagens marknader för att öka sin konkurrenskraft och utmärka sig från konkurrenter. 

Framförallt inom IT-marknaden där förändringar är mer påtagliga (Powell & Dent-Micallef, 

1997). Faherty och Stephens (2016) poängterar dock att mikroföretag har begränsade resurser 

och inte kan konkurrera på samma sätt som större organisationer. Framförallt finns det hinder 

för mikroföretag i att vara innovativa på grund av exempelvis, begränsad kapacitet, brist på 

kvalificerad personal, ekonomisk kapacitet och förekomsten av dominanta konkurrenter 

(ibid.).  



  4 

 

 

Vi ser överlag ett tydligt och komplicerat problem beträffande strategiska vägval inom de 

flesta marknader. Framförallt kraven som ställs på att ha ett strategiskt tänk på både lång och 

kort sikt samtidigt som en strategi behöver vara både statisk och dynamisk. Detta problem blir 

allt tydligare inom IT-marknaden eftersom den är kantad av snabba förändringar varpå IT-

lösningar sällan är hållbart konkurrenskraftiga under en längre tid. Hur mikroföretag inom IT-

marknaden hanterar dessa strategiska svårigheter är inte en självklarhet. Det finns många 

forskare som menar att det krävs vidare forskning inom mikroföretag för att vi bättre ska 

kunna förstå dem (Inan & Bititci, 2015; Kelliher & Reinl, 2009; Barney, Wright & Ketchen, 

2001; Faherty & Stephens, 2016). Tydligt är däremot att mikroföretag inte kan konkurrera på 

samma sätt som större organisationer. De strategiska utmaningarna för mikroföretag i att 

konkurrera på IT-marknaden, såväl som avsaknaden av studier inom ämnesområdet, ligger 

således till grund för genomförandet av denna undersökning. 

1.3 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur mikroföretag förhåller sig till strategiska moment för 

att konkurrera på IT-marknaden. För att undersöka fenomenet ämnar vi studera vilka 

utmaningar mikroföretag möter i sitt sökande efter konkurrenskraft, men också vilka 

möjligheter ett mikroföretag kan utnyttja för att konkurrera framgångsrikt. För att uppnå syftet 

behöver vi även granska mikroföretagens syn på strategi.  

 

För att uppnå detta syfte har vi framställt följande frågeställningar: 

 

• Vilka utmaningar möter mikroföretag för att skapa konkurrenskraft? 

• Hur förhåller sig mikroföretag till strategi och hur hanteras strategiska vägval för att 

konkurrera? 

• Vilka möjligheter kan ett mikroföretag utnyttja för att konkurrera framgångsrikt? 

1.4 Avgränsningar 

I vår empiriska insamling har vi valt att avgränsa oss till mikroföretag, som inom EU 

definieras som företag med upp till tio anställda. Vidare har vi valt att avgränsa oss från 

mikroföretag som inte är involverade i systemutveckling. Därav avgränsar vi oss till att enbart 

undersöka våra forskningsfrågor i mikroföretag som utvecklar IT-lösningar och konkurrerar 

på IT-marknaden. Vi avgränsar oss även till att enbart samla empiriskt material från den 

svenska marknaden. Vi kommer däremot inte göra en geografisk särskiljning i vår 

litteratursökning. 
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1.5 Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig till dem som är intresserade av hur mikroföretag hanterar strategiska 

frågor för att konkurrera på IT-marknaden. Förhoppningsvis har uppsatsen möjliga 

kunskapsbidrag till människor som potentiellt vill starta ett eget mikroföretag och de som för 

närvarande är involverade i mikroföretagande. Vidare består vår målgrupp av forskare inom 

området mikroföretagande, framförallt strategiska aspekter inom mikroföretag. 

1.6 Disposition 

Här presenteras de avsnitt som kommer behandlas i uppsatsen med en kort redovisning av vad 

som kan förväntas i dem: 

 

1. Inledning 

I detta inledande avsnitt presenteras en bakgrund till mikroföretag och strategi följt av 

vår problembeskrivning. Härefter följer studiens syfte med tillhörande 

frågeställningar, avgränsningar och till sist studiens målgrupp. 

2. Metod 

Metodavsnittet innehåller en beskrivning av hur vi gått tillväga för att genomföra 

studien, de val vi har gjort och motivering till dessa. Avsnittet innehåller förförståelse, 

forskningsansats, forskningsdesign, datainsamling, analysmetod, kvalitetssäkring och 

etiska riktlinjer.  

3. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången presenterar tidigare forskning inom ämnesområdet. Avsnittet 

behandlar och presenterar perspektiv på strategi och företagande, konkurrens, 

strategiska vägval och systemutvecklande verksamhet. 

4. Empiri 

I detta avsnitt presenterar vi de respondenter samt mikroföretag som har deltagit i 

studien. Sedan presenteras det kvalitativa materialet som är insamlat genom 

semistrukturerade intervjuer med respondenterna från mikroföretagen.  

5. Analys & diskussion 

I vår analys och diskussion lyfter vi fram vår empiri i relation till litteraturen utefter 

identifierade teman. I samband med detta förs även en diskussion från vårt perspektiv 

angående företeelserna. Argumentationen kommer sedermera ligga till grund för 

slutsatserna av studien.    

6. Slutsatser & kunskapsbidrag 

I detta avsnitt redogör vi resultatet av studien. Slutsatserna är uppdelade i studiens 

frågeställningar och har utvecklats genom analysen av empiri och litteratur. 

7. Reflektion, kritik & fortsatta studier 

Uppsatsen avslutas med en reflektion av studien där vi även kritiserar vårt eget arbete. 

Till sist presenterar vi idéer och förslag till fortsatta studier. 
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras de tillvägagångssätt vi använt oss av. Inledningsvis talar vi kort om 

vår förförståelse inom området, som sedan följs av vald forskningsansats. Vidare presenteras 

studiens forskningsdesign samt förfarandet för teoretisk- och empirisk datainsamling. Till sist 

avslutas avsnittet med utläggning av analysmetod samt kvalitetssäkring och vilka etiska 

riktlinjer vi har förhållit oss till. 

2.1 Förförståelse 

Gummesson (1985) poängterar att det är viktigt att vara medveten om vad för kunskaper en 

forskare har på förhand när ett ämnesområde skall undersökas genom ett djupare studium. 

Oftast är en förförståelse inte självupplevd utan något som har grundats genom andras 

tolkningar av det aktuella ämnet (ibid.). Under våra år som studenter vid Linköpings 

universitet studerade vi flertalet olika aspekter inom informatik och management. Strategi var 

ett fenomen och begrepp som vi hade kommit i kontakt med under flertalet av våra kurser, 

men samtidigt inte ett ämne vi upplevde att vi erhållit en djupare kunskap inom. Vi upplevde 

även själva att den förkunskap vi hade inom ämnet strategi är vidarebefordrad sådan från 

andra parter framförallt erhållen inom universitetsvärlden. Således hade vi ingen tidigare 

praktisk erfarenhet beträffande hantering av strategiska vägval. Vi hade dessutom ingen 

upplevd erfarenhet om hur ett mikroföretag arbetar och definitivt inte hur styrning och ledning 

är uppbyggd i sådana organisationer. Vi hade dock en tro om att beslutsprocesser och 

strategiska val ser annorlunda ut i mikroföretag jämfört med större företag, men samtidigt 

ingen uppfattning om hur och på vilket sätt olika organisationer skiljer sig när det kommer till 

hantering av strategi. Samtidigt hade vi även en tro om att mikroföretag möter annorlunda 

utmaningar i sitt strategiska arbete för att konkurrera på IT-marknaden, jämfört med större 

organisationer. Enligt Klein och Myers (1999) är det viktigt för forskare att konfrontera sina 

förutfattade meningar med resultaten från studien genom ett dialogiskt resonemang (se avsnitt 

2.2 forskningsansats). Därav reflekterade vi även över resultaten som studien bar med sig i 

relation till den förförståelse vi tog med oss in i ämnet. 

 

Gummesson (1985) belyser att i de fall som forskare saknar förförståelse inom ett ämne, är 

det viktigt att undersöka ämnet och skaffa sig ordentliga grundkunskaper. Eftersom vi hade en 

viss avsaknad av förförståelse inom ämnet var det för oss viktigt att skapa en initial bild av 

tidigare forskning inom ämnesområdet. Framförallt för att ge oss möjligheten att diskutera 

väsentliga aspekter kopplat till strategi med våra respondenter och erhålla ett relevant 

empiriskt material. Vi märkte dock snabbt en stor avsaknad av studier inom mikroföretag i 

generella termer. Följaktligen undersökte vi främst olika strategiska vägval som både små och 

stora organisationer behöver beakta i den strategiska beslutsprocessen. Genom detta 
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angreppssätt skapade vi en förförståelse för oss själva som präglades av det vetenskapliga 

materialet som fanns att tillgå inom ämnet strategi. Thurén (2007) påpekar att en förförståelse 

ofta är omedveten men trots detta formar sättet som verkligheten upplevs genom. Huruvida vi 

hade en omedveten förförståelse eller ej är dock svårt att sia om. 

2.2 Forskningsansats 

Som forskningsansats för genomförd undersökning använde vi oss av den kvalitativa 

ansatsen. Kvalitativ forskning fokuserar framförallt på att undersöka och förstå sig på sociala 

fenomen och hjälper således forskare att komma underfund med sociala och kulturella 

kontexter (Myers, 1997; Bryman, 2011). Eftersom vi ämnade att greppa essentiella problem 

och företeelser inom den sociala kontexten hos mikroföretag, ansåg vi att det kvalitativa 

angreppssättet var naturligt för studien. Vi hade för avsikt att komma underfund med 

mikroföretagens verklighet. Detta med hjälp av personer som arbetar i sådana verksamheter 

och således greppa samt förstå sig på den kontexten som de verkar inom. Bryman (2011) 

beskriver att en fördel med kvalitativa studier är möjligheten att skapa en öppen bild av 

verkligheten och det studerande fenomenet genom att tolka och analysera det empiriska data 

som samlas in. Kvalitativa studier lägger även fokus på hur individer begriper och tolkar sin 

sociala verklighet (ibid.). Eftersom vårt syfte med studien var att undersöka hantering av 

strategiska vägval i mikroföretag, var det individers egna uppfattningar och återgivelser som 

var intressanta för oss. Med detta sagt anser vi att syftet bäst uppfylls med hjälp av den 

kvalitativa ansatsen. 

 

Som en naturlig följd av valet att bedriva en kvalitativ studie utgick vi från ett tolkande 

perspektiv vilket enligt Bryman (2011) är en vanlig förekomst i kvalitativa studier. Myers 

(1997) påpekar att det tolkande perspektivet utgår från grundantagandet att verkligheten 

enbart kan tolkas genom sociala konstruktioner såsom exempelvis språk och värderingar. 

Eftersom vi var intresserade av att fånga ett perspektiv från en verklighet ur respondenternas 

subjektiva tolkning av densamma, var det tolkande perspektivet ett angreppssätt vi bestämde 

oss för att nyttja i vår studie. Framförallt på det sätt som Myers (1997) beskriver att tolkande 

studier försöker förstå fenomen genom att tolka sättet som personer uppfattar och återberättar 

dem. Vi anser att tolkningsperspektivet lämpade sig väl till vår studie eftersom det är 

människors återgivelser av den strategiska verkligheten inom mikroföretagande, som vi 

undersöker med hjälp av respondenterna. Klein och Myers (1999) presenterar sju principer 

som de anser vara viktiga att ta hänsyn till i tolkande fallstudier: 

 

1. Hermeneutisk cirkel 

Idéen bakom hermeneutiska cirkeln menar att vi skapar en förståelse kring helheten, 

genom att förstå meningen bakom och sambandet mellan delarna. 

2. Kontextualisering 

Det krävs kritisk reflektion av forskningsinramningen för att läsaren av studien ska 

förstå hur nuvarande forskningssituation uppstod. 

3. Interaktion mellan forskare och subjekt 
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Kritisk reflektion kring hur forskningsmaterialet uppstod genom samarbetet mellan 

forskare och respondenter. 

4. Abstraktion och generalisering 

Koppla samman kontextuella detaljer och generella koncept. 

5. Dialogiskt resonemang 

Forskarna behöver konfrontera sina förutfattade meningar, som ursprungligen 

vägledde studien, med de data som uppstår genom forskningsprocessen. 

6. Multipla tolkningar 

Det krävs lyhördhet där det möjligen uppstår multipla tolkningar av samma händelse, 

exempelvis i samband med intervjutillfällen. Examinera den sociala kontexten och 

försök vara öppna för flera perspektiv. 

7. Misstänksamhet och försiktighet 

Fördomsfullhet och systematisk distorsion behöver uppmärksammas i den empiriska 

data som samlas in från respondenter. 

 

Klein och Myers (1999) menar att ovanstående principer ska hjälpa forskare att upprätthålla 

kvaliteten i tolkande fallstudier inom området för Informations System (IS). För att ta hänsyn 

till den hermeneutiska cirkeln och skapa en förståelse kring helheten i studien undersökte vi 

de bakomliggande faktorer hos mikroföretagen och dess respondenter som deltog i studien. 

Bland annat ställde vi frågor om respondenternas bakgrund i form av utbildning men också 

tidigare erfarenheter. Vidare undersökte vi anledningarna som låg bakom mikroföretagens 

uppkomst och val till affärsområde. Därav skapades en djupare förståelse för både 

mikroföretagen och dess respondenter men också hur de förhöll sig till vårt ämnesområde. 

Kontextualiseringen sker främst i inledningen av denna uppsats där en bakgrund till ämnet 

som helhet presenteras, följt av en problembeskrivning som ramar in anledningarna till 

studiens förfarande. En kritisk reflektion kring samarbetet mellan forskare och respondenter 

förs genom avsnittet 2.4.6 Genomförande av intervjuer. Studiens möjligheter till 

generaliserbara resultat behandlas i avsnitt 2.3.2 Generalisering. Det dialogiska resonemanget 

börjar hanteras i och med presentationen av vår förförståelse över studiens ämnesområde. I 

avsnitt 7. Reflektion, kritik & framtida studier förs en reflektion kring studiens resultat i 

förhållande till vår förförståelse. Angående multipla tolkningar, var de viktiga att beakta 

eftersom vi intervjuade respondenter från olika organisationer och bakgrunder. 

Respondenterna kunde således ha olika perspektiv kring mikroföretag och strategi inom 

dessa. För att hantera eventuella multipla tolkningar var båda författarna av uppsatsen 

närvarande under samtliga intervjuer. På detta sätt kunde vi gemensamt tolka respondenternas 

berättelser. Vi spelade dessutom in intervjuerna och transkriberade dem, vilket gjorde att vi 

kunde återgå till materialet. Angående misstänksamhet och försiktighet i förhållande till 

respondenternas svar, handlar det om att respondenterna kan ha olika intressen, eller att de 

framställer sig själva eller verksamheten på ett visst sätt. Vi har därför försökt beakta 

respondenternas berättelser i relation till deras narrativ genom att exempelvis ställa frågor om 

deras bakgrund.       

 

Relationen mellan teori och empiri är också en viktig aspekt att beakta inför en stundande 

studie (Bryman, 2011). Vid induktion påbörjas studien med empiriinsamling som formar 
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hypoteser, dessa hypoteser kan sedan ställas mot befintlig teori. Vid deduktion påbörjas 

studien istället med att titta på teorier och skapar hypoteser, som sedan försöker besvaras med 

hjälp av en empirisk undersökning (Bryman, 2011; Folger & Stein, 2017). Abduktion är en 

slutledningsform där forskare rör sig mellan empiri och teori, för att successivt generera 

hypoteser från både empiriskt och teoretiskt ursprung (Folger & Stein, 2017). Inledningsvis 

genomförde vi undersökningar i existerande forskning inom ämnesområdet, som vi senare 

applicerade och studerade i vår empiriska kontext. Samtidigt hade vi som avsikt att även ställa 

den insamlade empiriska data gentemot befintliga teorier. Således användes abduktion som 

angreppssätt. Det empiriska materialet samlades dessutom in under olika tidpunkter, vilket 

möjliggjorde för reflektion och analys efter varje intervjutillfälle. Genom detta 

tillvägagångssätt kunde vi undersöka nya teorier under studiens gång baserat på 

respondenternas återgivelser. 

2.3 Forskningsdesign 

I detta avsnitt berörs forskningsdesignen fallstudie och varför den lämpar sig i vår studie. Vi 

diskuterar även begreppet generalisering och hur det kan appliceras på resultaten av den 

genomförda undersökningen. 

2.3.1 Fallstudie 

Vi använde oss av forskningsdesignen fallstudie för att studera mikroföretagens hantering av 

strategiska vägval för att konkurrera på IT-marknaden. Bryman (2011) benämner fallstudien 

som ett detaljerat och ingående studium av ett enda specifikt fall. Fallstudieforskning rör den 

komplexa och specifika natur som det speciella fallet uppvisar och är således en vanligt 

förekommande metod för att genomföra detaljerade undersökningar i en specifik kontext. 

Myers (1997) påpekar även att fallstudien är den vanligaste förekommande metoden vid 

studier i informatikämnet. Detta eftersom man primärt är intresserad av organisatoriska 

faktorer snarare än tekniska. Även Walsham (1995) framhäver fallstudiens frammarsch 

beträffande studier inom IS-området, och framförallt tolkande sådana. Benbasat, Goldstein 

och Mead (1987) menar å sin sida att fallstudien är ett bra tillvägagångssätt för att studera 

fenomen i sin naturliga miljö. Vidare menar författarna att fallstudier lätt kan bli omfattande 

eftersom de utnyttjar flera olika metoder för empirisk datainsamling, från en eller flera 

entiteter såsom grupper, personer eller organisationer.  

 

Fallet vi ämnade att studera var hantering av strategiska vägval i systemutvecklande 

mikroföretag. Detta specifika fall var något vi ville studera på ett djupare plan och i en 

praktisk verklighet. Således föll sig fallstudien som ett naturligt val av forskningsdesign för 

vår undersökning. För att erhålla ett mångfacetterat empiriskt material kunde vi dock inte 

enbart förlita oss på ett mikroföretag för genomförandet av denna studie. Mikroföretag är av 

sin natur begränsade i sin storlek. För att samla in ett omfattande empiriskt material behövde 

vi således rikta oss mot fler än en organisation. Med fler organisationer kunde vi undersöka 

hur olika mikroföretag inom IT-marknaden förhöll sig till våra frågeställningar. Vi kunde 

identifiera skillnader i prioriteringar och vad som ansågs vara viktigt att beakta i de 
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strategiska åtagandena. Organisationerna vi undersökte var snarlika och etablerade inom olika 

områden på IT-marknaden. De mikroföretagen som deltog i undersökningen ansåg vi således 

kunna bidra till resultatet med samma premisser och vara del av ett och samma studium.  

2.3.2 Generalisering 

Generalisering är enligt Payne och Williams (2005) att påstå att ett resultat som existerar på 

en plats vid en specifik tid också kommer gälla någon annanstans vid ett annat tillfälle. Lee 

och Baskerville (2003) menar att forskare inom IT-fältet inte sällan eftersträvar möjligheten 

att dra generella slutsatser från deras forskning. Generella resultat är viktiga att identifiera för 

att kunna applicera forskningsresultat i ett vidare sammanhang. För att bidra med kunskap 

inom ett forskningsområde är det således viktigt att uppnå generaliserbarhet (ibid). Huruvida 

det är möjligt att uppnå generaliserbara resultat från fallstudier är något som ständigt 

diskuteras i forskningsvärlden (Flyvbjerg, 2006; Walsham, 1995). Enligt Payne och Williams 

(2005) råder det delade meningar i frågan samtidigt som de själva argumenterar för att det är 

ett smalt synsätt att påstå att det enbart är statistiskt grundade kvantitativa studier som kan 

uppnå generaliserbara resultat. Kvalitativa metoder kan ofta bidra med någon form av 

generalisering men att denna möjlighet är beroende på kvaliteten och validiteten i den 

ursprungliga forskningen. Mayring (2007) menar att generalisering är direkt nödvändigt vid 

kvalitativa fallstudier. Ofta är det inte det enskilda fallet i sig själv som är intressant, utan 

snarare slutsatserna och hur dessa kan överföras och appliceras i andra men också liknande 

kontexter. Till mångt och mycket är det upp till forskaren själv att förankra möjligheterna till 

generalisering och vad som är målet med en studies resultat. Det är också viktigt att forskaren 

belyser generaliserbarheten i sin studie för att läsare ska ha förståelse för resultatens 

tillämpningsområde (Mayring, 2007; Tsang & Williams, 2012). Myers (2000) framhäver 

också problematiken kring generaliserbarhet i kvalitativa studier men påpekar även att 

kvalitativa studiers resultat inte alltid behöver vara generaliserbara. Forskningsansatsen bidrar 

med kunskap genom dess metoder som ger en djupdykning i sociala fenomen och som 

mynnar ut i specifika och värdefulla resultat. Kvalitativa studier bidrar således med ny och 

intressant kunskap, huruvida denna kunskap är generaliserbar eller ej är inte alltid den 

viktigaste faktorn (ibid.). 

 

Flyvbjerg (2006) argumenterar för att fallstudier är ett utmärkt verktyg för att undersöka om 

etablerade generaliseringar stämmer eller ej. En observation av motsatsen dementerar snabbt 

en generell teori. På så sätt är det enkelt att undersöka hypoteser och teorier i en praktisk 

verklighet, för att antingen bekräfta att så är fallet eller bidra med nya infallsvinklar. Walsham 

(1995) benämner bland annat att resultat av en kvalitativ tolkande fallstudie kan tolkas som 

tendenser istället för förutsägelser. Resultaten behöver inte vara generella i den mån att de 

alltid stämmer i liknande kontexter, det räcker med att etablera tendenser som potentiellt kan 

inträffa i ett vidare sammanhang. Det räcker ofta gott och väl med ett kunskapsbidrag som ger 

djupa insikter i ett studium. Eisenhardt (1989) diskuterar olika tillfällen för när det är 

applicerbart att bygga teorier från kvalitativa fallstudier. I vissa fall kan det saknas empiriska 

studier inom en specifik kontext eller ämne. Vid sådana tillfällen är det en ypperlig möjlighet 

för forskaren att bidra med ett nytt perspektiv och nya teorier som andra forskare sedan kan 

bygga vidare på.  
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I vår studie ämnade vi att förankra oss i ett gränsland mellan de olika typerna av 

generaliserbara resultat som benämns av Flyvbjerg (2006), Walsham (1995) och Eisenhardt 

(1989). Inledningsvis lät vi tidigare studier inom ämnet strategi vägleda oss i vår insamling av 

empiriska data. Dessa teorier som låg till grund för vår studie, var av generell karaktär i ämnet 

men inte specifikt riktat mot en kontext. Med detta tillvägagångssätt kunde vi anföra den typ 

av generalisering som Flyvbjerg (2006) framhäver som att undersöka ackuratessen i generella 

teorier. Detta genom att undersöka och observera generella teorier i relation till vår kontext. 

Vi studerade således generella teorier om strategi i kontexten för mikroföretag på IT-

marknaden och hur dessa organisationer hanterar strategi. Således kunde vi bidra med nya 

infallsvinklar i ämnet samt bekräfta etablerade teorier även i vår kontext. Vi anser även att vi i 

studien uppnådde det som Walsham (1995) beskriver som generalisering i form av tendenser 

och bidrag med djupa insikter. Vi identifierade olika strategiska tillvägagångssätt inom olika 

mikroföretag och kunde således bidra till ämnesfältet med både nya insikter och samtidigt 

tendenser för hur vår empiriska kontext hanterar dessa frågor. Vi upplevde även en påtaglig 

avsaknad av studier om mikroföretag i allmänhet, strategiskt arbete inom mikroföretag i 

synnerhet. Således är det även i linje med det som Eisenhardt (1989) framhåller, att nya 

potentiella teorier kan genereras vid avsaknad av tidigare studier inom ämnet. På så vis ansåg 

vi att resultaten av studien var ett initialt bidrag av både kunskap och teorier för ett ämne med 

potential för fortsatta framtida studier.  

 

Abstraktion och generalisering är en av de sju principer som Klein och Myers (1999) 

framhäver att kvalitativa forskare behöver beakta. Eftersom vi valde att följa dessa efter bästa 

möjliga mån var det således viktigt att koppla samman generella teorier med våra empiriska 

resultat. Genom detta tillvägagångssätt kunde vi kontextualisera och generera resultat där 

mikroföretagande placerades i relation till generella teorier inom ämnesområdet. På så vis 

skapades djupare insikt i mikroföretagande och deras hantering av strategi inom en 

konkurrensutsatt marknad som förhoppningsvis även är relevant i en vidare mening. 

2.4 Datainsamling 

I följande avsnitt presenterar vi hur vi gick tillväga för att samla in vårt empiriska material 

samt motiveringen bakom dessa val. Vi presenterar även hur vi har valt litteraturen som 

används i studien. Slutligen behandlas val av analysmetod samt kvalitetssäkring och etiska 

riktlinjer i studien. Det empiriska materialet presenteras sedan i kapitel 4. 

2.4.1 Kvalitativ intervju 

De finns många intervjuformer att välja mellan varpå strukturerade-, ostrukturerade- och 

semistrukturerade intervjuer är vanligt förekommande (Bryman, 2011; Doody & Noonan, 

2013). I strukturerade intervjuer är frågorna standardiserade och ser likadana ut oberoende av 

respondent (Doody & Noonan, 2013). Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer är 

enligt Bryman (2011) två olika former av kvalitativa intervjuer. I kvalitativa intervjuer brukar 

tillvägagångssättet vara mindre strukturerat i jämförelse med kvantitativa studier. Ofta 
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fokuserar kvalitativa studier på respondenternas subjektiva ståndpunkter och åsikter (ibid.). I 

ostrukturerade intervjuer använder forskaren en intervjuguide som stöd. Intervjuguiden kan 

innehålla teman och specifika frågor som forskaren önskar att beröra tillsammans med 

respondenterna (Doody & Noonan, 2013). Detta möjliggör ett flexibelt tillvägagångssätt där 

respondentens tankar och intressen kan utforskas. 

 

Vår empiriska data samlades in genom intervjuer med respondenter från dels olika 

mikroföretag på IT-marknaden samt perspektiv från en affärscoach som coachar olika IT-

startups. Vårt mål var att föra intervjuer med öppna frågor som genererar personliga 

återgivelser av respondenternas subjektiva förhållningssätt. Samtidigt ville vi styra 

intervjuerna till att behandla områden och perspektiv som var intressanta, men framförallt 

relevanta i förhållande till vår studie. Semistrukturerade intervjuer som hanterar förbestämda 

frågor och teman men också ger möjlighet för öppenhet och flexibilitet var det anförande vi 

anammade. Bryman (2011) samt Doody och Noonan (2013) anser att semistrukturerade 

intervjuer är ett bra tillvägagångssätt för att erhålla en viss struktur, men samtidigt hålla teman 

öppna och låta respondenten uttrycka sig på ett fritt sätt. Vi valde tidigt i vår studie att vi ville 

träffa alla respondenter och nöjde oss inte med intervju över telefon eller videosamtal. Genom 

att träffa respondenterna blir intervjuerna mer personliga och det är enklare att förstå 

varandra. Enligt Barriball och While (1994) är det viktigt med “bra” respondenter. En bra 

respondent framstår som bekväm och avspänd med forskaren och är transparent. 

Respondenten håller sig inom ämnesområdet och är villig att reflektera kring vad de har sagt. 

Genom att ha intervjuerna ansikte mot ansikte med respondenterna kände vi att det blev en 

mer bekväm stämning mellan oss och respondenterna. På detta sätt tror vi det är en större 

chans att respondenterna uppfattas som “bra” i Barriball och Whiles (1994) mening. För att 

vara säkra på att vi behandlade de teman vi på förhand ville behandla och således undersöka 

relevanta aspekter i förhållande till vårt studium, använde vi en intervjuguide (se avsnitt 2.4.2 

Intervjuguide). Dessutom ville vi kunna diskutera andra teman om respondenten nämnde 

något oväntat och intressant, därav ville vi erhålla en viss flexibilitet i frågorna som 

behandlades. 

2.4.2 Intervjuguide 

För att öka möjligheten till en lyckad intervju krävs planering. Genom en väl utförd 

intervjuguide kan det även hjälpa interaktionen mellan forskare och respondent att bli mer 

bekväm (Doody & Noonan, 2013). Som förberedelse inför intervjuerna utformade vi 

intervjuguiden med frågor vi på förhand visste att vi ville ha svar på. Bryman (2011) 

beskriver intervjuguider som en minneslista över vilka teman som forskaren ämnar beröra 

under intervjun. Målet med en intervjuguide är således att försäkra sig om att man berör de 

frågeställningar och teman som studien har för avsikt att undersöka. Intervjuguiden är även 

bra att använda som mått av ordning under intervjun, framförallt kan forskaren på förhand 

känna av om de teman som skall beröras har en naturlig följd (ibid.). Vi kände att det var 

värdefullt att på förhand fastställa en intervjuguide. Framförallt för att lyckas behandla alla 

relevanta aspekter i förhållande till studien. Vi skrev ned olika teman att behandla och 

ordnade dem i en följd som blev naturlig för en konversation. Intervjuguiden finns bifogad 

som bilaga 1 i slutet av rapporten. 
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2.4.3 Urval av respondenter 

För att samla empiri med hög kvalitet men framförallt relevant sådan för studien, var urval av 

organisationer och respondenter en nyckelfaktor. Ett målinriktat urval mot mikroföretag med 

anställda som har insikt i frågor om strategiska vägval var således av stor vikt. Bryman (2011) 

beskriver det målinriktade urvalet som en primär faktor för att identifiera personer och 

organisationer relevanta för forskningsfrågorna. För oss blev det viktigt att fokusera vårt urval 

mot organisationer som kunde vara värdefulla för studiens genomförande. Vi hade 

inledningsvis ett målinriktat urval mot mikroföretag där vi hade kontakter, men fokus riktades 

också mot ett mer slumpmässigt urval. Eftersom vi är baserade i Linköping ville vi försöka 

knyta kontakt med mikroföretag i Linköpingsområdet, eftersom det var smidigare för oss att 

genomföra intervjuer inom regionen vi utgick från. Vårt slumpmässiga urval bestod av att 

kontakta många olika mikroföretag på IT-marknaden inom regionen, men också till personer 

med intressant kunskap och erfarenhet i ämnet. Vi skickade ut många förfrågningar till 

företag och personer som uppnådde våra kriterier där sedan slumpen avgjorde om de 

återkopplade och var intresserade av att träffas över en intervju. 

2.4.4 Urval av litterära referenser 

För att genomföra en gedigen undersökning har vi förhållit oss till tidigare studier inom det 

ämnesområde vi ämnade att studera. Huvudsakligen består detta material av vetenskapliga 

artiklar men också av böcker publicerade inom ämnet. Framförallt använde vi oss av 

författare med många citeringar och publikationer inom vårt ämnesområde. I vissa fall valde 

vi exempelvis att prioritera framstående författare framför den tidsenliga relevansen. Detta 

blev påtagligt framförallt inom ämnet strategi som är ett äldre område än IT. Inom strategi 

märkte vi snabbt att mycket av dagens forskning fortfarande grundas från studier och 

publikationer som genomfördes för flera årtionden sedan. Således ansåg vi att mycket av 

denna gamla litteratur fortfarande är relevant i ett vidare spektrum som vi behövde 

komplettera med nyare källor kopplat till IT-området.  

 

Vidare påpekar Bryman (2011) att elektroniska databaser och internet är en mycket viktig 

källa för att identifiera publicerade verk och studier. Svårigheten kan dock emellertid ligga i 

att identifiera relevant och trovärdig information i den uppsjö av data som finns tillgänglig. Vi 

använde oss framförallt av Google Scholar och Scopus som databaser för att identifiera 

vetenskapliga artiklar, men även Books 24x7 för att hitta faktaböcker inom ämnesområdet. 

För att hitta relevant litteratur gjorde vi sökningar på nyckelord i relation till studiens ämne. 

Exempel på nyckelord som vi använt oss av under genomförandet av denna studie är följande: 

strategy, competitive strategy, differentiation, segmentation, cost leadership, micro 

enterprises, information systems development, competitive advantage, information 

technology, innovation, SME, organization, decision making, startup, five forces, challenges, 

possibilities. 

2.4.5 Inspelning & transkribering 

För att öka våra chanser att återspegla intervjuerna på ett korrekt sätt valde vi att spela in 

intervjuerna. Således kunde vi i efterhand ordagrant transkribera vad som sagts under 
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intervjuerna för att säkerställa att de data som användes i studien var korrekt representerad. 

Barriball och While (1994) menar att ljudinspelning ofta är det forskare föredrar. Genom att 

spela in intervjuerna och transkribera är det mindre risk att forskaren begår misstag, 

exempelvis genom att återberätta någonting som inte har sagts av en respondent. Vidare ger 

ljudinspelning tillgång till nyanser i respondentens och forskarens interaktion, där en paus 

eller intonation kan ge ytterligare insikt (ibid.). I tolkande fallstudier påpekar Klein och Myers 

(1999) att forskaren behöver ta hänsyn till och kritiskt reflektera kring samarbetet och 

interaktionen mellan forskaren och respondenten. Tack vare att vi spelade in och 

transkriberade intervjuerna erhöll vi en bättre förståelse av genomförandet av intervjuerna. Vi 

kunde således lyssna på intervjuerna i efterhand och förstå varför vissa frågor besvarades som 

de gjorde. 

2.4.6 Genomförande av intervjuer 

Vårt empiriska material samlades in från totalt sex olika respondenter. Alla intervjuer 

genomfördes i den stad där tillhörande organisation befann sig. I tabell 1 nedan presenteras 

information gällande intervjutillfällena. Vi har valt att hålla respondenterna och likaså 

organisationerna anonyma, vilket förklaras närmare i avsnitt 2.7 Etiska riktlinjer. För att 

uppfylla detta har vi givit organisationerna såväl respondenterna fiktiva beteckningar som 

återspeglar deras affärsområde.  

 

# Organisation Namn Plats Datum 

 

1  

 

AIM 

Teknikern Malmö 2019.03.07 

Analytikern Malmö 2019.03.07 

2 Fintech Utvecklaren Stockholm 2019.03.11 

3 CloudCare Ledamoten Stockholm 2019.03.11 

4 Tech-Inkubator Coachen Linköping 2019.04.12 

5 FarmersAI Entreprenören Linköping 2019.04.17 

Tabell 1: Kort information kring de genomförda intervjuerna. 

 

Våra första intervjuer genomfördes hos AIM, där vi intervjuade företagets medgrundare var 

för sig. Anledningen till detta var för att vi ville ha deras åsikter i hur deras organisation 

hanterar sina strategiska vägval. Eftersom våra första intervjuer var några dagar före de andra, 

kunde vi värdera och reflektera över vår intervjuguide inför resterande intervjutillfällen. Vi 

upplevde inte att någon respondent kände sig obekväm under intervjuerna och det var 

generellt god stämning och diskussion i avslappnade miljöer. Miljöerna för intervjuerna 

bestod av antingen konferensrum eller i mer sociala och öppna samarbetsytor. Vid intervjun 

med Coachen som arbetar för Tech-Inkubator, behövde vi strukturera om intervjuguiden. 

Detta eftersom Coachen inte själv arbetar inom ett mikroföretag, utan istället jobbar med att 
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coacha startups på IT-marknaden. Därav skiftades frågorna till att vara av generell karaktär 

inom mikroföretagande och startupverksamhet. 

2.5 Analysmetod 

Miles (1979) beskriver att kvalitativa studier tenderar att resultera i ett omfattande och 

otympligt empiriskt material, detta eftersom de bygger på djupgående beskrivningar som 

exempelvis erhålls genom intervjuer. Kvalitativa data har många attraktiva egenskaper som 

många forskare eftersträvar. Miles (1979) påpekar dock att det finns många svårigheter i att 

analysera det omfattande materialet som produceras. Materialet blir snabbt stort och 

oöverskådligt vilket skapar svårigheter för forskare. I synnerhet krävs det stor tidsåtgång för 

att dels sätta sig in i det empiriska materialet men också att börja koda av dess innehåll. Det 

finns många olika vägval och metoder för att analysera kvalitativa data. Det existerar dock 

svårigheter i att förankra vilket tillvägagångssätt som är bäst i relation till kontexten. Det är 

även svårt att på förhand veta vilka resultat som olika analysmetoder genererar (ibid.).   

 

Charmaz (1996) beskriver att ett av de första stora stegen som behöver genomföras vid analys 

är att koda det empiriska materialet. Att koda data är processen där forskaren definierar vad 

data är men kanske framförallt vad det representerar. Kodningsprocessen pågår under hela 

tiden som ett empiriskt material analyseras. Genom att flera gånger gå igenom sitt material 

kan forskaren återigen interagera med sina data och ifrågasätta dess natur. Detta iterativa 

händelseförlopp kan ofta leda en in på oförutsedda områden och skapandet av nya 

forskningsfrågor. Framförallt brukade vi det Charmaz (1996) benämner som fokuserad 

kodning. Vid fokuserad kodning testar forskaren olika kategorier för koderna för att på så sätt 

sortera och föra samman koder inom samma områden. Utförandet av kodningen uttryckte sig 

framförallt genom kommentarer på det material vi hade transkriberat. Vi läste igenom och 

ifrågasatte vårt empiriska material flertalet gånger samtidigt som det transkriberade materialet 

kommenterades med koder som vi upplevde representerade materialets natur. I tabell 2 

presenteras våra koder och antal förekomster av dessa. 

 

Koder Antal förekomster 

Strategisk hantering 27 

Utmaningar/nackdelar 22 

Möjligheter/fördelar 13 

IT-marknad 10 

Bakgrund till affärsområde  10 

Konkurrens 10 

Segmentering 9 

Små vs stor 7 
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Beslutsfattande 6 

Nätverk/kontakter 6 

Organisation 5 

Differentiering 5 

AI/ML 4 

Processer - ad hoc 4 

Ekonomi 3 

Roller 3 

Marknadsposition 2 

Crossing the chasm 1 

Tabell 2: Kodning av empiriskt material. 

 

Efter det första steget av kodning fortsatte vi vår analys med att applicera Rennstam och 

Wästerfors (2011) tre arbetssätt sortera, reducera och argumentera. Sorteringen behövde vi 

inte lägga särskilt stor vikt vid under vårt genomförande eftersom vi redan hade kategoriserat 

våra koder. Däremot bestod det empiriska materialet fortfarande av omfattande 

transkriberingar. Därav började vi reducera materialet för att plocka ut dess mest vitala delar i 

relation till studiens ändamål. Syftet med att reducera är framförallt att skapa en god 

representation av det insamlade empiriska materialet (Rennstam & Wästerfors, 2011). Det är 

en utmanande process eftersom mycket av materialet kommer behöva rensas bort. Det är å 

andra sidan omöjligt att visa upp allting och det empiriska materialet bör illustrera de mest 

vitala upptäckterna (ibid.).  Efter att vi hade genomfört en inledande reduktion av materialet 

reflekterade vi återigen över de koder och kategorier som fortfarande var representerade i det 

empiriska materialet. Vi uppdagade vissa områden som var relativt fattiga på djupa insikter 

och kunde således återigen reducera materialet och erhålla ett mer precist angrepp mot 

ämnesområdet.   

 

När vi ansåg att vårt empiriska material hade tillräckligt god kvalitet, skapade vi teman av de 

kategorier som uppdagades under kodningen. Enligt Bryman (2011) är tematisering ett vanligt 

sätt att organisera ett kvalitativt material och något som kan liknas vid en uppsättning av olika 

koder. Ryan och Bernard (2003) påpekar att identifiering och organisering av övergripande 

teman är vitalt för att kunna genomföra en god analys av ett kvalitativt material. Författarna 

beskriver att det finns flera sätt för forskare att identifiera olika teman, bland annat:  

 

• Leta efter återkommande ord eller teman 

• Söka övergångar där information börjar diskutera något annat 

• Försöka hitta både likheter och skillnader i det empiriska materialet 
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Genom att anamma ovanstående tillvägagångssätt uppdagades ett antal teman som var 

representativa för vårt empiriska material. Dessa teman satte vi sedan i relation till de 

områden vi identifierat i tidigare genomförda forskningsstudier. Därefter kunde vi skapa 

rubriceringar som var representativa för både empiri och litteratur. Följande teman 

identifierades genom vår analys: 

 

• Mikroföretagande & organisationsstruktur 

o Bakgrund till affärsområde 

o Roller 

o Beslutsfattande 

• Strategi 

o Mikroföretagens förhållande till strategi 

o Segmentering & marknadspositionering 

o Differentiering 

• Konkurrens 

o IT-marknaden 

o Mikroföretag kontra större organisationer 

o Nätverk & kontakter 

 

När det empiriska materialet var sorterat, reducerat och indelat i övergripande teman fortsatte 

vi analysen med det som Rennstam och Wästerfors (2011) benämner som argumentera. 

Argumentera är processen där forskare skapar självständighet i förhållande till tidigare 

bedriven forskning inom området. Studenter har ofta uppfattningar att de inte får bidra till 

forskningsområdet med egna upptäckter och tolkningar. Avhandlingar eller uppsatser med 

avsaknad av ambition att bidra till forskningsområdet kan dock sällan betraktas som 

akademiska (ibid.). För att bygga vårt eget bidrag till forskningsvärlden hade vi ett stort fokus 

på att identifiera olikheter med vårt empiriska material i förhållande till tidigare forskning 

inom ämnet. Samtidigt ville vi också bygga argumentation med utgångspunkt från 

identifierade likheter med forskningsområdet. Eftersom forskning inom mikroföretag var så 

pass begränsad, framförallt inom vårt strategiska perspektiv, blev upptäckterna i sig ett direkt 

bidrag inom ett förhållandevis orört ämnesområde. Vår argumentation och analys av 

materialet hade således delar som både bekräftade och dementerade tidigare upptäckter inom 

ämnet, men som vi ansåg bidrog till vidare forskning oavsett resultatens natur. 

2.6 Kvalitetssäkring 

När kvaliteten i en kvantitativ studie bedöms brukar termerna reliabilitet och validitet 

användas. Det finns även de som menar att dessa begrepp bör användas för att mäta kvaliteten 

i kvalitativa studier (Golafshani, 2003). Enligt Bryman (2011) finns det både intern och extern 

validitet. Den interna validiteten behandlar en studies slutsats och om den är hållbar eller inte. 

Detta går att undersöka genom att titta på om det är en god kongruens mellan de observationer 

forskaren har återgett och forskarens slutsatser. Extern validitet tittar på om det är möjligt att 

generalisera studiens resultat i andra kontexter än den där undersökningen tagit plats (ibid.). 

Vad gäller reliabilitet inom kvalitativa studier, så är detta mer problematiskt (Golafshani, 
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2003; Onwuegbuzie & Leech, 2007). Reliabilitet berör studien och dess resultat. Resultatet 

bör bli detsamma om den genomförs på nytt med samma premisser (Bryman, 2011). 

Reliabiliteten ser vi kan bli svår att uppnå med hänvisning till studiens tolkande angreppssätt 

och respondenternas åsikter. Det är inte säkert att respondenterna tycker och tänker likadant i 

framtiden. Bryman (2011) menar att det även brukar talas om replikerbarhet inom kvalitativa 

och kvantitativa studier. Tanken är att forskarens tillvägagångssätt ska vara tydligt nog för 

andra forskare att utföra en egen studie på liknande sätt. Enligt Bryman (2011) är det viktigt 

att forskare tydligt förklarar hur de har gått tillväga, något vi försöker genom vårt 

metodavsnitt. 

 

En annan typ av kvalitetssäkring handlar om kunskapsutveckling. Goldkuhl (2011) menar att 

det är viktigt att forskare är tydliga i hur kunskapen har uppkommit. Detta betyder att 

antaganden, överväganden och tolkningar tydligt behöver representeras för att se hur kunskap 

har kommit till. En tydlig representation av hur information har samlats in och skapats, gör 

det möjligt för läsaren att kritiskt granska och determinera om det är rimligt eller inte. Således 

blir kunskapen tillförlitlig (ibid.). 

2.7 Etiska riktlinjer 

Beträffande etiska överväganden, har vi valt att utgå från de etiska principer som presenteras 

av Bryman (2011): 

 

• Informationskravet: Respondenter skall vara informerade om studiens syfte, vilka 

moment som ingår och medverkar frivilligt. Respondenter har rätt att avbryta sin 

medverkan. 

• Samtyckeskravet: Respondenter bestämmer själva över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter angående respondenter skall behandlas med 

yttersta konfidentialitet varpå obehöriga inte kan få tillgång till dem. 

• Nyttjandekravet: Information och uppgifter som samlas in från respondenter får 

enbart nyttjas för studiens ändamål. 

 

Utöver dessa etiska principer bör även anonymitet bevaras, vilket innebär att respondenternas 

namn, tillhörande organisation och forskningsplats inte inkluderas i studien. Inom forskning 

brukar även anonymitet betyda att det inte skall vara möjligt för utomstående att härleda 

respondenternas eller organisationens identitet (Walford, 2005). Att forskare ger respondenter 

och organisationer påhittade namn och på så vis lyckas upprätthålla anonymitet är vanligt i 

vetenskapliga studier. Konfidentialitet innebär att inte vidarebefordra något som sägs vara 

hemligt (ibid.). Om en respondent under ett intervjutillfälle säger “det jag skall berätta nu är 

konfidentiellt”, betyder det att informationen inte skall göras offentlig. Respondenter berättar 

det för forskaren eftersom de vill att forskaren ska ha alla fakta och förstå hela situationen 

(ibid.).  

 

Genom hela studien och i vår kommunikation med respondenter, har vi haft ovanstående 

etiska principer i åtanke. I vår inbjudan till respondenterna har vi varit tydliga med studiens 
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syfte och att de insamlade data enbart används i detta syfte. I början av varje intervjutillfälle 

presenterade vi oss själva och studiens syfte för att säkerhetsställa att respondenterna var 

medvetna om vilka vi var och varför vi var intresserade att tala med dem. Vidare har vi varit 

noggranna att påpeka vår eftersträvan till anonymitet, både för respondenter och tillhörande 

organisationer, för att respondenterna skulle känna sig trygga att medverka i intervjun, samt 

att det som diskuterades hanterades respektfullt. Vi valde att följa normen och använda 

påhittade namn för respondenterna och organisationerna. I detta fall namngav vi respondenter 

efter arbetstitel och organisation efter specialistområde eller verksamhet som tydligt 

representerar den. I de fall som respondenterna uttalat sig angående konfidentiella uppgifter 

som inte får offentliggöras, har dessa utelämnats från studien. 
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3 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenterar vi litteratur och tidigare forskning inom ämnesområdet. I avsnittet 

behandlas och presenteras perspektiv på strategi och företagande, konkurrens, strategiska 

vägval och systemutvecklande verksamheter.  

3.1 Strategi 

Mintzberg (1987) påpekar att strategi som begrepp svårligen kan inneha en distinkt definition. 

Beroende på vem som tillfrågas om innebörden av strategi, kommer olika svar genereras. 

Istället menar Mintzberg (1987) att begreppet kan fördelas i olika perspektiv och mönster. 

Oavsett vem man frågar består däremot strategi av en plan eller riktlinjer för hur man ska 

hantera en situation. Alltså är strategi något som görs i förväg innan en handling utförs, men 

strategi är också något som utvecklas med avsikt för ett specifikt syfte. Om strategier kan vara 

avsiktliga måste de också gå att realisera. Alltså måste den resulterande handlingen av en 

strategi också vara strategi. Mintzberg (1987) benämner denna del av strategi som ett mönster 

genom flertalet handlingar. Handlingarna som utförs mynnar slutligen ut i en realiserad 

strategi. Det är dock sällan som den initialt planerade strategin är samma som den realiserade. 

Saker och ting inträffar på vägen vilket leder till att den avsiktliga strategin blandas med en 

oförutsedd strategi som i slutändan blir den realiserade strategin. Överlag menar Mintzberg 

(1987) att strategi är en abstraktion som endast existerar i sinnet hos intressenter av strategin, 

de som strävar efter att uppnå strategin eller de som påverkas av strategin.  

 

Thompson et al. (2016) menar att ett företags strategi är en uppsättning handlingar som 

används för att överträffa konkurrenter och för att uppnå större lönsamhet. Detta gäller inte 

bara över ett kort perspektiv, utan även långsiktigt. I de flesta industrier har företag stor frihet 

i hur de väljer att utforma sin strategi. Vissa väljer att satsa på lägre kostnader, bättre 

produktkvalitet som konkurrenter inte kan matcha, personifierad kundservice, bred eller smal 

produktportfölj för att nämna några alternativ. Främst, menar Thompson et al. (2016), att det 

handlar om att konkurrera på ett annorlunda sätt då imitering av en konkurrents strategi sällan 

fungerar. Johnson, Scholes och Whittington (2008) har valt att definiera strategi lite 

annorlunda och mindre generellt:  

 

Strategy is the direction and scope of an organization over the long term, 

which achieves advantage in a changing environment through its 

configuration of resources and competences with the aim of fulfilling 

stakeholder expectations. (Johnson, Scholes & Whittington, 2008, s. 3) 
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Författarna Johnson, Scholes och Whittington (2008) samt Thompson et al. (2016) delar 

uppfattning om att strategiska beslut handlar om långsiktig styrning, omfattningen av 

organisationens aktiviteter, hur man skapar övertag gentemot konkurrenter och hur 

organisationen bör hantera förändringar i företagsmiljön. Utöver detta är osäkerhet naturligt 

inom strategi eftersom ingen kan vara säker på vad som sker i framtiden (Johnson, Scholes & 

Whittington, 2008), således är strategi komplext i sin natur. Genom ovanstående definitioner 

av strategi upplever vi att strategisk hantering är komplicerat för organisationer av alla 

storlekar. Långsiktig planering gör det genast osäkert eftersom beslutstagare inte kan se in i 

framtiden. Enligt Thompson et al. (2016) samt Johnson, Scholes och Whittington (2008) skall 

en organisations strategi hjälpa en att konkurrera och bli mer lönsamma, vilket betyder att de 

strategiska vägval en organisation väljer att ta är av stor vikt. 

 

Inom en organisation finns det olika nivåer av strategi (Johnson, Scholes & Whittington, 

2008), eller en strategi-hierarki (Thompson et al., 2016). Högst upp hittar vi bolagsstrategi 

som berör hela organisationen och hur de bör gå tillväga för att förbättra den kombinerade 

prestationen av olika affärsenheter (ibid.). Ett exempel kan vara hur Apple ska uppnå synergi 

mellan affärsenheterna mobiltelefoner, datorer och App Store. Det kan även innefatta 

geografiska utmaningar och hur resurser bör fördelas mellan affärsenheterna (Johnson, 

Scholes & Whittington, 2008). I nästa nivå finner vi affärsstrategi vilket fokuserar på enskilda 

affärsenheter och hur organisationen kan förstärka deras marknadsposition. I de fall 

organisationen enbart har en affärsenhet brukar bolagsstrategi och affärsstrategi kombineras 

och benämnas affärsstrategi (Johnson, Scholes & Whittington, 2008; Thompson et al., 2016). 

Till sist har vi operationell strategi där avdelningschefer effektivt försöker hantera vardagliga 

operationella uppgifter, i termer av resurser och processer. Avdelningschefer driver den 

operationella strategin för att uppnå affärsstrategin och bolagsstrategin (Thompson et al., 

2016; Johnson, Scholes & Whittington, 2008). I de bästa av världar bör de olika nivåerna av 

strategi vara sammanhängande och ömsesidigt stödjande. Thompson et al. (2016) menar att 

det är upp till chefer att tydligt kunna kommunicera organisationens strategi, mål och vision 

till avdelningschefer och nyckelpersonal. Personalen bör sedan få det stöd som krävs för att 

detta skall uppnås. Johnson, Scholes och Whittington (2008) poängterar att strategihantering 

inte sker av sig självt, det involverar människor som behöver bestämma och implementera 

strategin.   

 

Genom Mintzberg (1987), Thompson et al. (2016) samt Johnson, Scholes & Whittington 

(2008) ser vi att det finns olika synsätt och perspektiv på begreppet strategi. Mintzberg (1987) 

förhåller sig till strategi på ett övergripande sätt och menar att strategi har olika innebörder 

beroende på vem som tillfrågas. Detta synsätt har även vi anammat för genomförandet av 

denna studien. Syftet är att undersöka hur mikroföretag hanterar strategi för att konkurrera på 

IT-marknaden. Vad som anses vara strategi och tillvägagångssätten för att hantera strategi 

kommer förmodligen se olika ut i mikroföretagen. Därav vill vi inte låsa oss i en specifik 

definition, utan har istället valt att lyfta dessa olika perspektiv på strategi för att sedermera 

undersöka mikroföretagens perspektiv i frågan.    
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Trots att forskningen inom mikroföretag är sällsynt, har det framkommit att kulturen, 

karaktäristiska drag och beslutsfattande skiljer sig väsentligt mellan mikro- och större företag 

(Kelliher & Reinl, 2009). På grund av dessa skillnader är teorier och ramverk som är 

framtagna för större företag svåra att anpassa till mikroföretag. Ledningsprocesser i 

mikroföretag kan vara unika och bör därför studeras separat. I ett strategiskt perspektiv, menar 

Kelliher och Reinl (2009), att mikroföretag tenderar att vara mer konservativa gentemot större 

organisationer. Resultatet av sådan varsamhet kan medföra en mer inkrementell förändring. 

Strategisk planering, som syns i större organisationer, är inte speciellt vanligt förekommande i 

mikroföretag. Kelliher och Reinl (2009) menar även att det vore ett felaktigt påstående att 

mikroföretag inte planerar överhuvudtaget, i vissa fall kan det finnas framtida planer, dock är 

det sällan som det är formellt nedskrivet. Eftersom mikroföretag till storleken är små, har de 

en “simpel” eller ingen organisationsstruktur, där viktiga beslut tas i organisationens centrum. 

I organisationens centrum finner vi ägare, delägare och/eller Vd för företaget (ibid.). 

 

I en studie av Inan och Bititci (2015) framhävs flertalet tvetydigheter beträffande hur ramverk 

och riktlinjer bör tillämpas i mikroföretag. Författarna gör en jämförelse mellan olika 

områden och hur dessa hanteras i mikroföretag i förhållande till större organisationer. Viktiga 

resultat från jämförelsen är bland annat att ledarskap, management, strategi, standardisering 

och innovation är områden som hanteras på ett mycket annorlunda sätt inom mikroföretag. 

Ledare i mikroföretag är uteslutande deltagare i den dagliga operativa verksamheten, till 

skillnad från större organisationer där ledarna mestadels är involverade i strategiska 

aktiviteter. Strategisk planering är ett annat område som är påträffande annorlunda i 

mikroföretag kontra större företag (ibid.). Istället för att planera på både kort och lång sikt är 

mikroföretagens strategi främst bestående av livsuppehållande insatser. Det finns inte 

utrymme att planera på lång sikt eftersom framtiden för mikroföretag allt som oftast är oviss. 

Vidare påpekar Inan och Bititci (2015) att formella samt standardiserade strukturer och 

processer saknas i mikroföretag. 

 

Att mikro- och större företag skiljer sig åt i karaktär, kultur och beslutsfattande blir vi inte 

speciellt förvånade över. Som vi förstår det är organisationerna uppbyggda på ett helt 

annorlunda sätt, vilket således medför skillnader. Vi ser även att mikroföretag och 

beslutsfattande är annorlunda med tanke på den simplifierade organisationsstrukturen. 

Forskarna påpekar att långsiktig strategi kan vara en utmaning för mikroföretag eftersom de 

har större fokus på livsuppehållande insatser. Detta tolkar vi som att mikroföretag främst 

fokuserar på strategiska vägval som påverkar organisationen inom kortare tidsperioder. 

Ovissheten för framtiden påverkar inte bara mikroföretag, utan även större företag. Med 

mindre resurser i mikroföretag kan vi däremot förstå att detta bekymmer möjligen är mer 

allvarligt för mindre organisationer. 

3.1.1 Innovativt företagande 

Majoriteten av den forskning som har bedrivits inom innovation och produktutveckling är 

baserad på stora organisationer (Faherty & Stephens, 2016). Eftersom mikroföretag och större 

organisationer är så pass annorlunda, kan endast en begränsad del av forskningens resultat 

tillämpas i mikroföretagande. Frågor som berör system, flexibilitet, kreativitet, 
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innovationsportföljer och strukturer har visat sig vara viktiga i större organisationer. I 

mikroföretag är det inte sannolikt att det ser ut på detta vis. Följande innovationshinder är 

vanliga i mikroföretag (ibid.): 

 

• begränsad tid och kapacitet 

• operationellt fokus på korta tidsperioder 

• brist på kvalificerad personal samt begränsad tid att rekrytera 

• ekonomiskt underskott, därav höga kostnader för innovation 

• inadekvat informations- och kommunikationsteknik (IKT) infrastruktur 

• förekomst av dominanta konkurrenter 

 

Något som däremot talar för mikroföretag är deras förmåga att snabbt kunna kommunicera, 

deras personliga och förenklade processer, samt deras förmåga att snabbt ställa om utefter 

förändringar. Vidare menar Faherty och Stephens (2016) att det är viktigt att ha en kultur som 

uppmuntrar kunskapsdelning inom organisationen. Det är inte ovanligt att mikroföretag som 

leds av en auktoritär figur kan ha motsatt effekt. Fokus i mikroföretag ligger mestadels på 

dag-till-dag basis för att säkerställa sin marknadsposition, vilket kan sätta press på personalen. 

I en sådan arbetsmiljö är det inte garanterat att fokus kan läggas på strategiska beslut och för 

att främja sin innovation (ibid.). Ett stort problem för organisationer som försöker öka deras 

tillväxt genom innovation är att de har felaktiga mätetal i sin utvärdering av verksamheten, 

vilket leder dem till felaktiga slutsatser. På grund av mikroföretagens begränsningar gällande 

tid och ekonomi mäts mätetal som är enkla att tillgå, snarare än det som är nyttigt att mäta 

(ibid.). Vi tycker Faherty och Stephens (2016) tar upp många bra punkter angående 

innovation och mikroföretagande. Återigen påpekas skillnaden mellan mikro- och större 

företag och att begränsningarna för ett mikroföretag medför innovationshinder. Vi ser även 

möjligheter mikroföretag kan nyttja på grund av deras storlek, exempelvis snabb 

kommunikation och förenklade processer, men också att det kan medföra oönskade effekter 

om det inte sköts på korrekt sätt. 

 

Reiner, Reimann och Vitkauskaite (2016) lyfter i sin studie fram vikten av innovation inom 

mikroföretag. De påpekar att innovation är viktig i dagens marknader för att öka sin 

konkurrenskraft och differentiera sig från konkurrenterna. Dock menar författarna att 

innovation kräver resurser i både arbetskraft och kapital såväl som kompetenta anställda med 

frihet och tid för kreativa ansträngningar. Större organisationer har i de flesta fall resurser nog 

för att kunna tillämpa och fokusera på innovativ utveckling. Detta behov existerar även hos 

mikroföretag. I de flesta fall är det dock omöjligt för mindre företag att göra innovativa 

ansträngningar på grund av begränsningar i kapital, teknologier, experter och tid (ibid.).  

 

Vera och Crossan (2005) menar att färdigheten att improvisera är kritisk för organisatorisk 

överlevnad. Företag strävar efter snabbare processer och mer innovativa lösningar, där de 

spontana och kreativa aspekterna av improvisation har föreslagits som rätt väg för att förstå 

vad det är som krävs för att vara innovativ. Improvisation hjälper arbetsgrupper att 

fortlöpande och kreativt adressera förändringar på ett bättre sätt. Vidare berättar Vera och 

Crossan (2005) att improvisation har identifierats som en av nyckelfaktorerna för 
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nyutveckling inom innovativa fält. Vera och Crossan (2005) nämner ett vanligt missförstånd 

inom improvisation som försvårar ledningens förståelse i hur man går tillväga för att utveckla 

improvisatoriska färdigheter i arbetsgrupper. Missförståndet handlar om att tidigare forskning 

överbetonar spontanitet och ledningen i organisationen förväxlar därmed improvisation och 

slumpmässiga tillfällen av briljans. Slutsatsen de då tar är att du antingen har färdigheten att 

improvisera eller inte (ibid.). 

 

Vi upplever att innovation på senare år har blivit en form av “buzz word”, innovation används 

för att väcka uppmärksamhet av potentiella intressenter. Trots detta håller vi med att någon 

form av innovation är nödvändig för att överleva under en längre tidsperiod. Framförallt tror 

vi att mikroföretag behöver vara varse om tillförseln av nya innovationer på IT-marknaden. 

Innovationer från andra företag kan potentiellt minska konkurrenskraften i ens egna tjänster. 

Samtidigt ser vi innovation som ett direkt medel till att börja konkurrera inom en marknad, 

vilket säkerligen kan vara en möjlighet som mikroföretag kan utnyttja. Kopplingen mellan 

improvisation och innovation blir således också intressant, improvisationsförmåga kan ge 

upphov till innovation. Vi upplever även improvisationsförmågan som viktig för att vara 

anpassningsbar mot förändringar på marknaden. 

3.1.2 Entreprenörskap & beslutsfattande 

Forskning som tittar på entreprenörskap och beslutsfattande behöver fokusera på koncept 

tillhörande risk och osäkerhet (Andersson, 2011). Sarasvathy (2001) argumenterar för att 

effectuation teorin passar bra in på situationer där osäkerhet och risk finns i hög grad. 

Effectuation teorins processer drivs inte bara mot ett mål, utan det startar med en uppsättning 

alternativ som kan sluta på många olika sätt. Det har sin början från entreprenörens 

karaktäristiska drag, vad de har för kunskap och hur deras nätverk av människor ser ut 

(Andersson, 2011). Teorin förutsätter inga förbestämda och tydliga mål, utan målen uppstår 

senare i diskussion med övriga intressenter (Dew et al., 2008). Effectuation teorin sätter 

entreprenören i fokus, som fångar möjligheter och utnyttjar dessa till sin fördel i nuvarande 

och framtida aspirationer. Detta beteende drivs främst av de ekonomiska beslut som tas av 

entreprenören (Sarasvathy, 2001). Enligt Andersson (2011) är en fördel med effectuation 

teorin att den sätter både organisation och individ i centrum. Beslutsfattande är mycket 

svårare än hur det beskrivs i traditionella böcker. Beslut fattas i interaktion med andra, både 

inom och utom organisationen. Beslutsfattande är inte heller en optimerad process utan 

snarare en process som försöker hitta en tillfredsställande lösning för alla involverade (ibid.).  

 

Beslutsfattande inom effectuation teorin, består enligt Sarasvathy (2001) av att fatta beslut 

med hjälp av de egenskaper, erfarenheter och kompetenser som finns hos beslutsfattaren. 

Beslutet måste också sättas i en specifik kontext och baseras på vilka aspirationer som finns. 

Vid beslutsfattande behöver beslutsfattaren dessutom beakta vilka resurser som finns att 

tillgå. Ofta existerar det framförallt begränsningar i kapital och mänskliga resurser som 

påverkar besluten som fattas. Vidare är det även vanligt för beslutsfattare att beakta vilka 

risker som existerar i förhållande till beslutet som behöver fattas (ibid.). Vi ser hur 

effectuation teorin påverkar entreprenörskapet och beslutsfattande inom organisationer. 

Mikroföretag består av väldigt få personer. De karaktäristiska dragen hos de involverade i 
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mikroföretag kommer påverka alla beslut som fattas. Strategi handlar också om att fatta beslut 

för hur en organisation ska angripa ett problem eller en utmaning. Strategin kommer således 

influeras betänkligt av nyckelpersonerna inom mikroföretagen. Mycket av beslutsfattandet 

inom effectuation teorin uppfattar vi även som improvisatorisk. Man beaktar 

omständigheterna i den aktuella situationen för att ta rationella beslut genom diskussioner. 

 

Inan och Bititci (2015) uppmärksammar att organisationskultur påverkar mikroföretagens 

möjlighet till vidareutveckling. Många mikroföretag styrs hårt av en utpekad ledare vilket 

försvårar och begränsar möjligheterna för dess anställda att bidra med kontinuerliga 

förändringar och förbättringar i organisationen (ibid.). Detta motsäger dock hur 

beslutsfattande hanteras inom effectuation teorin, samtidigt som det hindrar mikroföretag från 

att vara improvisatoriska och innovativa. Med detta i åtanke ställer vi oss frågande till om 

mikroföretag mår bra av hårt utpekade ledare.  

 

Effectuation teorin tyckte vi var relevant att ta med i studien eftersom det lägger fokus på 

entreprenören och organisationen. Vi får även intrycket att effectuation teorin handlar om att 

arbeta med de rådande omständigheterna och att de möjligheter som presenteras behöver 

utnyttjas på bästa sätt. Vi tror att detta går att koppla till mikroföretagande samt att de 

improvisatoriska delarna kan stämma bra överens med hur det faktiskt ser ut i mikroföretag. 

3.1.3 Strategisk marknadspositionering 

Porter (1979) menar att strategiformulering handlar om att klara av konkurrensen på 

marknaden. Det är inte ovanligt att ledning och styrelser är trångsynta och pessimistiska när 

det kommer till konkurrenter. Intensiv konkurrens i en industri är varken ett sammanträffande 

eller otur menar Porter (1979), som påpekar att konkurrensen är djupt rotad i den 

underliggande ekonomin. Kunder, leverantörer, substitutprodukter och potentiella 

nykomlingar är alla konkurrerande krafter, som är mer eller mindre prominenta beroende på 

marknad och industri. Porter (1979) har presenterat en modell, där det finns fem krafter som 

styr hur konkurrensen ser ut i en industri (se figur 1). Den gemensamma kraft av dessa fem 

faktorer determinerar potentialen som marknaden har. Är den sammanlagda kraften stor är det 

en tuff industri. Är kraften 

istället låg finns det stort 

utrymme att ge sig in på 

marknaden. Det gäller för 

organisationer att ha en 

strategi som placerar dem där 

de bäst kan försvara sig själva 

mot dessa krafter, och även 

använda krafterna till deras 

fördel. Styrkan av dessa 

krafter kan vara uppenbara, 

men för att klara av dem 

behöver organisationer förstå 

varför dessa uppstår samt 

Figur 1: Egen illustration av Porters Kraftmodell. 
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analysera det som finns under ytan. Som exempel nämns: “What makes the industry 

vulnerable to entry?” (Porter, s. 138, 1979). Kunskapen om de underliggande faktorerna på 

marknaden förser organisationen med en idé om hur en strategi bör formuleras. Denna typ av 

förståelse kan få organisationen att inse var de kan få störst utdelning och vilka typer av 

trender som är av betydelse. Det kan även hjälpa organisationer att fatta bättre beslut kring 

potentiell differentiering (Porter, 1979). De fem krafter som Porter (1979) talar om syns i 

figur 1 och består av 1) hot av nykomlingar, 2) förhandlingsstyrka hos kunder, 3) 

förhandlingsstyrka hos leverantörer, 4) hot av substitutprodukter och substituttjänster samt 5) 

positionering och manövrering gentemot nuvarande konkurrenter. I den femte och sista 

kraften handlar det om sådana frågor som vi normalt kopplar till konkurrens, så som pris, 

marknadsföring och produktintroduktioner (Porter, 1979).  

 

Trots populariteten kring Porters kraftmodell finns det personer som ifrågasätter dess relevans 

i dagens företagssamhälle (Aktouf, 2004; Dälken, 2014; Andriotis, 2004; Karagiannopoulos, 

Georgopoulos & Nikolopoulos, 2005). De senaste decennierna har industristrukturer 

förändrats i och med den ökande signifikansen av digitalisering, globalisering och 

avreglering, vilket gör marknaden mer instabil, dynamisk och omfattande. Med tanke på att 

kraftmodellen utvecklades och publicerades under sent 1970-tal, kan man fråga sig hur 

relevant den är i detta nya samhälle. Dälken (2014) menar att kraftmodellens största problem 

är rollen som IT spelar idag, där Porter använde IT som ett implementeringsverktyg i 

förändring. Idag har IT en mer betydande roll och kan vara den största faktorn som driver 

själva förändringen. I Porters kraftmodell är IT inte lösningen, utan snarare problemet. 

Samtidigt påpekar Dälken (2014) att kraftmodellen fortfarande är applicerbar, men att det är 

viktigt att de förstå modellens begränsningar. Likaså menar Aktouf (2004) att kraftmodellen 

är en bra grund, men att det behöver tilläggas nya krafter på grund av förändringar i 

omvärlden. Karagiannopoulos, Georgopoulos och Nikolopoulos (2005) påpekar också att det 

inte räcker med att skydda sig mot dessa fem krafter, utan att organisationens innovation 

behöver upprätthållas på grund av de framsteg IT har gjort. Vidare menar Karagiannopoulos, 

Georgopoulos och Nikolopoulos (2005) att Porters kraftmodell är statisk, vilket betyder att 

den inte tar hänsyn till förändringar i konkurrensomgivningen, vilket sker kontinuerligt. Det 

räcker inte att bara titta på traditionella tillvägagångssätt då marknaden är mer dynamisk än 

tidigare. De traditionella, eller “äldre”, tillvägagångssätten bör dock inte ignoreras eftersom 

det fortfarande finns värde i dem (Karagiannopoulos, Georgopoulos & Nikolopoulos, 2005). 

 

Porters kraftmodell och allmän forskning inom området strategi har citerats mycket genom 

åren. I vår mening är konceptet en bra grund att utgå från när ett företag ska identifiera och 

bedöma faktorer som behöver tas hänsyn till på marknaden. Det finns många forskare som är 

kritiska mot kraftmodellen eftersom Porter inte har utvecklat modellen sedan den 

presenterades. Den kritik som har presenterats tycker vi är rättvis och förståelig med tanke på 

dagens IT-marknad. Däremot anser vi, precis som Karagiannopoulos, Georgopoulos och 

Nikolopoulos (2005), att det fortfarande finns värde i modellen när det handlar om aspekter 

som inte har förändrats lika mycket genom åren. Om vi ska skapa en förståelse för nutid och 

snar framtid, tycker vi det är en bra idé att förstå historien. Även fast IT är frånvarande kan 
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kraftmodellen användas för att genomföra en marknadsanalys, vilket kan ge företag en 

tydligare bild av hur det ser ut och hur en marknad bör penetreras. 

3.2 Konkurrens 

Den globala industrin för informationsteknologi är en marknad som blir allt mer 

konkurrensutsatt i och med den konstanta tillförseln av ny teknologi. Vi blir allt mer digitala, 

uppkopplade och även mer automatiserade för var dag som går. Den starka strömmen av 

konstanta nya innovationer gör att IT-marknaden har blivit en av de största och mest 

konkurrensutsatta marknadssegmenten (CompTIA, 2019). För att lyckas på IT-marknaden är 

det uppenbart att man som leverantör av en tjänst eller produkt behöver vara duktiga på att 

konkurrera. Smith (1956) poängterar att det finns många olika strategier som kan göra ett 

företag till en vinnare. Att etablera och utföra en vinnande strategi är däremot inget som är 

särskilt enkelt. Lyckas man, finns det stora möjligheter att snabbt bli marknadsledare genom 

att övertyga marknadens kunder om att ens tjänst är överlägsen andras. En sådan position kan 

dock snabbt förändras och företag måste konstant förändra sina tillvägagångssätt för att 

konkurrera starkt under en längre tid (Smith, 1956). Vi ser tydligt hur viktigt det är att klara 

av att vara konkurrenskraftig som aktör på IT-marknaden, med tanke på den konstanta 

tillförseln av ny teknologi. Vi tycker det är intressant att Smith (1956) redan under mitten av 

1950-talet identifierar behovet av en dynamisk och föränderlig strategi. Detta som en 

konsekvens av den att omvärlden är i konstant förändring. Dessa påståenden håller ännu idag 

och inte minst inom IT-marknaden som kantas av ständiga förändringar. Smith (1956) 

framhäver däremot att ett företag som konkurrerar framgångsrikt har möjligheten att snabbt 

bli marknadsledare. Som mikroföretag tror vi dock det är svårt att lyckas bli ensam 

marknadsledare. Framförallt eftersom det finns många stora globala spelare på IT-marknaden 

som ett litet mikroföretag säkerligen har svårt att mäta sig med. 

 

Wernerfelt och Karnani (1987) påpekar att strategi är något som berör framtiden, den 

strategiska kontexten av ett bolag är således alltid på ett eller annat sätt osäker. Hur osäker 

framtiden ser ut kan dock skilja sig mellan olika marknader och bolag. Ett av de första val en 

organisation behöver besluta om är när den ska agera. Man har alltid möjligheten att agera 

direkt eller vänta tills de osäkra omständigheterna har klarats upp. Oavsett kommer man alltid 

behöva agera med någon form av osäkerhet. Ett företags strategiska val beträffande hur, när 

och var man agerar, är vitala angelägenheter för att skapa en konkurrenskraft inom den 

aktuella marknaden. Om en framtid med hög säkerhet kan förutspås kan man som 

organisation vinna fördelar genom att snabbt och kraftfullt fokusera resurser mot marknaden 

och utnyttja economies of scale (ibid.). Economies of scale innebär enligt Thompson et al. 

(2016) att minska kostnaderna per producerad enhet genom att tillverka mer. På så sätt 

fördelas fasta kostnader över fler enheter och kostnaden per enhet reduceras. Det är dock 

viktigt att inte tillverka mer än vad som sedermera går att sälja (ibid.). Vid mer osäkra 

omständigheter är det istället av stor vikt att behålla flexibilitet och anpassningsbarhet för att 

dra nytta av nya möjligheter när de uppdagas på marknaden (Wernerfelt & Karnani, 1987). Vi 

ser i författarnas uttalanden att framtiden inom IT-marknaden är svår att förutspå med tanke 

på den konstanta tillförseln av ny teknologi och nya system. Flexibilitet och 
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anpassningsbarhet blir således viktigt att behålla för alla etablerade organisationer på IT-

marknaden. Som mikroföretag tror vi att det kan vara svårt att agera inom en marknad kantad 

av hög osäkerhet och oviss framtid. Framförallt med tanke på att mikroföretag har mer 

begränsade resurser än större företag.  

 

Dickson och Ginter (1987) beskriver hur olika etablissemang har konkurrerat på olika 

marknader så länge som leverantörer har behövt skilja sig i sina tillvägagångssätt för att sälja 

mer än sina konkurrenter. Att segmentera en marknad eller differentiera sin produkt eller 

tjänst har således varit viktiga strategiska vägval så länge företag har behövt konkurrera med 

varandra. I dagens marknader används sofistikerade analytiska metoder baserat på 

ekonomiska- och beteendevetenskapliga teorier för att identifiera möjligheter till 

marknadssegmentering och produktdifferentiering. Vad som skiljer de strategiska vägvalen åt 

är däremot inte helt självklart enligt många forskare. Vissa ser differentiering som ett 

alternativ till segmentering för att skapa konkurrenskraft medan andra ser differentiering som 

ett komplement eller medel för att implementera segmentering (ibid). Enligt Amit (1986) 

finns det många forskare som poängterar vikten av att ha en tydlig strategi och framförallt en 

strategi som fokuserar på att skapa konkurrensfördelar gentemot andra aktörer inom 

marknaden. Vidare i studien ska vi bena ut dessa strategiska vägval och hur de skiljer sig i 

sina tillvägagångssätt. 

3.3 Strategiska vägval för att konkurrera 

I detta avsnitt presenteras de strategiska vägvalen differentiering, segmentering och cost 

leadership. 

3.3.1 Differentiering 

Det finns flertalet olika beskrivningar och definitioner på differentiering som begrepp. Redan 

1912 beskriver Shaw (1912) strategin produktdifferentiering som ett fenomen där man möter 

ett kundbehov mer precist och pricksäkert än konkurrenter. Genom att tillfredsställa ett behov 

på ett bättre och mer önskvärt sätt finns möjligheten att ta ett högre pris för produkten eller 

tjänsten i förhållande till de övriga konkurrenterna. Vidare menar Shaw (1912) att det även är 

viktigt att beakta geografiska och sociala faktorer i sin differentiering. Olika platser med olika 

människor har olika behov vilket ofta betyder att en differentierad produkt eller tjänst enbart 

funkar inom en viss geografisk marknad. Chamberlin (1965) definierar å sin sida 

differentiering som en strategi där man gör en produkt eller tjänst som skiljer sig åt från sina 

konkurrenter på ett sätt som gör den mer åtråvärd och följaktligen lockar till sig fler kunder. 

Vidare påpekar Chamberlin (1965) och Porter (1976) att differentiering inte enbart behöver 

handla om fysiska egenskaper i produkten eller tjänsten. Likväl kan differentiering etableras 

genom icke-fysiska och ofta inbillade faktorer hos kunderna (Chamberlin, 1965). Sådan 

differentiering kan uppnås genom exempelvis olikartade metoder för marknadsföring, 

paketering, distribution eller genom ett starkt varumärke (ibid.). För att lyckas med 

differentiering som strategiskt vägval menar Thompson et al. (2016) att det är viktigt att öka 

kundtillfredsställelsen genom både kvaliteten i den fysiska tjänsten eller produkten, men även 
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genom icke-fysiska faktorer såsom status och exklusivitet. Om man lyckas med båda delarna 

ökar chanserna till att lyckas differentiera en marknad och på så sätt också vinna 

konkurrensfördelar (ibid.). Den stora tidsskillnaden till trots i källorna ovan, ser vi att 

strategin differentiering har varit etablerad under en lång tid. Även om inte IT-marknaden har 

funnits under hela denna perioden skiljer den sig dock föga från andra marknader. Framförallt 

upplever vi själva att vikten av ogripbara faktorer har blivit viktiga i dagens teknologiska 

landskap. Exempelvis finns det många olika tillverkare av mobiltelefoner och mjukvaror till 

dessa. Alla leverantörerna tillfredsställer ofta samma behov varpå de ogripbara elementen i 

många fall säkerligen blir avgörande för konsumenten.  

 

Gehani (2013) påpekar att strategin differentiering blev allt mer vanlig under lågkonjunkturen 

i världsekonomin 2008. Intensiteten i konkurrensen inom växande marknader blev allt högre. 

Många organisationer som tidigare använt sig av cost leadership strategin (beskrivs nedan i 

avsnitt 3.3.3 cost leadership), förmår inte längre konkurrera lika effektivt och måste således 

differentiera sitt utbud av tjänster och produkter för att hitta nya kunder i ett tufft ekonomiskt 

klimat. Porter (2008a) menar även att det gäller att vara varse om konkurrenter som försöker 

uppfylla cost leadership-strategin. Konkurrenter som lyckas med en cost leadership-strategi 

kan erbjuda liknande innovationer fast med lägre utgifter och prissättning. Gehani (2013) 

påpekar vidare att differentiering till mångt och mycket handlar om att vara innovativ. 

Innovationsförmågan hos företag är en påtaglig faktor som driver differentiering inom 

marknader. Om ett företag strävar efter att vara unika inom en marknad, blir innovationsspåret 

naturligt att följa. Konsekvensen av detta blir sedermera produkter eller tjänster som är 

differentierade från sina konkurrenter på marknaden. Vidare menar Gehani (2013) att det är 

riskfyllt att eftersträva differentiering som strategi. Som företag behöver man vara förberedd 

på att misslyckas. Alla organisationer har å andra sidan inte en finansiell situation som tillåter 

misslyckanden. Sådana företag har således svårt att eftersträva differentiering när marknaden 

på förhand är osäker att förutspå. För att lyckas med strategin differentiering framhäver 

Gehani (2013) att hela organisationskulturen måste vara i linje med strategin. Innovationsanda 

behöver förankras och etableras, exempelvis genom kompensation och incitament för de 

anställda att driva strategin framåt. Utan en organisationskultur som främjar 

differentieringsstrategin kan den svårligen utföras på ett effektivt sätt (ibid.). Vi har svårt att 

se att mikroföretag har en finansiell situation som tillåter misslyckade innovationer, eftersom 

ett bakslag hade gjort ett stort avtryck på organisationen. Således tror vi att strategin för 

differentiering kan vara svår att följa för mikroföretag. Samtidigt drivs IT-marknaden till stor 

del av just innovativa lösningar, av denna anledning tror vi att många mikroföretag kan 

behöva anamma strategin trots dess riskabla natur. 

3.3.2 Segmentering 

Dickson och Ginter (1987) definierar marknadssegmentering som ett fenomen där en och 

samma marknad innehåller en stor variation beträffande behov och krav. En förutsättning för 

detta är att kunder inom en marknad har olika behov för den aktuella produkten eller tjänsten 

på marknaden. Således kan en strategi för segmentering etableras varpå produkten eller 

tjänsten modifieras och anpassas för att tillfredsställa ett specifikt segment inom marknaden. 

Ett exempel på detta är bilmarknaden där det finns mängder av olika modeller som tilltalar 
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olika typer av kunder. I grund och botten handlar det om samma produkt, men som samtidigt 

tillfredsställer olika krav och behov som beror på kunderna inom marknaden. Smith (1956) 

poängterar att geografiska aspekter kan vara viktiga att fokusera på vid en 

segmenteringsstrategi. Beroende på var i världen man befinner sig kan behov och krav se 

annorlunda ut. Detta är något företag behöver beakta. Exempelvis kan det vara enkelt att 

segmentera en marknad i ett land där konkurrenskraften inte är lika hög. Således skapas 

geografisk unikhet som sedermera kan leda till att ett företag konkurrerar bättre än andra 

leverantörer i den aktuella geografiska marknaden (ibid.). För mikroföretag anser vi att det 

kan vara rimligt att förhålla sig till strategin segmentering. Som ett litet bolag borde det 

rimligtvis vara enklare att hitta sin egen nisch och bli expert inom den, istället för att 

konkurrera med alla spelare på hela marknadssegmentet. Samtidigt ligger det säkerligen stora 

utmaningar i att identifiera ett kundsegment som går att nå genom att nischa en tjänst eller 

produkt.   

 

Samuelson och Nordhaus (2009) påstår att en segmenterad marknad först uppstår när 

tillverkare eller leverantörer differentierar de tjänster och produkter som finns inom 

marknaden. Kunderna inom marknaden är inte segmenterade förrän alternativa tjänster finns 

tillgängliga som på ett eller flera sätt skiljer sig åt från de andra leverantörerna. Författarna 

menar att dessa skillnader oftast är artificiella och uppnås genom exempelvis en effektiv 

marknadsföring. Det kan göra att ett kundsegment upplever att två leverantörer av samma 

produkt eller tjänst ändå skiljer sig åt. På detta sätt skapas oftast segmenterade marknader 

genom att leverantörer på ett icke-fysiskt tillvägagångssätt etablerar en argumentation som 

skapar en åtråvärdhet till tjänsten hos ett specifikt kundsegment av marknaden. Samtidigt kan 

segmenteringen också uppstå genom att kunder har olika krav och behov, i sådana fall 

segmenteras marknaden naturligt. Detta eftersom leverantörerna aktivt kan besluta om vilka 

behov de vill tillfredsställa för sin specifika tjänst och således fokusera mot en specifik 

målgrupp. Enligt Dickson och Ginter (1987) kan inte strategin segmentering finnas innan 

någon differentiering har skett, alternativt att en segmenteringsstrategi sker i samband med en 

faktisk produktdifferentiering. Vi upplever att differentiering och segmentering påminner om 

varandra. Även segmentering handlar om att göra något annorlunda och på så sätt skilja sig 

från sina konkurrenter. I denna studie ser vi däremot strategierna som två separata 

tillvägagångssätt. Även om de kan innehålla delar som bygger på varandras strategier, anser 

vi att syftet med att anamma någon av strategierna skiljer sig åt markant. Framförallt i sättet 

som segmenteringsstrategin delar av en marknad för att fokusera på ett eller några specifika 

kundsegment. Differentieringen å sin sida antyder mer mot att förändra hela marknaden 

genom att tillhandahålla en tjänst eller produkt som är överlägsen konkurrenternas. 

3.3.3 Cost leadership 

Porter (2008a) framhäver också Cost Leadership som ett annat strategiskt vägval. Cost 

leadership är en strategi som går ut på att utföra sin verksamhet på det mest kostnadseffektiva 

sättet som är möjligt. Genom att ta tillvara på skalningsmöjligheter, reducering av kostnader, 

övergripande kontroller samt effektiv och billig marknadsföring är det möjligt att tävla på en 

marknad med utgifter som är lägre än konkurrenternas. För att uppnå denna strategin är en 

grundförutsättning att hela verksamheten arbetar med ett fokus mot att vara kostnadseffektiva 
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i varje liten process som är en del av verksamheten. Porter (2008a) påpekar att prissättningen 

på den tjänst eller produkt som företaget tillhandahåller är sekundärt i denna frågan. Det 

viktiga är att lyckas producera och förmedla ens tjänst med lägre utgifter än alla konkurrenter. 

Att uppnå cost leadership möjliggör det för ett företag att välja vilket pris produkten eller 

tjänsten ska säljas för i förhållande till konkurrenterna. Om produkten i sig är kvalitetsmässigt 

likvärdig i jämförelse med konkurrenternas, är det möjligt att sälja till samma pris, men 

samtidigt göra en högre vinst per såld enhet. Å andra sidan finns även möjligheten att locka 

till sig kunder genom att erbjuda ett billigare pris men att samtidigt ha en lika stor 

vinstmarginal per enhet som konkurrenterna på marknaden (ibid.). Huruvida cost leadership 

kan bli en vägvinnande strategi för ett mikroföretag, ställer vi oss däremot frågande gentemot. 

En organisation med så pass begränsade resurser tror vi har svårt att anamma ett tänk om att 

producera och konkurrera mot andra genom att vara de mest kostnadseffektiva. Däremot anser 

vi att det är en relevant strategi att diskutera och beakta då den är vedertagen hos större 

organisationer.  

 

Wright (1987) samt Baack och Boggs (2008) påpekar att det är svårt att uppnå denna 

svårhanterliga strategi med begränsade resurser och utföra den på ett sätt som skapar högre 

konkurrenskraft. Därav lämpar det sig inte generellt för mindre företag att eftersträva cost 

leadership (Wright, 1987). Baack och Boggs (2008) menar även på att det krävs en stabil 

marknad för att strategin ska vara åtråvärd. Marknader som förändras snabbt och vars framtid 

är osäker, är olämpliga att från första början försöka ge sig på cost leadership-strategin. Porter 

(2008a) påpekar att en stor svårighet att hantera för företag som strävar efter att utföra cost 

leadership, är konkurrensen från andra företag som försöker differentiera marknaden. 

Eftersom cost leadership-modellen bygger på att det finns ett stort och samlat kundsegment, 

kan differentierade produkter orsaka stora problem för kostnadsledarna (ibid.). Ett 

mikroföretag som inte utför strategin cost leadership tror vi behöver beakta möjligheterna för 

andra att utöva den. Mikroföretag kanske undviker marknader där det redan finns etablerade 

kostnadsledare av anledning att de inte själva kan konkurrera där. Samtidigt finns alltid hotet 

att andra företag försöker etablera sig som nya kostnadsledare och på så vis konkurrera ut ett 

mikroföretag genom att göra samma sak fast effektivare. Därav anser vi att strategin är viktig 

i sammanhanget och i relation till vårt syfte att undersöka hur mikroföretag hanterar 

strategiska vägval för att konkurrera på IT-marknaden. 

3.3.4 Avslutande sammanfattning om de strategiska vägvalen 

I detta avsnitt har vi introducerat tre olika strategier som kan hjälpa organisationer att 

konkurrera inom en marknad: differentiering, segmentering och cost leadership. Porter 

(2008a) beskriver att strategierna framkommer som ett resultat av ett företags intentioner att 

antingen fokusera mot en bred eller smal marknad men också om organisationen i fråga vill 

uppnå unikhet eller kostnadseffektivitet. Framförallt menar Porter (2008a) att det är viktigt för 

en organisations överlevnad att etablera en strategi och utföra den till fullo. Ett företag som 

misslyckas med att förankra en av dessa strategier i sin organisation kan hamna i en position 

mittemellan strategierna, vilket sällan är önskvärt. Därav menar Porter (2008a) att företag 

enbart bör eftersträva en strategi och bara en. Detta synsätt har dock kritiserats av såväl Hill 

(1988) och Wright (1987) som menar att det finns empiriska bevis på organisationer som har 
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lyckats hitta strategiska varianter varpå fler strategier har använts samtidigt med 

framgångsrika resultat.  

3.4 Systemutvecklande verksamheter 

I vår studie har vi valt att avgränsa oss mot mikroföretag på IT-marknaden. En naturlig 

konsekvens av denna avgränsning är att alla respondenter som representerar ett mikroföretag i 

vår studie, i grund och botten är systemutvecklare (detaljerad information om organisationer 

och respondenter finns i avsnitt 4. Empiri). Således är systemutveckling den primära 

verksamheten för de mikroföretag som avspeglas i studien. Systemutveckling är ett 

kärnelement för alla organisationer som vill etablera sig på IT-marknaden. Därav följer nu ett 

avsnitt för att kontextualisera vad systemutveckling innebär och vilka utmaningar 

systemutvecklande verksamheter möter i sin operationella verksamhet. Brinkkemper (1996) 

beskriver att det vardagliga praktiska omhändertagandet av IT-systemutveckling är mycket 

olikartat. Domäner, analys- och designtekniker, programmeringsspråk, utvecklingsmetoder 

och projektstrategier kan påtagligt variera beroende på vem som praktiserar systemutveckling 

och för vilket ändamål det avser. Green och DiCaterino (1998) menar på att metodologier för 

systemutveckling refererar till sättet som man strukturerar, planerar och kontrollerar 

processen av att utveckla ett informationssystem. Under åren har flertalet olika ramverk 

etablerats för att omhänderta olika typer av systemutvecklingsprocesser, alla med sina egna 

styrkor och svagheter. En systemutvecklingsmetod är således inte nödvändigtvis passande för 

alla typer av projekt. Hur man väljer att gå tillväga med systemutveckling beror mycket på 

aspekter beträffande organisation, projekt och team (ibid.). I dagens IT-samhälle har 

beroendet av pålitlig mjukvara blivit allt viktigare på alla nivåer (Mens et al., 2005). Detta 

beroende infinner sig i alla sektorer av samhället såsom regering, industri, transport, handel 

och tillverkning i både privat och offentlig sektor (ibid.). 

 

Otero (2012) påpekar att systemutveckling allt som oftast handlar om att lösa ett befintligt 

problem. Det är dock svårt att vara en bra problemlösare, vilket till mångt och mycket är en 

egenskap som utvecklare samlar på sig genom olika erfarenheter. Ofta kan problem lösas 

genom återanvändning av redan beprövade tillvägagångssätt som anpassas efter den givna 

situationen. Inom systemutvecklingen är det däremot vanligt att utveckla nya koncept och 

idéer. Systemutvecklingsprocessen är dock allt annat än enkel. Att producera mjukvara är 

mycket komplext, svårt att skapa, kostsamt att ändra samtidigt som krav och förväntningar på 

ett färdigt system ofta är höga (ibid.). 

 

Crnkovic (2001) framhäver att funktionaliteten i mjukvaran som skapar effektiva system är en 

direkt framgångsfaktor för att konkurrera på en marknad. I takt med att fler och fler system 

implementeras, ökar också kraven på integrationen av dagens befintliga systemlösningar. En 

konsekvens av detta är ett allt mer komplext teknologiskt landskap och svårhanterliga IT-

projekt (ibid.). Många projekt misslyckas således med att leverera förväntade resultat 

(Crnkovic 2001; Mens et al., 2005). Otero (2012) menar på att litteraturen är fylld med 

exempel på systemutvecklingsprojekt som har haft katastrofala utfall. En stor anledning till 

detta är den utmaning som existerar beträffande att utveckla högkvalitativ mjukvara på utsatt 
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tid och inom en ofta begränsad budget. Att omhänderta projekt för systemutveckling 

karaktäriseras av förändrade krav, tidsbegränsade scheman, begränsningar i budget och höga 

förväntningar på kvalitet. Eftersom IT-världen också förändras kontinuerligt ger det utlopp i 

en förändrad kravbild som konstant påverkar arbetet i ett systemutvecklingsprojekt (ibid.). 

 

Mjukvaruutveckling har utvecklats från att till mångt och mycket varit en process baserat på 

ad hoc-metoder, till att i dagsläget vara en väsentlig del med etablerade ramverk (Otero, 2012; 

Kautz, Madsen & Nørbjerg, 2007). Otero (2012) menar att dagens komplexa landskap av 

informationssystem bidragit till att skapa flertalet utmaningar som gör det svårt för 

systemutvecklare att möta kundernas höga krav. Dessa utmaningar har lett till att 

systemutvecklare idag lägger ett större fokus på designprocessen för att bättre förstå, applicera 

och kungöra väletablerade designprinciper, processer och professionella praxisar för att 

överkomma dessa utmaningar (ibid.).  

 

Instabil kravbild 

Otero (2012) menar att en anledning till den komplexitet som existerar vid projekt för 

systemutveckling är de konstanta förändringarna beträffande krav. När designen av ett system 

har framkommit korrekt och ordentligt, kan mjukvara enkelt modifieras och vidareutvecklas. 

Däremot, när den initiala designen inte föranletts av ett fokus mot anpassningsbarhet i det 

stundande systemet, kan förändrade krav snabbt bli överväldigande och leda till alla möjliga 

sorters problem (ibid.). Mjukvara har den önskvärda egenskapen att hela tiden kunna anpassas 

och förändras för att tillhandahålla annorlunda eller nya funktioner i systemet, dock med 

följden av en ökad komplexitet (ibid.). Crnkovic (2001) adderar utmaningen i att många krav 

ofta kan vara tvetydiga och oklara. Ofta är det svårt att på förhand veta alla behov och krav. 

Vid systemutvecklingen är en förändrad kravbild således en vedertagen företeelse och 

samtidigt en stor utmaning (ibid.).  

 

Systemutvecklingsprocessen 

Systemutveckling är ett processorienterat fält (Otero, 2012). Processerna tillåter 

systemutvecklare att organisera de olika steg som krävs för att utveckla ett system inom tid 

och budget. Därför borde kärnan för varje systemutvecklingsföretag vara att ha en sund, 

välförstådd, väletablerad och konsekvent process för mjukvaruutveckling. Processerna runt 

omkring utvecklingen är också något som kan utvecklas och modifieras för specifika uppdrag 

och projekt. Systemutvecklingsprocessen är utmanande av anledningen att den ofta är 

förbisedd och inte tillräckligt väl etablerad. I de flesta fall kan en ordentligt förankrad och 

utvecklad systemutvecklingsprocess leda till framgångsrika projekt (ibid.).  

 

Informationsteknologi 

Mjukvara är applicerbart i princip överallt (Otero, 2012). Från hälsosystem och utbildning till 

försvar och mer vardagliga manicker. Teknologier för att designa och implementera dagens 

informationssystem är i konstant vidareutveckling för att tillhandahålla förbättrade förmågor. 

Exempel på detta är modelleringsspråk och verktyg, programmeringsspråk, 

utvecklingsmiljöer, designmönster och strategier. När ny teknologi etableras måste således 

också mjukvara assimileras och använda sig av dessa (ibid.). Mens et al. (2005) påpekar att 
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föråldrad mjukvara är en av de tuffaste utmaningarna att överkomma i teknologiskt komplexa 

landskap. För att överkomma detta problem är det viktigt att som utvecklare fokusera på att 

främja anpassningsbarhet samt förändring och låta dessa perspektiv vara i centrum av 

utvecklingsprocessen av mjukvaran (ibid.).  

 

Etiska och professionella praxisar 

Systemutvecklare måste uppvisa och utöva starka etiska och professionella praxis för att 

säkerställa att systemen som utvecklas är av högsta kvalitet (Otero, 2012). Samtidigt behöver 

överväganden beträffande design och processer vara noga utvärderade. Etiska och 

professionella aspekter för systemutveckling är utmanande eftersom utvecklarna konstant 

måste omhänderta påtryckningar från intressenter som influerar utvecklarnas beslut. Dessa 

kan ofta ha konsekvenser på ett socialt, etiskt eller professionellt plan och måste således 

hanteras varsamt (ibid.).  

 

Intressenters påverkan  

Systemutveckling formas genom många olika influenser från diverse intressenter samt den 

utvecklande organisationens kultur, processer och kompetenser (Otero, 2012). Att omhänderta 

dessa påverkningar är essentiellt för att maximera kvaliteten på systemen och deras inflytande 

på framtida affärsmöjligheter. Intressenter kan även drivas av egna agendor och behov som 

motsäger varandra (ibid.). Kautz, Madsen och Nørbjerg (2007) diskuterar omhändertagandet 

av dessa olika faktorer och menar att IT-projekt blir allt mer diversifierat vad gäller storlek, 

applikationsdomäner, teknologier, kunskap, kompetenser, behov och alla intressenter. 

Organisationer måste arbeta aktivt med att reducera omhändertagande av diversifiering 

genom att smalna av verksamheten till att hantera de mest kritiska omständigheterna i relation 

till önskade resultat och förväntningar (ibid.).   

 

Vi ser tydligt att utveckling av mjukvara är komplext. Vi ser att det är svårt att uppskatta hur 

lång tid ett projekt tar från början till slut. Eftersom det är så pass vanligt att IT-projekt tar 

längre tid än förväntat, är detta säkerligen en av anledningarna. Otero (2012) talar även om att 

en instabil kravbild kan vara en utmaning i utvecklingsprocessen, detta eftersom beställarens 

krav kan förändras när som helst. En annan utmaning som presenteras ovan är 

systemutvecklingsprocessen. Det är möjligt att mikroföretag inte använder någon specifik 

systemutvecklingsprocess, utan att det genomförs ad hoc tillsammans med utvalda delar av 

etablerade ramverk. Detta tillvägagångssätt skulle kunna betyda att själva processen blir mer 

otydlig och svårare att hantera. Det som har presenterats i detta avsnitt visar att det är mycket 

att tänka på i en systemutvecklingsprocess. Detta tror vi kan göra det än svårare att besluta om 

strategiska vägval, som i grund och botten hjälper ett mikroföretag att lyckas.  

3.4.1 IT som konkurrensmedel 

Porter och Millar (1985) framhäver redan under mitten av 80-talet att informationssamhället 

blev allt mer påtagligt och viktigt ur samhällets ekonomiska perspektiv. Möjligheterna att 

hantera, processa och erhålla information förändrar sättet som företag gör affärer på. 

Informationsteknik har följaktligen blivit ett viktigt hjälpmedel för alla organisationer som vill 

gagna effektivare informationshantering men också för att stödja den operativa verksamhetens 
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processer. Att hantera den komplexa IT-världen är dock svår för alla företag, inte minst av 

anledningen att förändringar sker snabbt och framtiden är osäker (ibid.). Powell och Dent-

Micallef (1997) framhäver att under tiden som ämnesområdet kring strategi har växt fram, har 

även rollen av informationsteknologi blivit en allt mer viktig aspekt att beakta. IT har en 

viktig roll med stor påverkan beträffande strategiformulering och implementationen av 

strategin, samtidigt som IT har en påtaglig effekt i en organisations ekonomiska utförande 

(ibid.). Framförallt har IT en viktig roll i skapandet av konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenter inom marknaden. Det hårda systemet, själva artefakten av IT skapar inte på egen 

hand konkurrensfördelar. IT skapar konkurrensfördelar genom att ta tillvara på och exploatera 

redan existerande humanitära- och verksamhetsresurser (ibid.). För att skapa 

konkurrensfördelar med IT behöver alltså artefakten vara ett komplement till redan 

existerande verksamhetsresurser för att i symbios verka för ett effektivare processutförande. 

Således existerar det ett nära samband mellan strategi och IT. Strategi har många delar som 

behöver hanteras ur ett IT-perspektiv samtidigt som IT till mångt och mycket kan hjälpa en 

organisation att realisera sina strategiska vägval (ibid.).  

 

Rackoff, Wiseman och Ullrich (1985) påpekar att verksamhetsanpassade IT-stöd möjliggör 

för många organisationer att nå de strategiska vägvalen cost leadership eller differentiering. 

Power och Dent-Micallef (1997) menar att det framförallt går att nå snabba 

konkurrensfördelar genom att vara först ut på marknaden och antingen nyttja ett nytt IT-stöd 

eller differentiera marknaden genom att tillhandahålla ett. Konkurrensfördelar genom IT är 

dock sällan hållbara under en längre period. Organisationers heterogena resurser ligger till 

grund för att företag går olika starkt ur ett ekonomiskt läge. När ett företag blir framgångsrikt 

kan konkurrenter efterlikna de faktorer som ligger till grund för framgången. Således kan 

konkurrenter implementera liknande IT-lösningar i sin egen verksamhet för att försöka uppnå 

liknande framgång ur ett internt processperspektiv. Alternativt kan konkurrenter också börja 

tillhandahålla liknande IT-lösningar på marknaden för att också utnyttja effekterna av andra 

framgångsrika innovationer. IT kan på så sätt enkelt tappa sin konkurrensfördel eftersom IT 

ofta är enkelt att efterlikna eller införskaffa. Power och Dent-Micallef (1997) framför följande 

hypotes om strategisk nödvändighet i relation till IT: 

 

• Informationsteknik förser företag med värde genom att öka intern och extern 

effektivitet vid koordineringsaktiviteter. Företag som inte tar IT i bruk kommer att ha 

högre kostnader och ineffektivare flöden och således erhålla konkurrensnackdelar. 

• Företag kan dock inte förvänta sig att IT producerar hållbara konkurrensfördelar 

eftersom de flesta IT-system finns tillgängligt för alla andra företag, konkurrenter, 

köpare, leverantörer och potentiella nykomlingar inom marknaden.  

 

Det som Power och Dent-Micallef (1997) vill poängtera med hypotesen är att investeringar i 

IT görs främst för att undvika potentiella nackdelar med att inte investera i IT. Samtidigt är 

sannolikheten låg att IT kommer leda till hållbara konkurrensfördelar under en längre period.  

 

Det som författarna i ovanstående avsnitt poängterar tycker vi låter rimligt. Idag används IT i 

alla organisationer, vilket betyder att en organisation lider om IT inte används. Det är så klart 
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skillnad mellan att använda IT bara för användandets skull och att använda IT på ett sätt som 

optimerar verksamheten. Därav kan vi se att det fortfarande kan uppstå konkurrensfördelar 

genom bra IT-användning. Däremot tycker vi det är svårt att avgöra om sådana 

konkurrensfördelar är värdefulla nog att eftersträva. Författarna påpekar att IT inte är hållbart 

som konkurrensmedel under en längre period. Enligt detta perspektiv kommer 

systemutvecklingsföretag bemöta nya produkter på marknaden som konkurrerar med sin egen 

produkt. För att hålla sig relevant på marknaden och upprätthålla konkurrensfördelar, behöver 

man därför vidareutveckla sin produkt eller utveckla något nytt. 

3.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Strategi är ett komplext område som forskare definierar på olika sätt. De flesta är överens om 

att det handlar om en organisations riktning på ett långsiktigt plan, men det finns även de som 

vill inkludera kortare perspektiv. Det argumenteras för att någon form av strategi är 

nödvändig för att lyckas bli lönsam. För att lyckas med sina produkter och tjänster är det idag 

viktigt att vara innovativ, vilket kan underlättas med hjälp av improvisatoriska egenskaper. 

Enligt effectuation teorin fattar människor beslut utefter omständigheter i sin omgivning. men 

också efter de kompetenser och erfarenheter som beslutsfattaren besitter. I mikroföretag är det 

viktigt med en sund organisationskultur eftersom det påverkar företagets möjlighet till 

vidareutveckling. För att lyckas konkurrera behöver man positionera sig på rätt sätt. Porters 

kraftmodell kan hjälpa företag att analysera marknadspotentialen. IT-marknaden blir alltmer 

konkurrensutsatt på grund av nya innovationer, digitaliseringen av samhället och marknadens 

benägenhet till förändring. Detta medför att strategiska åtaganden blir viktiga för alla IT-

företag. 

 

Tre vanliga strategiska vägval är differentiering, segmentering och cost leadership. Beroende 

på företagets intentioner kan det vara värdefullt att använda sig av en eller flera av dessa 

vägval för att förbättra sin marknadsposition. Att lyckas med IT-projekt är dock svårt och 

komplicerat, systemutvecklare behöver ha förståelse och vara duktiga problemlösare. Instabil 

kravbild, systemutvecklingsprocessen, informationsteknologi, etiska och professionella praxis 

samt intressenters påverkan är utmaningar som är nödvändiga att överkomma för att lyckas 

med systemutveckling. 
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4 Empiri 

I följande avsnitt presenterar vi det kvalitativa material som vi har samlat in från de 

respondenter och organisationer som deltagit i studien. Totalt har vi intervjuat sex 

respondenter från fyra olika mikroföretag samt från en organisation som hjälper små företag 

med strategiska vägval. Avsnittet inleder med en definition av begrepp som används av 

respondenterna. Sedan kommer en kort presentation av mikroföretagen samt respondenterna. 

Därefter presenteras materialet vi har samlat in. Materialet är indelat utefter de teman som 

identifierades efter det att kodningen var genomförd: Mikroföretagande & 

organisationsstruktur, strategi och konkurrens.  

4.1 Begrepp från respondenter 

I detta avsnitt definierar vi begrepp som behandlas av respondenterna och som tidigare inte 

använts i denna studie. Begreppen relaterar till respondenternas egen verksamhet och 

affärsområde varpå definitionen av dessa lyfts fram här.  

Artificial Intelligence 

Artificiell Intelligens (AI) är intelligens demonstrerad av maskiner. Syftet med AI är att 

efterlikna människors förmåga att fatta beslut och dra slutsatser, förstå naturliga språk, 

inhämta ny kunskap, lösa problem och planera (Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Machine Learning 

Maskininlärning (ML) är ett område inom datavetenskapen och innefattar studiet av 

algoritmer för datorinlärning baserat på stora mängder data (Nationalencyklopedin, u.å.). ML 

handlar om att få en dator att lära sig utifrån data utan att datorn har programmerats för just 

den uppgiften. Området är nära besläktat med statistik och artificiell intelligens (Mitchell, 

1997).  

 

Agricultural technology 

Vår egen definition av agricultural technology (agtech) är: Avancerade digitala teknologier 

etablerade i en lantbrukskontext. 

 

Financial technology 

Finansiell teknologi (fintech) är tekniska lösningar för finansiella tjänster. Fintechföretag 

skapar lösningar som underlättar finansiella transaktioner för privatpersoner och 

organisationer. Exempel på typiska fintechföretag är Klarna och PayPal 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 
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Augmented Reality & Virtual Reality 

Vår egen definition av Augmented Reality (AR) är: En förstärkt verklighet av en direktsänd 

miljö som kompletteras med hjälp av datorgenererade sinnesintryck (exempelvis Pokémon 

GO). Virtual Reality (VR) är en datorgenererad simulation av en skenvärld i vilken 

användaren upplever sig vara och agera (Nationalencyklopedin, u.å.).  

 

Deep technology 

Deep technology (deep tech) är avancerad teknologi som gör substantiell förbättring av 

tidigare teknologi samt har en djup påverkan på marknaden. Kräver mycket forskning och 

investeringar med fokus på ett mer långsiktigt perspektiv (TechWorks, u.å.). 

 

Scaleup 

Scaleups definieras av en respondent som högteknologiska företag som har fått utomstående 

finansiering och håller på att växa kraftfullt. Ett scaleup-företag har tidigare varit ett startup 

men har börjat växa och tjäna mer pengar. Denna definition förhåller vi oss till i studien.     

 

Startup 

Startup definieras av en respondent som ett bolag i tidigt skede som precis påbörjat dess 

verksamhet. Startups har en skalbar affärsmodell som siktar på att snabbt utveckla och växa 

verksamheten. Ett startup är enligt oss ett mikroföretag om det har färre än 10 anställda. 

Skillnaden mellan ett startup och ett mikroföretag är att startups är i ett tidigt skede av 

verksamheten med ett uttalat mål om att snabbt växa och bli större.  

 

Application Programming Interface 

Applikationsprogrammeringsgränsnitt (API) är en specifikation av hur en viss programvara 

kan använda och interagera med en annan programvara. Många företag tillgängliggör vissa 

delar av deras tjänster så andra företag kan inkorporera det i deras tjänster 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Github och Bitbucket 

Github och Bitbucket är två populära tjänster för versionshantering av källkod. Dessa används 

i många utvecklingsprojekt. 

4.2 Presentation av mikroföretagen 

Vi har utfört intervjuer i fem olika organisationer, som befinner sig i Stockholm, Malmö och 

Linköping. Då vi följer de etiska riktlinjer som presenteras i avsnitt 2.7 Etiska riktlinjer, 

kommer vi att hålla mikroföretagen och respondenterna anonyma. Vår första intervju 

genomfördes i Malmö på mikroföretaget AIM. AIM arbetar med AI och ML för att lösa 

problem åt sina kunder. Mikroföretaget startades i oktober 2018 av två medgrundare och har 

lyckats etablera sig på marknaden. Vårt andra mikroföretag är Fintech som utvecklar 

produkter till banker och fondförvaltare med tanken att förbättra deras analysförmåga i 

värdepappershandel. Den senaste tiden har de även utvecklat en ny produkt som skall hjälpa 

organisationer med deras printerbehov. I dagsläget tjänar de pengar på att sälja deras 
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produkter och därefter konsulttid på produkterna. Vårt tredje mikroföretag, CloudCare, har 

utvecklat en produkt som omvandlar Excel-dokument till webbapplikationer. Tanken är att 

deras kunder ska kunna presentera kalkylblad från Excel på ett interaktivt och enkelt sätt. Det 

fjärde mikroföretaget kallar vi för FarmersAI. Deras mål är att hjälpa lantbrukare genom att 

optimera deras processer, data och kunskap med hjälp av AI-teknik. Under året skall de 

lansera flertalet pilotprojekt med potentiella kunder. Den sista organisationen som 

representeras i vår studie kallar vi för Tech-Inkubator. Detta företag specialiserar sig på att 

hjälpa tech-startups att förverkliga deras idéer genom strategisk coaching. 

4.3 Presentation av respondenter 

Nedan presenteras kort de individuella respondenternas bakgrund och vad de arbetar med 

idag. 

4.3.1 AIM 

Teknikern 

Teknikern är en av medgrundarna till mikroföretaget AIM. Teknikern har en utbildning i 

datateknik på Lunds Tekniska Högskola. Under studierna etablerade Teknikern ett intresse för 

allt som hade med algoritmer, datastrukturer och webbprogrammering att göra. När studierna 

tog slut började Teknikern jobba som konsult hos Apple genom sin egen firma. Där jobbade 

Teknikern främst med dataanalys, webbprogrammering och valideringsmetoder. Med de 

erfarenheter som samlades in hos Apple kände Teknikern att det var läge att starta eget bolag 

med fokus på AI och ML tillsammans med Analytikern som också jobbade inom samma team 

på Apple. 

 

Analytikern 

Analytikern är den andra medgrundare till AIM och kommer från en liknande bakgrund som 

Teknikern med en civilingenjörsutbildning från Lunds Tekniska Högskola. Analytikern gick 

även till Apple efter examen för att arbeta med dataanalys och big data validation. Efter en tid 

kände Analytikern att det inte gav speciellt mycket och motivationen försvann, vilket var en 

bra tid att fokusera på något nytt att syssla med, nämligen AIM. 

4.3.2 FarmersAI 

Entreprenören 

Entreprenören har en examen i Teknisk fysik med fokus mot signalbehandling. Efter sina fem 

år av studier gick Entreprenören vidare med att doktorera inom reglerteknik med fokus på 

storskalig optimering och autonoma system. Under en kurs i entreprenörskap under tiden som 

Entreprenören doktorerade, började han bygga grunden till FarmersAI där han i dagsläget 

sitter som VD. Efter att Entreprenören disputerat sin doktorsavhandling började han arbeta 

mer aktivt med FarmersAI och hur nu drivit det bolaget i drygt ett år. 

4.3.3 Fintech 

Utvecklaren 
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Respondenten från företaget Fintech har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från LiTH 

och KTH. Efter examen har Utvecklaren spenderat ungefär åtta år inom IT-branschen på 

finansrelaterade bolag. Utöver detta har Utvecklaren även arbetat som konsult på enskild 

firma. Därefter anslöt Utvecklaren till Fintech och utvecklar idag både front- och backend 

samt är delägare. 

4.3.4 CloudCare 

Ledamoten 

Ledamoten har en examen i datateknik från KTH. Konsultlivet var lockande eftersom det var 

generellt och applicerbart på vilken industri som helst. Ledamoten hamnade hos McKinsey 

under sju års tid där fokus lades på kapitaltunga industrier och strategiska frågeställningar. 

Åren efter McKinsey spenderades genom att hjälpa mindre bolag att globalisera sin 

verksamhet och samtidigt startades CloudCare med Ledamotens barndomskompisar där han 

idag sitter som styrelsemedlem och utvecklare när det behövs.  

4.3.5 Tech-Inkubator 

Coachen 

Respondenten från Tech-Inkubatorn har sin bakgrund från ett civilingenjörsprogram på LiU. 

Coachen gick därefter ett traineeprogram för att lära sig mer om entreprenörskap och 

innovation på IT-marknaden. Efter traineeprogrammet blev Coachen erbjuden en tjänst på 

Tech-Inkubatorn som innebar “innovation hunter”, junior affärscoach och projektledare. Idag 

arbetar Coachen som affärscoach och är hela tiden på jakt efter spännande deep tech där 

innovatörerna behöver hjälp och stöd för att realisera sin idé och produkt. 

4.4 Mikroföretagande & organisationsstruktur 

Inom denna kategori presenteras empiriskt material kopplat till mikroföretagens bakgrund, 

hur organisationerna är uppbyggda och hur beslutsfattande ser ut inom dessa.  

4.4.1 Bakgrund till affärsområde 

Teknikern och Analytikern startade AIM tillsammans med en gemensam vision och med 

liknande bakgrunder, både utbildnings- och erfarenhetsmässigt. Teknikern diskuterar 

anledningen till att de har smalnat av mot just ML- och AI-fältet och menar på att både han 

och Analytikern tycker det är oerhört intressant och kul.  

 

Vi är nog båda två hungriga på att lösa de svåraste problemen, och inom 

computer science är ju detta väldigt komplexa grejer att lösa. Ska man gå 

på djupet så är ju AI och ML svårt och vi har tyckt att svåra grejer är nice. 

Det är heller inte så många andra som kan det. - Teknikern 

 

Tekniker berättar hur de hade kunnat göra vad som helst inom IT-branschen eftersom båda 

han och Analytikern har en bakgrund inom alla typer av utveckling. Men det fanns ett 
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inledande intresse för den komplexa värld som AI och ML för med sig. Tidigare hette det 

statistik men som enligt Teknikern har blivit ett begrepp som numer rör sig åt att kallas AI 

eller ML. Till en början visste de inte själva om de var tillräckligt bra för att kunna arbeta 

inom detta område och tillhandahålla en efterfrågad tjänst. Teknikern poängterar att de enkelt 

hade kunnat arbeta med webbutveckling eftersom de är duktiga inom det och har mycket 

erfarenheter. Men det fanns en hunger för att göra det svåra samtidigt som marknaden kring 

AI är hajpad för tillfället.  

 

Till slut sa vi fuck safe, nu kör vi på det här till 100%, sen får vi learn on 

the job och lösa de problemen som händer. Om någon säger typ: ‘kan ni 

bygga detta?’ Ja det kan vi och då får vi lösa det. Går det inte, nej men fan 

va trist, då får man ta det då liksom. - Teknikern 

 

Teknikern berättar att det som AIM har som strategi och vilka åtaganden de tar åt sig är något 

som växt fram under tiden. Det var inte enbart interna faktorer och ett intresse som gjorde att 

Teknikern och Analytikern ville jobba med AI. Det fanns flertalet externa faktorer som gjorde 

att AI-lösningar efterfrågades på IT-marknaden och som ledde till AIMs fokus på just AI och 

ML. När bolaget startades visste inte AIM exakt vilket spår de ville ta samtidigt som ingen 

klar strategi fanns. Efter att slängt sig ut på marknaden, träffat potentiella kunder och 

identifierat intressanta ämnesområden inom IT, formades AIMs strategi till det de håller på 

med i dagsläget.  

 

Analytikerns delar Teknikerns syn på deras bakgrund till affärsområdet och berättar att det 

inte fanns någon direkt plan eller strategi när AIM startades. Eftersom Analytikerns och 

Teknikerns kunskap inom utveckling var så pass bred, behövde de enligt Analytikern inte ta 

ett förhastat beslut om vad de ville satsa på. De utgick från att de ville tjäna pengar men också 

göra något värdefullt. Därav valde AIM att ge dem själva en ganska lång startperiod som inte 

genererade några pengar men som gav möjligheten att skapa insikter inom vilken marknad de 

ville etablera sig inom. Framförallt tycker Analytikern att det var viktigt att de inte tog det 

första bästa uppdraget bara för att tjäna pengar. Istället kunde AIM smygstarta och sedermera 

välja uppdrag som var intressanta och givande. Att det blev just AI och ML som blev nischen 

i slutändan var en konsekvens av både ett starkt intresse men också att marknaden är 

spännande och på uppåtgång. Analytikern beskriver också att AIM enkelt hade kunnat syssla 

med webbutveckling eftersom båda har en gedigen bakgrund i området. Inom webbutveckling 

upplevde de dock att konkurrensen var mycket mer påtaglig, AIM var långt ifrån de enda som 

var duktiga inom det. Därav blev det naturligt för AIM att söka sig mot AI och ML som var 

mer hajpat med komplexare uppdrag och bättre betalt.  

 

Vi gillar att koda webbgrejer och bygga upp servrar och lite mer 

webbaserade grejer. Dock så finns det mycket konkurrens inom det 

området. Man får lite sämre betalt och framförallt så är det inte lika hajpat. 

Vi kände att nu när vi har det här intresset också, det är roligare när 
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problemen är lite mer diffusa, svårare och komplexa, samtidigt får man mer 

betalt. Därför valde vi och satsa på AI och ML. - Analytikern  

 

Bakgrunden till FarmersAI kommer framförallt från intresset om att driva ett eget bolag, som 

har funnits länge, berättar Entreprenören. Detta i kombination med ett intresse för lantbruk har 

lett till att Entreprenören ville satsa på att utveckla en teknisk produkt som ska hjälpa 

lantbrukare. Framförallt menar Entreprenören att det finns en stor potential i marknaden att 

skapa något innovativt som snabbt kan få spridning. FarmersAI utvecklar en molntjänst för 

lantbrukare som gör dataanalyser för att optimera växtodling. Entreprenören berättar hur det 

finns flertalet olika datakällor kopplat till lantbruk såsom satellitbilder, drönarbilder, 

markkartor, väder, terräng och fukthaltskartor. Informationsmängden som finns tillgänglig är 

stor, lantbrukarna kan dock svårligen klara av att analysera all information på egen hand. 

Enligt Entreprenören är det istället vanligt att lantbrukaren själv går ut på markerna och gör 

egna observationer. 

 

Antingen håller du på med satellitbilder, eller drönarbilder, eller 

markkartor, eller så gör du ingenting och går som lantbrukare ut och tittar 

lite på fälten. Det vi vill göra är att sy ihop detta. - Entreprenören 

 

Anledningen till att FarmersAI försöker etablera sig inom lantbruksbranschen kommer främst 

från ett personligt intresse, men också för att Entreprenören kunde identifiera ett behov att 

tillfredsställa. Entreprenören berättar att den initiala idén var att utveckla autonoma system 

med självkörande traktorer och dylikt. Inom denna marknaden var det dock svårt att 

konkurrera eftersom sådana lösningar redan existerade. Istället identifierade Entreprenören 

behovet av dataanalys, tolkning av information och att plocka fram beslutsstöd åt lantbrukarna 

som inte var en lika konkurrensutsatt marknad. 

 

Fintech hamnade i IT- och utvecklingsbranschen eftersom grundarnas tidigare erfarenhet 

kommer från området, beskriver Utvecklaren. Genom kundbesök med tidigare arbetsgivare 

framkom det behov av att lösa en del bekymmer, förklarar Utvecklaren. De flesta potentiella 

kunder som Fintech talade med var intresserade av produkten och det behov som 

tillfredsställdes, därav påbörjade de utvecklingen av den. Enligt Utvecklaren var det 

framförallt möjligheten att utveckla en potentiellt framgångsrik produkt som fick dem att gå 

in på marknaden. 

 

Det är en ganska speciell anledning till att CloudCare startades, berättar Ledamoten. De var 

ett gäng gamla barndomskompisar som ansåg att de träffades för sällan och kände att de ville 

ändra på det. När idén föddes till CloudCare kom de fram till att det vore en bra idé att 

genomföra detta projekt tillsammans, mest för att skapa en större anledning till att umgås och 

hålla kontakten. De började få kunder ganska snabbt efter uppstarten av bolaget och det fanns 

flertalet intressanta systemutvecklingsfrågor att diskutera och lösa tillsammans. Idag talar 

många i bolaget varje dag, vilket enligt Ledamoten var målet när bolaget startades. Idén till 

molntjänsten växtes fram under Ledamotens tidigare karriär som IT-konsult. Flertalet gånger 
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var han frustrerad över att ett sådant verktyg inte fanns att tillgå. Ledamoten menar att 

tjänsten i sig inte är särskilt komplicerad, utan var något han själv kunde utveckla. Det i 

kombination med möjligheten att arbeta tillsammans med sina barndomskompisar blev starten 

till CloudCare. Inom mjukvara går det ofta att göra ganska mycket om man har någorlunda 

koll på programvaran, berättar Ledamoten. 

 

Så kände jag att det här är ändå within reach att bygga upp till någon 

rimlig basnivå först själv liksom. Det är liksom sådär att det hade varit kul 

att göra en elbil, det är lite svårt att göra själv i garaget liksom och få 

igång ett bolag från det. - Ledamoten 

 

Coachen som kommer från ett utomstående perspektiv och istället hjälper startups på sin resa 

att bli marknadsledare, berättar att Tech-Inkubatorn finns eftersom mindre företag behöver 

mycket hjälp. IT-marknaden och framförallt den avancerade teknologin inom marknaden, är 

mycket oviss. Coachen var själv inte med när Tech-Inkubatorn startades men menar att det 

existerar stora utmaningar med att konkurrera för små spelare på IT-marknaden. Således 

behöver dessa företag utomstående hjälp med att tackla strategiska utmaningar. De som Tech-

Inkubatorn brukar hjälpa, är de personer eller grupper som potentiellt sitter på teknik som 

kommer att förändra och möjligen förstöra en hel värdekedja av aktörer. Det är inte en App 

för sju kronor, berättar Coachen. Tech-Inkubatorn hjälper startups genom att ställa jobbiga 

frågor, något som inte alla klarar av och uppskattar. Det handlar även om att hjälpa företag 

med att ansöka om patent, vilket är viktigt om företaget är litet, berättar Coachen. 

4.4.2 Roller 

Teknikern berättar att AIM inte har några uttalade roller inom organisationen. I dagsläget är 

de bara två anställda: Teknikern och Analytikern. De är båda medgrundare och har i stort sett 

samma ansvarsområden. Detta är en av anledningarna till att de inte känner ett behov av 

uppdelning av roller. Båda gör för tillfället allt och det mesta gör de tillsammans, berättar 

Teknikern. Analytikern är däremot duktigare på design och front-end och får därför ofta 

arbeta med de bitarna. Teknikern har lite mer koll på ekonomiska aspekter som exempelvis 

bokföring, berättar Teknikern. Ingenjörsmässigt och säljmässigt gör de allting tillsammans. 

Teknikern poängterar att det är både skönt och kul att göra saker tillsammans och således 

aldrig behöva träffa kunder själv. Att det inte finns några uttalade roller inom företag var inget 

som planerades. Teknikern berättar att de egentligen aldrig har pratat om vilka roller som 

finns, utan de ser sig själva som jämlika och har ett delat ansvar över allting.    

 

Det hade varit fel att säga att Analytikern gör mer av detta medan jag gör 

mer av detta. Utan vi båda två meckar med det som behövs. Det är väldigt 

skönt att ha en annan equal som kan göra precis de sakerna jag gör själv 

också. - Teknikern 
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Analytikern fyller på med att beskriva att AIM inte har någon officiellt uppbyggd 

organisationsstruktur. Den enda uttalade rollen som finns i dagsläget är konsulter, det är den 

rollen både Teknikern och Analytikern har på pappret och ut mot kunder. Analytikern 

upplever inte att de behöver någon Vd eller dylikt som har yttersta ansvar i bolagsfrågor, 

istället tycker Analytikern att det delade ansvaret med Teknikern fungerar utmärkt i dagsläget 

när de är så pass små. 

 

Entreprenören berättar att FarmersAI har funnits i drygt ett år och har under denna tiden haft 

olika personer inne i organisationen. Till en början drev Entreprenören sin affärsidé på egen 

hand med hjälp av sin sambo, men idag består teamet även av en Chief Technical Officer 

(CTO) och en konsult som hjälper till med programmering. För tillfället arbetar även fyra 

studenter inom organisationen med mer temporära åtaganden. FarmersAI är under 

uppbyggnad men under tiden som det fortfarande är ett mikroföretag, tycker Entreprenören att 

informella och ostrukturerade processer fungerar relativt bra. Samtidigt menar Entreprenören 

att det i framtiden kommer behövas en mer definierad organisationsstruktur om FarmersAI 

fortsätter att växa.  

 

Till en början på Fintech, var Utvecklaren anställd som utvecklare, en kollega var IT-arkitekt 

och en annan var Vd som fokuserade mest på sälj. Efter en kort tid kände Fintech att de var i 

behov av ytterligare utvecklingshjälp och anställde en till utvecklare. Utvecklaren poängterar 

att man behöver så mycket folk som möjligt när man försöker bygga upp en ny plattform med 

tillhörande produkter. När Fintech hade något att demonstrera för potentiella kunder, 

förändrades Utvecklarens roll till att innefatta mer sälj och marknadsföring. Utvecklaren 

berättar för oss att alla roller inom mikroföretaget har blandats och spridits runt för att täcka 

alla behov de har haft. Det blir lätt så när det är ett litet bolag, man har precis börjat och 

försöker skapa sig själv ett namn på marknaden och få ut sina produkter, berättar Utvecklaren. 

Utvecklaren beskriver att han har gjort i stort sett allting, däribland produkt-roadmaps, styra 

upp säljmöten, ren kodning, omhänderta kunder men har däremot aldrig behövt sköta 

redovisning och ekonomin. Eftersom Utvecklaren var involverad i Fintechs start och har mer 

helhetstänk, känner Utvecklaren att han har varit mer fri i sin utvecklarroll och har inte behövt 

någon styrning från kollegorna. Den nyanställde utvecklaren hade mindre erfarenhet och 

behövde exempelvis styrning för att veta vad som skulle göras härnäst. Fintech har hela tiden 

behövt jaga kunder att fakturera för att överleva och har således behövt vara flexibla i sin 

organisation och göra det som krävs i stunden för att hålla bolaget vid liv. 

 

Vad gäller rollfördelning och organisationen på CloudCare berättar Ledamoten att det i 

dagsläget är en anställd som har rollen Vd som driver försäljningen och det operationella 

arbetet, resten är barndomsvännerna som alla är utvecklare. Alla grundare sitter med i 

bolagets styrelse där de har ett tekniskt perspektiv och utvecklar produkten på det sätt som 

behövs för stunden. I övrigt arbetar styrelsen med traditionella styrelsefrågor i form av 

finansiering av bolaget och långsiktig strategi. Det dagliga operationella arbetet hanteras dock 

på egen hand av Vd:n som är den enda som jobbar på heltid i bolaget. 
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4.4.3 Beslutsfattande 

Teknikern beskriver att de vid beslutsfattning alltid resonerar fram ett gemensamt beslut. För 

dem är det viktigt att ingen har en övergripande makt och kan gå in med en övervägande röst 

ifall de är oense angående ett beslut. För att fatta gemensamma beslut diskuterar och resonerar 

Teknikern och Analytikern tillsammans för att fatta det bästa möjliga beslutet. Oftast med 

hjälp av att lista fördelar och nackdelar av de potentiella konsekvenserna, berättar Teknikern. 

Teknikern beskriver att han och Analytikern har väldigt lika personligheter och tänker på 

samma sätt, därav hamnar de sällan i dispyter där de är oense om hur de ska gå tillväga.  

 

Om man inte lyckas övertyga den andra om att man har rätt, då har man 

förmodligen fel, och det har funkat bra hittills. Det är så vi gör liksom. 

Ibland tycker vi olika: ”nä jag tycker inte det, men varför tycker du inte 

det?” Vi har väldigt lika mindset och det förenklar ju saker. - Teknikern 

 

Analytikern har samma syn som Teknikern angående beslutsfattandet i organisationen och 

tycker att det i dagsläget fungerar bra eftersom de gör alla uppdrag tillsammans. Eftersom han 

och Teknikern aldrig gör ett projekt på egen hand har det blivit naturligt att diskutera och fatta 

alla beslut tillsammans. Framförallt poängterar även Analytikern att de är väldigt lika 

varandra, därav har det aldrig dykt upp några beslut som de varit oense om än så länge. 

Teknikern ser dock ett problem med att han och Analytikern är så pass likasinnade och 

påpekar att de förmodligen tappar bredd på det. En grupp eller ett företag som är homogent 

där alla tänker i liknande banor kan ha svårt att få nya infallsvinklar och perspektiv. 

Teknikern menar exempelvis att många av de beslut de fattat kanske har varit fel för att de 

båda tänker likadant, men det vet de inte om. I beslutsfattande situationer kan Teknikern 

förstå vikten av att ha en hierarki eller personer som ansvarar för specifika uppgifter. På så 

sätt hade man haft en grupp eller en ansvarig att rapportera till. Detta är dock inte möjligt att 

ha i ett litet företag och beslut måste hanteras genom ad hoc metoder för stunden. Teknikern 

påpekar att de inom AIM förmodligen kan bli mer effektiva på att hantera beslut. I dagsläget 

diskuterar de i princip allting tillsammans, detta till trots att de ofta tycker och tänker likadant. 

Således menar Teknikern att de borde kunna ta mer beslut på eget bevåg och snabba upp 

beslutfattningsprocesser men att det ändå funkar bra för dem i dagsläget.  

 

Entreprenören berättar att beslutsprocesserna hos FarmersAI är något oklara i dagsläget. Från 

början bollade Entreprenören alla sina idéer med sin sambo. Det finns i nuläget inget 

strukturerat tillvägagångssätt för att diskutera och fatta beslut. Framförallt sker det mesta i 

dialog mellan Entreprenören och CTO:n på FarmersAI. Entreprenören berättar att hela 

konceptet med FarmersAI har utvecklats väldigt fort varpå struktur kring vissa processer har 

halkat efter. I nuläget är det bara Entreprenören som ingår i styrelsen för FarmersAI, men det 

finns en plan på att plocka in en extern ledamot för att Entreprenören ska få press på sig själv i 

sin Vd-roll från ett styrelseperspektiv.  

 

På frågan gällande beslutshantering och vem det är som “har sista ordet”, svarar Utvecklaren 

att det på Fintech har handlat mer om konsensus än någon form av hierarki. Ledarskapet har 
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varit knapphändigt och dåligt, det som gruppen har tyckt varit en bra idé att röra sig mot, det 

har Fintech kört på. 

 

I början kan man inte vara så kräsen kanske, om det är någon kund som vill 

ha vissa saker och det egentligen inte är super core business. Men i de 

flesta fall så har det varit mer ja än nej i form av idéer och speciellt när det 

gäller kunddrivna saker. - Utvecklaren 

 

På Fintech har det varit mycket ad hoc beträffande beslutsfattande. På grund av deras 

organisationsstorlek så är det inte ovanligt med diskussioner om det mesta, där de sedan 

landar i någonting. Det finns ingen auktoritär ledare som fattar några beslut på egen hand, 

vilket emellanåt upplevs som en brist på ledarskap från Vd:n, enligt Utvecklaren. 

 

Ledamoten beskriver att styrelsen på CloudCare endast är där på grund av formaliteter och 

inga viktiga beslut fattas egentligen när de väl träffas. Ledamoten berättar att när de diskuterar 

någonting så vill de gärna att alla ska tycka att det är en bra idé, vilket för det mesta är fallet. 

Det blir en speciell situation och dynamik när det enbart är Vd:n som arbetar med bolaget på 

heltid, menar Ledamoten. Därför är det extra viktigt att Vd:n känner att han har hög autonomi 

att bestämma och köra bolaget som han anser bäst. Det är viktigt för alla, förmodligen mer 

viktigt än att CloudCare gör “rätt” sak. Samtidigt fortsätter Ledamoten beskriva att de andra 

tre har hög grad av influens åt vilket håll CloudCare skall styras. Hittills har CloudCares 

grundare varit väldigt synkroniserade i att arbeta efter samma syfte. Annars kan det lätt bli 

flertalet viljor med olika perspektiv i risk- och optimeringsfrågor som kan skapa konflikter. I 

de fall är det kanske bäst att formalisera vem som skall bestämma vad, men det har CloudCare 

ännu inte behövt göra. I jämförelse med andra mikroföretag, berättar Ledamoten att det inte 

riktigt brukar se likadant ut, utan då är det ofta flera olika perspektiv där ägarna tycker på ett 

sätt och ledningsgruppen ett annat. 

 

Coachen är tydlig med att poängtera att rollen som coach inte är samma som rådgivare. 

Coachen ger således aldrig några egna råd och säger till hur ett litet företag bör göra. Coachen 

guidar mikroföretagen på ett sådant sätt att de själva ska komma fram till vad som behövs 

göras och varför. Däremot menar Coachen att det ofta brukar uppstå problem i mindre företag 

vad gäller just beslutsfattningen. Ofta finns det flera starka viljor som vill åt olika håll vilket 

kan göra det svårt att fatta beslut i strategiska frågor. Enligt Coachen är det således viktigt för 

små företag att ha ordnade och uttalade beslutsprocesser för att kunna driva bolaget framåt 

och undvika att fastna i konflikter. 

4.5 Strategi 

Inom kategorin strategi presenteras empiriskt material kopplat till hur mikroföretagen 

hanterar och förhåller sig till strategiska åtaganden. Vidare presenteras mikroföretagens 

förhållande gentemot segmentering, marknadspositionering och differentiering.  
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4.5.1 Mikroföretagens förhållande till strategi 

På frågan om vad strategi är för Teknikern berättar han att strategi inte är något han aktivt tar 

beslut om. Strategi är någonting som finns i bakgrunden och när en idé framkommer behöver 

den passa in i ens strategi. Teknikern och Analytikern har aldrig själva planerat ett möte för 

att sätta sig ner och diskutera AIMs strategi. Deras strategi är istället något som uppkommit 

genom idéer och som sedan har kommit att bli deras strategi. Teknikern tycker att strategi är 

en otroligt viktig del för att kunna driva ett bolag framåt. Strategin för AIM blir summan av 

alla beslut de tagit på vägen. Exempelvis har de en långsiktig framtidsvision för hur de vill 

utvecklas som företag vilket har kommit att bli deras strategi. Denna strategi går ut på att röra 

sig bort från konsultverksamhet där man linjärt tjänar pengar i relation till hur många 

konsulter man har och hur många timmar de debiterar hos kund. I dagsläget är det bara 

Teknikern och Analytikern som jobbar för AIM där de konsultar sina färdigheter till scaleups 

för att utveckla AI-lösningar i deras verksamheter. AIM vill dock gå mot att vara mer av ett 

produktbolag genom att starta egna startups. För att lyckas med detta lägger AIM undan en 

del av de pengar som dras in genom konsultuppdrag som sedermera kan användas till att köra 

igång ett startup. Idéerna till startupsen ska komma från deras uppdrag där de kan identifiera 

problem eller lösningar av generell karaktär som går att sälja till fler företag. De som är 

anställda hos AIM måste således lägga en del av sitt timarvode till en startupfond som AIM 

omhändertar. När konsulter inom AIM identifierar en startupmöjlighet, får pengar användas 

från fonden för att täcka löner och kostnader till att komma igång med sin startup. Sedan blir 

AIM en delägare i det nya företaget som startas. Detta är en strategi de driver eftersom 

Teknikern och Analytikern tycker det är spännande med startupverksamhet och vill ha 

möjligheter att driva sådana genom sitt nuvarande bolag. Teknikern berättar vidare att det är 

deras långsiktiga plan att ha möjligheterna att starta egna startups. Kortsiktigt behöver de hitta 

mer jobb och anställa fler konsulter för att få startupfonden att växa. Samtidigt menar dock 

Teknikern att de som ett mikroföretag behöver vara flexibla och villiga att ändra denna 

strategi.  

 

Jag tror att det viktigaste då när man jämför stora och små bolag är att vi 

är extremt öppna för att ändra detta. Det är inte så att vi kommer commita 

till detta och jaga detta till varje pris. Om vi om ett halvår kommer på att 

det här är bättre, ja men då blir det vår nya strategi. - Teknikern 

 

För AIM är det mer av en framtidsvision än en strategi. Om allt går vägen kanske de hamnar i 

visionen så småningom. De har dock inte några uttalade mätetal som de kommer utvärdera sin 

strategi gentemot och se hur långt de kommit. För att sätta en uttalad strategi menar Teknikern 

att det kan vara viktigt att göra en ekonomisk utvärdering om det vore en god idé att över 

huvud taget eftersträva en specifik strategi. För AIM är det dock viktigt att inte låsa sig till en 

strategi eftersom mycket kan hända på vägen. En framtidsvision och mål är dock viktigt att 

etablera för att motivera sig själva och ha något att arbeta efter. Teknikern berättar att AIM är 

med och arrangerar ett event de kör årligen. Det är ett event där utvecklare åker på en 

semester tillsammans och utvecklar nya idéer. Detta är inget de aktivt driver för att utveckla 

och växa, men om intresset för eventet ökar kanske AIM byter riktning till att omhänderta 



  48 

 

sådana event istället. Mikroföretag behöver vara mer snabbfotade och redo att byta bana på ett 

helt annat sätt än stora företag, menar Teknikern.  

 

Om vi kommer på att alla företag helt plötsligt vill vara med och sponsra 

eventet och skicka med sina utvecklare, då kanske AIM blir en resebyrå. Det 

får vi se liksom, det skulle kunna vara så. Jag hade inte haft något emot att 

åka utomlands 12 veckor om året och hålla kurser om machine learning. 

Det skulle kunna bli en business idé. Fan va skönt att vi inte spenderade två 

månader på att ta fram en strategi, skriva ner den och fundera på hur vi 

utvärderar och följer upp den.  - Teknikern 

 

Analytikern beskriver begreppet strategi som en förutbestämd plan på hur man ska angripa ett 

problem eller en utmaning. På AIM menar Analytikern att de egentligen inte tänker särskilt 

mycket i strategiska banor. Analytikern tycker det är svårt att besluta om och fastställa 

strategier när de jobbar inom en bransch som ställer höga krav på flexibilitet. Samtidigt menar 

Analytikern att det är viktigt att ha något uttalat för att öka motivationen i arbetet. AIM har 

diverse mål och riktlinjer för vad de vill uppnå inom en månad, halvår och fem år framåt. Det 

är något som har diskuterats men är samtidigt inget de tycker är viktigt att besluta om och 

fastställa. Samtidigt menar Analytikern att det finns en mer operationell strategisk nivå som 

mer handlar om vad de gör och hur AIM arbetar ut mot kund. I slutändan handlar det om att 

få intressanta uppdrag och tjäna så mycket pengar som möjligt. Analytikern menar dock att 

det är omöjligt för AIM att ha en fast operationell strategi som etableras i alla projekt och 

uppdrag. Det uppstår hela tiden nya moment med nya kunder, i dessa fall måste AIM alternera 

deras processer och vara flexibla för att tillfredsställa kundernas behov. Från början var det 

mycket ad hoc metoder som användes. Med tiden har det däremot blivit mer standardiserade 

processer som kan användas i takt med att AIMs erfarenhet breddas.   

 

Än så länge beskriver Analytikern att behoven av att konstant hitta nya uppdrag inte är 

särskilt höga för tillfället. Eftersom de bara är två personer inom bolaget har det inte varit 

svårt att uppnå en beläggningsgrad på 100%. Förr eller senare kommer säkerligen detta vara 

ett problem för AIM, menar Analytikern. Framförallt för att de själva vill växa och anställa 

personer. Det långsiktiga målet är att bli en inkubator för startups, men för att komma dit 

behövs fler personer. Det finns en stor utmaning i att växa men samtidigt vara lönsamma. 

Analytikern belyser också möjligheten för andra att också ge sig in och konkurrera på samma 

marknad. Om marknaden fortsätter växa, kommer även fler personer vara intresserade av att 

hoppa på tåget. Analytikern menar däremot att AIM förhoppningsvis har kunnat bygga ett 

stabilt nätverk och etablerat ett gott rykte under tiden som de har varit relativt ensamma på 

marknaden. Således har de konkurrensfördelar gentemot alla andra som vill ge sig in på 

marknaden i framtiden. 

 

På frågan om vad strategi är för något, beskriver Entreprenören att strategi är något långsiktigt 

och berör den stora bilden. Sedan finns det även kortsiktig strategi som Entreprenören väljer 

att kalla taktik, som berör mer snabba iterationer och hur något ska uppnås inom en snar 
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framtid. Strategi tycker Entreprenören handlar mer om en vision över ett antal år framöver 

som är grova och inte särskilt detaljerade. Entreprenören berättar att FarmersAI inte har ett 

specifik framtaget strategidokument som beskriver vad, hur och när något ska göras. 

Framförallt för att det tar lång tid att arbeta med att formalisera sådana dokument. Istället 

sätter FarmersAI upp tydliga mål som de vill uppnå. Dessa mål finns inom olika tidsaspekter 

som sträcker sig från månadsvis ända upp till var man vill vara om fem år. På det sättet menar 

Entreprenören att deras strategi blir mer hållpunkter som sätter mål för den framtida 

verksamheten. Samtidigt menar Entreprenören att det är mycket viktigt att ha någon form av 

plan. Även om visionen aldrig kommer uppnås samlar den ändå teamet och gör att man kan 

arbeta tillsammans med samma ambitioner.  

 

Till 2020 ska vi ha en kommersiell produkt ute på marknaden, 2021 ska vi 

börja titta på att gå internationellt, 2025 ska vi ha erövrat världen typ. Den 

typen av hållpunkter har vi, i min värld är det någon form av strategi men 

den är otroligt grov. - Entreprenören   

 

Utvecklarens uppfattning om strategiska aspekter är att det handlar om att ha en uppfattning 

om vart man är på väg och hur man tar sig dit. Däremot har Fintech varit dåliga på att besluta 

och fastställa strategier. Utvecklaren berättar att de hela tiden har behövt anpassa sig efter 

marknadens behov för att kunna fortskrida verksamheten över huvud taget.  

 

Om man applicerar det på vårt bolag så kanske vi inte riktigt har vetat vart 

vi är på väg eller hur vi ska ta oss dit, utan det har mer varit att springa på 

de bollar som varit uppe. - Utvecklaren 

 

Utvecklaren tycker att det är viktigt att vara lyhörd för vad kunderna faktiskt är beredda att 

betala för i dessa sammanhang. I värsta fall får man för sig att man sitter på en jättebra idé och 

så visar det sig att produkten är för avancerad, den supportar fel saker eller att något har 

förbisetts. Utvecklaren berättar att de tidigare har haft mer uttalade långsiktiga produkt- och 

bolagsstrategier men att oväntade händelser har satt käppar i hjulet för att uppnå dessa. Här 

tycker Utvecklaren att det är viktigt att vara dynamisk i sitt strategitänk. Som mikroföretag 

måste man kunna tänka om och omvärdera den aktuella situationen för att sedan snabbt ta en 

ny riktning. Utvecklaren beskriver att de på Fintech arbetar lite med strategier för deras 

produktutveckling, men enbart på väldigt låg nivå. Det mesta arbetet kring strategi drivs av 

inspiration och intresse istället för en välarbetad strategi. Utvecklaren berättar att Fintech har 

en uttalad strategi, vilket är att försöka bli ett produktbolag. Detta skulle innebära utveckling 

av produkter som går att sälja och som skalar. Detta har varit grundidén, men strategin för att 

realisera detta har varit mindre tydlig, menar Utvecklaren.  

  

Strategi för Ledamoten är att fatta oåterkalleliga beslut under osäkerhet. Att sätta ett format på 

ett kundförslag eller liknande är på ett sätt bara att göra. Att däremot fatta beslut där man inte 

riktigt vet hur marknaden kommer att reagera, det är strategi, enligt Ledamoten. Ledamoten 
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nämner att han ser strategiprocessen i tre nivåer. Det finns en strategisk nivå som handlar om 

just beslut under osäkerhet, den typen av stora frågor som: “Tror vi på detta 

marknadssegment?”. En annan nivå är den taktiska, där Ledamoten menar att det handlar om 

hur man exempelvis positionerar sig i ett nytt marknadssegment. I den tredje nivån 

Ledamoten tar upp, handlar det mer om operationella företeelser. Man måste sätta upp möten, 

formalisera hur kontrakt skall se ut och så vidare. Större och mer övergripande frågor är under 

hög osäkerhet och därefter blir det mindre och mindre osäkerhet i nivåerna. 

 

På frågan om uttalad strategi, tar Ledamoten upp exempel i hur det brukar fungera i andra 

branscher, där exempelvis enskilda anställda på konsultbolag ses som verktyg för att uppnå en 

viss omsättning. Här sker det lite investeringar i form av utbildningar och liknande, men målet 

är att växa. När CloudCare rör sig mot organisationer som har större typer av investeringar så 

handlar det mer om vad man har för avvägning beträffande risk. CloudCare har ett alternativ 

som innebär att gå ut väldigt snabbt och hårt till många kunder direkt, berättar Ledamoten. I 

detta fall behövs många utvecklare samt en stor PR-maskin. Dessutom behövs det även tas in 

ett antal miljoner kronor. I bästa fall går det och i värsta fall går bolaget i konkurs, menar 

Ledamoten. Generellt sett är statistiken för små bolag ganska dålig, det är inte speciellt många 

det går bra för. I CloudCares fall, fortsätter Ledamoten berätta att det inte finns några 

investeringar. CloudCare utvecklar bara sådant som redan är bekräftat och anställer bara 

personer när det finns pengar att göra det. Genom att ligga långt ned på den här riskskalan så 

når CloudCare sannolikt inte ut till lika många kunder, men det är mycket säkrare. Samtidigt 

menar Ledamoten att deras mål var att göra något kul tillsammans. Det är inte uttalat hos 

grundarna att CloudCare skall optimera det framtida värdet av bolaget, sannolikheten för att 

komma igång och ha en fungerande verksamhet är således hög. Denna inställningen styr 

ganska många beslut åt CloudCare, framförallt styrs finansieringsbeslut tydligt. Enligt 

Ledamoten är det således uttalat att de enbart optimerar sin verksamhet för att bolaget skall 

överleva. En annan strategi är att CloudCare kör så långt som möjligt med redan existerande 

lösningar och börjar utveckla något nytt när det är tydligt att det finns ett kundsegment. 

Ekonomiska satsningar görs enbart om de anser att satsningen med största sannolikhet 

kommer bli lönsam, menar Ledamoten. CloudCare har ingen uttalad långsiktig strategi, 

berättar Ledamoten. Egentligen tycker Ledamoten att det är bra med en vision som är 

superambitiös för framtiden, även om den ofta visar sig vara felaktig. CloudCare är istället 

ödmjuka för eventuella förändringar och blir på så vis istället opportunistiska.  

 

Coachen berättar att hon brukar sitta enskilt med grundarna av startups där de får svara på 

frågor om var företaget vill befinna sig i framtiden. Genom dessa svar går det att se trender i 

hur de vill arbeta, hur de vill att det ska se ut om 5–10 år. Det är viktigt att gå igenom detta i 

starten av ett nytt bolag eftersom det är viktigt att röra sig mot samma mål och vision, menar 

Coachen. För Coachen är strategi i ett tidigt skede mer utav en vision, en vilja om vart man 

vill ta sig. Det är viktigt att ha en strategi, men det är något man måste arbeta fram, menar 

Coachen. Beroende på hur ägarkonstellationen ser ut i företaget kan det även skapa vissa 

problem i hur de ser företaget i framtiden. Något måste man komma överens om. Det funkar 

inte enligt Coachen att sitta i en båt och samtidigt ro åt olika håll. Det är inte säkert att alla 

kommer överens direkt, men något litet måste man kunna bli överens om, berättar Coachen. 



  51 

 

Vad gäller långsiktig strategi tycker Coachen att det är viktigt att ha en vision som är väldigt 

svår att uppnå. Vad som händer tre månader fram är inte alltid intressant och det är viktigt för 

Tech-Inkubatorn att se drivkraften i företagen som de hjälper. Utan drivkraften och viljan att 

vara framgångsrika på lång sikt är det svårt att lyckas överleva som ett litet bolag, menar 

Coachen. 

4.5.2 Segmentering & marknadspositionering 

En anledning till att AIM ville etablera sig inom AI-marknaden var bristen på konkurrenter 

inom den. Teknikern menar på att AI fortfarande är väldigt nytt och så pass svårt att 

marknaden inte riktigt kunnat växa till sig än. Teknikern berättar att de inte har några 

egentliga konkurrenter inom den marknad de jobbar mot. Framförallt har AIM valt att nischa 

sig mot scaleups och enbart scaleups. Dessa företag är högteknologiska och har även fått 

finansiering. Således har sådana företag ett kapital som kan investeras i exempelvis AI-

lösningar. Teknikern berättar att deras förhoppning är att scaleups väljer att anlita AIM istället 

för större företag, framförallt av anledningen att scaleups kommer från en startupbakgrund 

och således enkelt kan relatera till situationen som AIM befinner sig i. Stora företag är 

förmodligen mer benägna om att välja en riktning som är säker vid inköp av exempelvis IT. 

Därför tror inte Teknikern att AIM kan rikta sig mot större företag eftersom de kan komma att 

välja andra alternativ framför ett litet nystartat företag med en osäker framtid. Dessutom riktar 

sig AIM enbart mot nordiska scaleups. Norden har en stark kultur beträffande startups och det 

kommer kontinuerligt nya tech-företag på den marknaden. Därav existerar det redan ett 

nischat kundsegment som är intressant och stort nog för AIM att rikta in sig mot. 

 

För scaleups då, skulle de anlita AIM som har startuperfarenhet och verkar 

sköna, duktiga och får mycket gjort. Eller ska de anlita ett tråkigt 

corporation som har 100 anställda som kommer leverera tre personer som 

sitter 8–5 och ska vara pappalediga? Är du scaleup och kommer från 

startupverksamhet, sitter nu som founder eller CTO och ska ta detta beslut, 

så hoppas vi på att man anlitar oss. -  Teknikern 

 

Teknikern berättar vidare att en annan anledning till att de väljer att rikta in sig mot just 

scaleups är de korta ledtiderna. Man kommer snabbt upp i hierarkin och kan få kontakt med 

en grundare eller en ledare inom organisationen. Detta gör att AIM kan jobba snabbare och 

effektivare. Vid kontakt med större företag flyter alla beslutsprocesser trögare. Det kan vara 

svårt att träffa personer högt upp i hierarkin som kan fatta snabba beslut. Därav tar det för 

lång tid att hantera stora företag samtidigt som det är osäkert om de i slutändan kommer välja 

AIM för att hantera deras angelägenheter. Eftersom Teknikern och Analytikern gillar att 

arbeta snabbt, flexibelt och effektivt blev det tydligt att större företag inte passade in i den 

modellen. Scaleups har ofta samma värderingar och liknande tankesätt vilket gör dem mer 

passande. Teknikern betonar även att de gärna hade arbetat med startups också men att det 

inte är möjligt på grund av att startups sällan har tillräckligt med pengar för att kunna anlita 

externa konsulter. Analytikern understryker det faktum att det är tydligt att AIM har en 
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grundläggande strategi som innefattar att konkurrera på AI-marknaden genom att jobba mot 

just scaleups.  

 

Entreprenören berättar att om man kan samla all information från alla datakällor inom 

lantbruket, inklusive lantbrukarens egna observationer, går det att bygga en kraftfull 

analystjänst som besvarar varför det ser ut som det gör och vilka konsekvenser det kommer 

få. Lantbrukare är dock sällan skolade inom teknik, därför är det viktigt att FarmersAIs tjänst 

är väldigt enkel att använda. Det ska inte vara svårt för någon att använda tjänsten och få data 

visualiserat på ett tydligt sätt. FarmersAI är i dagsläget i ett prototypstadie men Entreprenören 

berättar att det redan finns ett stort intresse för tjänsten. Vilken typ av lantbrukare som 

tjänsten fokuseras mot är något som är viktigt att beakta för FarmersAI i dagsläget. 

Entreprenören berättar att de måste börja någonstans där de snabbt kan komma in på 

marknaden och få spridning. 

 

Frågan är ju var i nålsticket vi kommer enklast in på marknaden. Det vet vi 

inte än. Det är lite fokus just nu, på tal om strategier och sådant. Allt 

baseras ju på vart vi börjar liksom. - Entreprenören 

 

Fintech sökte sig i början till möjligheter där konkurrensen inte riktigt fanns. Utvecklaren 

berättar att det inte är tomt på konkurrens, det finns andra organisationer som utvecklar 

liknande fast enklare produkter. Dessa kan dock inte göra samma sak som Fintechs tjänst, 

men som möjligen är tillräckligt bra för kunden. Som exempel nämner Utvecklaren en av 

Fintechs produkter som är mycket billigare än konkurrenternas. För en liten spelare i det 

segmentet blir det helt plötsligt ingen hård konkurrens på grund av prisbilden samt storleken 

på organisationen. I dessa fall har Fintech undvikit de stora konkurrensproblemen genom att 

nischa sig, säger Utvecklaren. 

 

I CloudCare berättar Ledamoten att de är allmänt försiktiga. I jämförelse med andra bolag där 

han är involverad, är riskaptiten större. Något som CloudCare inte löst riktigt än, är frågan 

angående vilken bransch som är bäst att försöka satsa på. Ska molntjänsten säljas som ett 

generiskt verktyg? Om CloudCare inte säljer det som ett generiskt verktyg behöver de gå mot 

en nisch. På detta sätt blir deras produkt mer specialiserad till en industri, här håller 

CloudCare just nu på att testa mycket, ett tydligt område utan strategi. Som litet bolag tror 

Ledamoten att det är svårt att lyckas med en generisk lösning. Det finns så klart undantagsfall, 

men denna fråga har CloudCare diskuterat i tre år och det är fortfarande lite oklart hur de bör 

gå tillväga, menar Ledamoten. Det är inte speciellt sannolikt att man som mikrobolag 

konkurrerar rakt på sak mot ett stort bolag. Exempelvis att göra telefoner, den typen av 

investering som krävs gör det omöjligt för ett mikrobolag att göra en bra telefon, menar 

Ledamoten.  

 

Kan mikroföretag göra ljuslyktor? Ja, förmodligen. Här finns dock 

fortfarande bekymmer med att sätta upp framgångsrika produktionskedjor 
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och liknande. Med små resurser får man göra något väldigt nischat och 

väldigt bra. - Ledamoten 

 

Coachen beskriver att en viktig del i Tech-Inkubatorns arbete är att hjälpa startups att 

positionera sig rätt på en marknad. Först och främst måste man genomgå en 

marknadsverifiering för att se om den aktuella tjänsten eller produkten är mottaglig. Därefter 

gäller det att nå ut till de kundsegment som produkten kan vara intressant för. Ett problem 

som Coachen stöter på är att innovatörer ofta är smala i sitt tänk över var deras produkt kan 

etableras. Många av dagens avancerade innovationer kan ofta anpassas för att passa in på flera 

olika områden. Någonstans måste man dock börja och att hitta en marknad där produkten 

passar in är oerhört viktigt.  

4.5.3 Differentiering 

Teknikern menar att de på AIM definitivt försöker särskilja sig från alla andra inom 

marknaden. Det är ett tydligt koncept som de försöker uppnå. Dels att göra något annorlunda 

än de stora organisationerna och framförallt de stora konsultbolagen på marknaden, men 

också att försöka differentiera sig från andra småbolag. AI-marknaden är för tillfället så pass 

galen och intressant att Teknikern inte tror att man nödvändigtvis behöver särskilja sig från 

alla andra. Marknaden är långt ifrån mättad och det finns en hög efterfrågan på den typ av 

tjänst som AIM kan erbjuda. Således kan AIM hålla sig inom en mindre geografisk 

utsträckning och bara rikta sig mot ett specifikt kundsegment utan att behöva vara oroliga för 

att få jobb. Teknikern tror absolut att det är bra att ha specifika egenskaper i ett litet företag 

för att kunna konkurrera framgångsrikt. Det är dock inte ett måste vilket till mångt och 

mycket beror på efterfrågan och tillväxten inom den aktuella marknaden. Däremot menar 

Teknikern att om man lyckas differentiera sig inom marknaden, har man säkerligen ett större 

ekonomiskt värde inom ett par år i jämförelse med ett företag som försöker göra samma sak 

som alla andra.  

 

Entreprenören påpekar att det inom området dataanalys för lantbrukare inte finns särskilt 

många konkurrenter. Därav ändrade Entreprenören sin affärsidé från att initialt vilja bygga 

autonoma traktorer till att gå mot denna mer öppna marknad med större möjlighet att etablera 

sig. Entreprenören berättar vidare att det finns väldigt få med teknisk bakgrund som också är 

intresserade av lantbruk, vilket gör att konkurrensen också är mindre i allmänhet. Agtech är 

enligt Entreprenören inte lika hett som andra AI-områden eller fintech vilket gör det mycket 

lättare att konkurrera. 

 

Utvecklaren berättar att anledningen till att Fintech började utveckla sin tjänst var för att de 

hittade ett behov som ännu inte var tillfredsställt på marknaden. Således kunde de börja 

utveckla något som ingen annan gör och lösa det problemet. Genom att utveckla något nytt 

och vara ensamma om det kan man snabbt få nya kunder om man som företag kan förankra att 

tjänsten är användbar, förklarar Utvecklaren. Innan de började med utvecklingen hade de 

också tagit temperaturen på marknaden och insett att det existerade ett intresse för en sådan 

produkt. Fintechs senaste produktidé tillkom från Vd:ns bror som såg en möjlighet att lösa ett 

problem inom industrin. Utvecklaren menar att utvecklingen av denna produkt påbörjades på 
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ungefär samma sätt som den första produkten Fintech utvecklade. En möjlighet eller ett 

problem identifierades och en produkt utvecklades för att lösa det. I detta fall fanns det en 

möjlighet att automatisera stora delar av ett arbetsflöde som utgjordes av manuella uppgifter. 

Det är lite av ett bananskal och drivs av potentiella möjligheter, menar Utvecklaren. 

 

CloudCare har försökt att hitta en nisch där det inte fanns andra alternativ, utan enbart 

substitut. Det finns egentligen ingenting som CloudCare konkurrerar med rakt på, menar 

Ledamoten. Det handlar snarare om att bygga upp marknaden för CloudCare eftersom det 

finns många bolag som inte känner att det är nödvändigt att ha en prydlig och interaktiv 

presentation istället för ett kalkylblad. Det finns andra bolag som gör liknande saker som 

CloudCare, men mot dessa konkurrenter tycker Ledamoten att CloudCares kvalitet står sig 

väldigt bra. I detta fall är det inte andra bolag CloudCare behöver konkurrera med, berättar 

Ledamoten.  

 

Hur hanterade Spotify och Netflix sina konkurrenter när deras tjänst 

lanserades? De hanterade ingenting eftersom det inte fanns några 

konkurrenter, men det fanns substitut. Du kunde köpa musik på iTunes Store 

eller CD-skivor. - Ledamoten 

 

För CloudCare gäller samma sak, där substituten är konkurrensen, fast så klart på en helt 

annan skala, berättar Ledamoten. För CloudCare handlar det om att försöka få kunder att 

förstå att de kommer att tjäna mer pengar med hjälp av tjänsten. Eftersom tjänsten kostar 

mindre än vad din nya förtjänst blir så kan båda parter skapa värde tillsammans, menar 

Ledamoten. 

4.6 Konkurrens 

Inom kategorin konkurrens presenteras empiriskt material kopplat till hur mikroföretagen 

konkurrerar på IT-marknaden och mot andra organisationer. 

4.6.1 IT-marknaden 

Teknikern berättar att de har en gedigen grundförståelse för ämnesområdet AI och ML som 

gör att de kan slå sig in på den marknaden. Samtidigt menar Teknikern att de verkligen inte är 

några experter och inte kan jämföras med personer som doktorerat inom ämnet och de som 

sitter på de största IT-företagen i världen. Istället för att vara experter inom AI menar 

Teknikern att de är duktiga på att identifiera olika verksamheters problem och hur de kan 

lösas med hjälp av AI. På detta sätt menar Teknikern att de kan illustrera hur AI kan skapa 

värde för en verksamhet istället för att argumentera för att de är experter inom ämnesområdet. 

 

Vi är inte experter på något sätt jämfört med de som har PhD som jobbat 

på Intel och Google i 5 år. Vi kan inte konkurrera med deras kunskap, men 
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det är också viktigt att förstå det. Vi tar det vi är bra på. Vi kan koppla 

affärsvärdet till AI, det är inte så många som kan det. - Teknikern. 

 

Teknikern fortsätter med att belysa att AI för tillfället är en väldigt het marknad som AIM kan 

tjäna pengar på. Samtidigt kommer det hela tiden många nya startups inom IT-sektorn som 

AIM ser som potentiella framtida kunder. Men exakt vad som händer i framtiden vill inte 

Teknikern sia om. Istället menar han på att AIM är väl medvetna om att marknaden kan vända 

och förändringar inom AIM kan komma att behövas. Det är dock inget de kan gå runt och 

konstant tänka på och planera för. Just nu menar Teknikern att de har en fördel på marknaden 

med tanke på den skrala konkurrens som existerar. Det kommer inte se likadant ut om ett par 

år när AI-fältet inte är lika ungt längre. Som litet bolag menar Teknikern att det är enkelt att 

vara redo att snabbt göra förändringar och gå i en annan riktning beroende av de rådande 

omständigheterna.  

 

Nu är det svinnice, vi gillar AI och vi kan jobba med det. Men om det 

kollapsar får vi hitta på något annat. Jag tror det är vår styrka, vi är 

ganska så versatile. [...] Planerar vi för förändring? Nej, hela AIM bygger 

på att det kommer vara en stark AI-marknad de kommande åren. - 

Teknikern 

 

Analytikern tycker inte att det har varit svårt att hitta konkurrensfördelar på marknaden och 

nämner tre aspekter som visar på detta: 

 

• Det finns inte speciellt mycket konkurrens över huvud taget 

• Teknikerns och Analytikerns bakgrund som dataanalytiker på Apple 

• Ett gott rykte 

 

Att marknaden har väldigt få konkurrenter är enligt Analytikern en aspekt som gör allting 

mycket enklare för AIM. Vidare menar Analytikern att hans och Teknikerns bakgrund på 

Apple har gjort det enklare för dem att få uppdrag. Det skapar förtroende hos kunder att ha en 

erfarenhet från en sådan vida känd organisation. AIM är relativt unga i branschen men 

Analytikern menar ändå att de har lyckats skapa ett rykte om sig själva i att vara pragmatiska, 

drivna och duktiga. I slutändan är det bara Analytikern och Teknikern som jobbar på AIM i 

dagsläget, vilket sätter stor press på individerna snarare än varumärket. I det avseendet tror 

Analytikern att det är av stor vikt att kunna presentera och tala för sig själv och professionellt 

påvisa hur AIM kan hjälpa en potentiell kund. Vidare påpekar Analytikern att de flesta andra 

som har etablerat sig på AI-marknaden, främst är större konsultbolag. Dessa företag har 

däremot ofta en mer spretig verksamhet mot hela IT-marknaden och har inte AI som 

kärnverksamhet. Således menar Analytikern att de inte ser större konsultbolag som en direkt 

konkurrent eftersom de inte kategoriseras som AI-företag. 

 

Entreprenören är medveten om att marknaden och omvärlden kan förändras snabbt. 

Framförallt belyser Entreprenören att man som ett litet företag har möjligheten att vara 
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flexibel och att snabbt göra förändringar efter nya krav och behov. Utmaningar och hinder 

kommer alltid att inträffa och då gäller det att vara alert och hantera dem på bästa möjliga sätt. 

Vidare menar Entreprenören att den snabbt föränderliga omvärlden inte är den främsta 

utmaningen. Istället framhäver han istället trögrörligheten på marknaden som ett stort 

problem för ett mikroföretag. Entreprenören menar att många mindre företag måste ge upp på 

grund av att det går för långsamt att få in kunder. I slutändan handlar det om att tjäna pengar 

och vara lönsam för att kunna fortsätta med sin verksamhet. Det är ett mycket större problem 

än hot från potentiella konkurrenter. 

 

Att konkurrera inom IT-marknaden tror Entreprenören är mycket enklare än andra branscher, 

framförallt om man är duktig. I många andra branscher måste man ha inarbetade nätverk. 

Inom detaljhandeln krävs exempelvis ett distributionsnätverk och en effektiv produktionslinje 

för att kunna konkurrera. Sådana krav finns inte på IT-marknaden, det krävs inte massa 

pengar för att ta fram ett koncept och visa att det fungerar. Entreprenören menar att IT-

marknaden går att konkurrera på genom enbart kompetensfaktorn och inte vilka strukturer 

man behöver luta sig mot. Samtidigt blir konkurrensen tuffare eftersom det är enkelt för alla 

andra att också gå in på samma marknad. Hotet från nya konkurrenter är definitivt mer 

påtagligt på IT-marknaden men Entreprenören tycker ändå att fördelen med att kunna 

utveckla ett IT-system och sedan få snabb spridning, gör det lättare att konkurrera på IT-

marknaden.  

 

Om vi skulle börja tillverka en ny såmaskin till exempel. Det hade varit 

skitsvårt. Dels kostar det mycket för lantbrukaren att köpa in. Det blir en 

stor investeringskostnad. [...] Du behöver ett distributionsnätverk, 

underleverantörer, hela systemet. Det är mycket svårare än att utveckla en 

molntjänst som du kan sprida genom nätet. - Entreprenören 

 

Fintech har inte arbetat fram något speciellt tillvägagångssätt för hantering av förändringar i 

omvärlden. Hittills har Fintech främst drivits av tillfälligheter. Det är en svår situation att 

hantera där det hade varit en fördel med mer fokus på konkurrensanalys, enligt Utvecklaren. 

När man är få i organisationen är det svårt att balansera när man har högt kundtryck och håller 

på att utveckla produkter. Samtidigt lovar man alltid mer än vad man kommer att hinna med, 

menar Utvecklaren. Kunden ser det ändå som positivt när något levereras och att det som vi 

inte har hunnit med kommer att implementeras i framtiden. Hur förändring hanteras tror 

Utvecklaren är svårt, men det är säkerligen någonting som kan utvecklas och bli bättre. 

 

Ledamoten ser förändringar på IT-marknaden lite annorlunda. Vissa enstaka saker kan 

förändras väldigt snabbt, men det som sätter strukturen är konstanta under en lång period, 

menar Ledamoten. Vissa industrier kan röra sig väldigt fort, exempelvis hur betalningar sker. 

När Swish lanserades förändrades marknaden väldigt fort där majoriteten av transaktionerna 

kopplade till Blocket förmodligen sker via Swish istället för kontanter mellan köpare och 

säljare. Ett mer tekniskt exempel skulle kunna vara källkodshantering, där utvecklare gick 

från att inte ha något system till att använda Github och Bitbucket. Det finns förmodligen få, 
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eller inga, nystartade projekt som idag inte skulle använda sig av någon av dessa lösningar, 

menar Ledamoten. Principen att ha versionshantering och källkod är dock oförändrad sedan 

20 till 30 år tillbaka. Detsamma, fortsätter Ledamoten, gäller designmönster och API:er. 

Mycket av det fundamentala inom utveckling har varit likadant under en lång tid. Ledamoten 

menar att det är väldigt mycket som är stabilt, där de största skillnaderna sker för 

konsumenterna. Om man däremot som bolag arbetar mot andra bolag, förändras saker och 

ting i pusselbitar. Hur pusselbitarna ser ut förändras dock inte särskilt mycket. Att någon 

skulle sluta använda Excel finns inte på kartan, menar Ledamoten. Samtidigt påpekas att 

Google Sheets är ett bra “gratis” alternativ till Excel. Här menar Ledamoten att man skulle 

kunna säga att det har rört sig ganska fort framåt där man går från mjukvara som installeras på 

datorn till att köra liknande program i webbläsare. Ett litet startup använder sannolikt Google 

Sheets istället för Excel, vilket i sig är en ganska snabb förändring. Formlerna och strukturen 

är dock precis detsamma i båda alternativen. Det är fortfarande ett kalkylblad som används 

istället för ett helt annorlunda koncept. Ledamoten försöker även påvisa sin poäng med 

webbläsare som exempel. Utvecklingen av webbläsare har rörts sig snabbt framåt, där en 

modern webbsida inte kan öppnas i en webbläsare som är fem år gammal. Här blir det 

kompabilitetsproblem fram och tillbaka. “Vad är och gör en webbläsare?”, frågar Ledamoten.  

 

Jo, en webbläsare renderar HTML-kod, bilder och kör en javascriptmotor, 

vilket i stort sett har varit konstant i 30 år. - Ledamoten  

 

Tech-Inkubatorn hjälper ofta startups genom att fråga väldigt jobbiga frågor, något som inte 

alla klarar av och uppskattar. Det handlar även om att hjälpa företag med att ansöka om 

patent, vilket är viktigt om företaget är litet. Coachen berättar att det är viktigt med skydd som 

gör en konkurrenskraftig mot stora spelare som redan finns på marknaden. Med rätt skydd och 

patent kan andra företag med stora resurser inte kopiera idén. Om mikroföretagen får frågan 

kring vad de har för utmaningar, skulle de säga pengar, berättar Coachen. Ofta handlar det om 

att de inte riktigt kan förklara deras värdeerbjudande på ett bra sätt. Det är därför de inte får 

några kunder och det i sin tur är därför de inte får några pengar, menar Coachen. Det är dock 

utmanande att tydligt kunna förklara värdeerbjudandet i ett mikroföretag om det handlar om 

avancerad teknik. Det är ofta svårt att se applikationerna och möjligheterna, det är ofta för 

produktorienterat, menar Coachen. 

 

Coachen tycker att IT-marknaden är stor och oförutsägbar. I linje med övriga respondenter, 

känner Coachen att IT-marknaden rör sig snabbare än andra marknader. Det handlar mycket 

om att komma ut snabbt på marknaden eller ha de bästa samarbetsavtalen med större spelare. 

Här får man passa sig så man inte utnyttjas och gör en dålig affär, vilket inte är ovanligt när 

man är en mindre spelare, tycker Coachen. Det är viktigt att hitta det riktiga problemet, där 

viktiga behov under en längre tid förhoppningsvis visar sig vara hållbar. IT-branschen är svår, 

det är viktigt att skapa en skalbar och hållbar affärsmodell, menar Coachen. Avslutningsvis 

menar Coachen att idén endast utger en liten del av bolaget, där teamet, omvärlden och de 

strategiska valen är det viktigaste. 

 



  58 

 

Tech-Inkubatorns mål med de mikroföretag som de försöker hjälpa är att bilda ett 

tillväxtbolag, berättar Coachen. När mikroföretaget har genomfört sin marknadsverifiering 

finns det olika slags gensvar från marknaden. Utifrån dessa gensvar och mottagandet av 

marknaden arbetar Tech-Inkubatorn tillsammans med mikroföretaget för att skapa någon form 

av strategi. Här berättar Coachen att marknaden ofta agerar på ett sätt, där det handlar om för 

företag att nå över “the chasm” eller avgrunden (se figur 2). Med detta menar Coachen att den 

tidiga marknaden består av teknologientusiaster och tidiga adoptanter. Dessa två grupper 

består av de personer som gärna vill köpa det senaste på marknaden och har ett stort intresse 

för allt som har med teknik att göra. Personerna i dessa två grupper lider ofta av “fear of 

missing out”, vilket innebär att de är oroliga och får ångest att de möjligen missar något om 

de inte agerar. 

 
Figur 2: Crossing the chasm (Mohammad, 2017). 

 

Efter de tidiga adoptanterna kommer sedan en stor avgrund som är svår att ta sig över, menar 

Coachen. För att ta sig över avgrunden behövs tillräckligt med människor som tror på och 

tycker om produkten eller tjänsten. Efter avgrunden finns den stora majoriteten av marknaden 

och det är dit startups vill ta sig för att inte längre vara ett startup. Coachen berättar att det 

ibland är svårt att få startups att förstå att det är de tidiga adoptanterna som de behöver fånga 

först. För att nå över avgrunden behöver produkten eller tjänsten faktiskt lösa ett problem som 

majoriteten lider av. De tidiga adoptanterna kan agera bra kravställare för att förbättra och 

färdigställa det företaget erbjuder. Coachen berättar att företag ofta behöver strategisk hjälp 

att nå ut till korrekt segment i detta anseende. Marknaden brukar ofta delas in i lanserings-, 

mål- och massmarknad för att nå ut till de tänkta kunderna. Coachen menar att denna avgrund 

är viktig att tänka på eftersom det ofta är här som startups dör. 
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4.6.2 Mikroföretag kontra större företag 

Som mikroföretag generellt sett, tror inte Teknikern att man måste särskilja sig för att vara 

konkurrenskraftig. Istället lyfter Teknikern fram de fördelar man har som litet bolag i 

jämförelse med ett stort. Ett mikroföretag har en annan sorts snabbhet. Man kan flytta sig 

snabbt och vara flexibel i de flesta situationer. Ett stort företag måste istället planera sina 

resurser och hantera beslut i flera olika led. Som mikroföretag påpekar Teknikern att det 

således är en stor fördel att kunna vara flexibel och snabbfotad. För AIM har det däremot 

funkat bra genom att bara vara sig själva. Teknikern berättar att AIM inte behöver vara ute 

hos en kund och representera ett företagsnamn. De kommer dit som sig själva och kan således 

skapa en personlig kontakt på ett sätt som inte större företag klarar av.  

 

För oss har det funkat väldigt bra genom att bara vara oss själva. Om det 

är säreget eller inte, det får man väl titta på alla andra mikroföretag och 

jämföra med. [...] Vår edge har varit att vi är ute mycket och representerar 

oss själva och snackar om intressanta problem. Vi rör oss runt på mässor 

och typ pitchar grejer, bygger coola grejer på fritiden också. Det är vår 

edge. - Teknikern 

 

Analytikern berättar att många av de andra spelarna på AI-marknaden är större konsultbolag. 

Dessa utgör dock inga direkta hot mot AIM. Framförallt jobbar de på ett helt annat sätt och 

poängterar precis som Teknikern deras långsamhet i processer och att de har svårt att anpassa 

sig när marknaden förändras.  

 

Genom Analytikerns bakgrund hos större bolag, har han märkt stora skillnader i hur man 

jobbar strategiskt beroende på bolagsstorlek. Framförallt är den ekonomiska biten oftast inte 

en faktor för ett globalt företag som exempelvis Apple. För AIM finns det alltid en ekonomisk 

baktanke med alla beslut som fattas och alla handlingar som utförs. Grundstenen för att 

bedriva en verksamhet utgår från att tjäna pengar. Ett sådant tänk behövde Analytikern aldrig 

ha på Apple. Behövdes det ekonomiska medel eller andra humanitära resurser för att lösa ett 

problem, var det aldrig svårt att få tag i. Ett stort bolag har helt andra problem och utmaningar 

i jämförelse med ett litet. De flesta av problemen som Analytikern stötte på hos Apple är 

således inte applicerbara i en mindre kontext. Däremot har AIM en vision om att bli en 

mycket större apparat och kan möjligen börja stöta på samma utmaningar som större företag i 

framtiden.  

 

Det handlar bara om att ringa någon och säga ”Tja, vi behöver $40 000 

000 här” så får man det. Det är lite så det funkar i ett stort globalt företag. 

Har man en tillräckligt bra idé eller sitter man tillräckligt högt upp så 

ringer man och får pengar, sen är det inte mer med det. - Analytikern 

 

Entreprenören ser inte större organisationer som ett direkt hot mot FarmersAI. Istället belyses 

fördelarna med att vara ett litet företag inom lantbruksbranschen. Precis som Teknikern och 
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Analytikern menar Entreprenören att man kan jobba snabbare och framförallt ha en närmare 

kontakt med kunderna och således bygga personliga relationer på ett annat sätt än ett stort 

företag. Entreprenören tror inte heller att lantbrukare är intresserade av att anlita ett stort IT-

konsultbolag för att ta fram ett system eller dylikt. Det kostar för mycket samtidigt som 

ansvaret blir för stort för lantbrukaren. 

 

Utvecklaren beskriver hur deras främsta kundkrets är banker och fondförvaltare, vilket i de 

allra flesta fall är stora organisationer. Detta har lett till flertalet utmaningar för Fintech. 

Utvecklaren menar att stora organisationer ofta är extremt trögrörliga, vilket är motsatsen mot 

hur ett mikroföretag fungerar. Detta har haft en betydande faktor under alla år som Fintech 

har haft en produkt på marknaden. Ett projekt har rullat på i snart fyra år men 

implementeringen har ännu inte kunnat färdigställas hos kunden.  

 

Nu har vi haft ett projekt men inte kommit i mål av olika anledningar, som 

inte beror på oss men på deras storhet och trögrörlighet och deras 

svårighet att driva flera saker parallellt när det gäller IT. - Utvecklaren 

 

Det är en utmaning att konkurrera, speciellt när kundsegmentet är stora organisationer som 

exempelvis banker, menar Utvecklaren. Fintechs potentiella kunder vill gärna ha en stor 

partner som de vet kommer att finnas kvar i framtiden. Om man är en liten organisation som 

bara har funnits i ett par år och redovisar röda siffror, är det svårt att stänga sådana affärer, 

menar Utvecklaren. Som mikroföretag har man inte speciellt mycket bagage, man är 

lättrörligare och man kan snabbare anpassa en produkt efter kundens behov. Utvecklaren 

påpekar att det inte behöver vara så här i alla fall, men det har hittills varit på detta sätt. 

Kunderna är glada att de snabbt kan få support då de inte behöver vänta längre än en timme 

från att något är fel tills det är löst, i andra fall några timmar eller som värst en dag. Det är stor 

skillnad om man jämför med större organisationer, menar Utvecklaren. I och med köp av en 

produkt från en större organisation finns det möjligtvis ett supportavtal som säger att kunden 

ska få hjälp inom två veckor. Det är olika i olika situationer, ibland är det till fördel att vara 

associerade med större organisationer som har byggt upp ett varumärke och anseende, vilket 

man på sätt och vis får på köpet, förklarar Utvecklaren. 

 

Utvecklaren berättar att Fintech har kommit långt i flertalet diskussioner hos potentiella 

kunder där affären i slutändan har gått till någon annan. En av anledningarna var att Fintech 

var för små för att den stora kunden skulle känna sig bekväm med det, menar Utvecklaren. I 

ett av fallen konkurrerade Fintech med ett konsultbolag som meddelade att de kunde bygga 

vad kunden behövde och att det inte var några problem. Samtidigt hade Fintech en färdig 

produkt som löste 90% av kundens behov och fick trots detta inte affären. En stor del till att 

denna affär inte gick i hamn tror Utvecklaren var på grund av Fintechs storlek. För en liten 

kund kan det istället vara en fördel med en liten organisation som leverantör eftersom det går 

att erbjuda en annan typ av service, poängterar Utvecklaren. 
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Skillnaden mellan mikro- och större företag i långsiktiga strategiska tankar är ganska stor, 

berättar Ledamoten. Med stora bolag, i extremfallet Apple, så kan Ledamoten tänka sig att de 

behöver planera vad de ska göra långt in i framtiden när en affärsenhet eller segment inte kan 

bli bättre. De behöver skapa helt nya produkter, fundera om de bör gå in i AR, VR, 

bilindustrin, finansiella tjänster och liknande. I mindre bolag, där man arbetar inom en 

specifik nisch och plötsligt bemöter större bolag som gör samma sak, blir det svårt att försvara 

sig, menar Ledamoten. Som mikroföretag har du inte råd att tänka i de banor som Apple gör, 

tänker man i de banorna tror Ledamoten att fokus ligger på fel saker.  

 

Kan mikroföretag röra sig mot en annan nisch om de stöter på problem i 

nuvarande nisch? Ja, men det måste nog per definition bli lite mer reaktivt. 

- Ledamoten  

 

För att bli ett framgångsrikt mikroföretag behöver man hitta den här nischen samt ha lite tur, 

för att sedan kunna expandera. Ledamoten tycker att långsiktiga strategiska planer per 

definition blir irrelevanta för mindre bolag eftersom det finns saker som totalt skulle kunna 

förstöra bolaget. Säljer ditt bolag värmeljus där sedan IKEA bestämmer sig för att göra 

samma sak med gratis hemleverans och 60% billigare, då är det tufft att överleva, menar 

Ledamoten. 

 

Coachen håller med tidigare respondenter i det att mikroföretag har lättare för att springa fort 

och vara lyhörda gentemot problem. Flexibiliteten i mikroföretag skapar potentiella 

möjligheter att jobba snabbare än större bolag, göra mer nytta och känna ett större syfte i det 

man gör. Ofta kan mikroföretag förverkliga saker snabbare och där finns det en möjlighet att 

göra ett riktigt bra avtryck, berättar Coachen.  

4.6.3 Nätverk & kontakter 

Den största utmaningen som Teknikern anser att AIM stöter på för att konkurrera på AI-

marknaden är att konkurrera med andra företags kontaktnät. Teknikern och Analytikern är nya 

inom AI och relativt nya ut från universitetet också. Således var det svårt för AIM att 

inledningsvis hitta kunder eftersom inga visste vilka AIM var. Andra personer som funnits 

inom branschen och framförallt regionen i många fler år än Teknikern och Analytikern, har 

byggt upp relationer som är svåra att konkurrera med. Teknikern berättar att de inom regionen 

har märkt att det är samma bolag och samma människor överallt. Det blir viktigt att som ett 

nytt och litet bolag försöka synas mycket på marknaden och träffa folk för att skapa 

relationer. Detta behöver inte nödvändigtvis vara ur ett marknadsföringsperspektiv, utan 

Teknikern menar att det främst handlar om att komma i kontakt med personer på marknaden. 

AIM försöker således synas på mässor för att visa upp sig och träffa folk inom branschen. 

Samtidigt håller AIM koll på startups i regionen och inkubatorer för att tidigt skapa relationer 

till personer som sedermera kan behöva deras tjänster. Ett redan etablerat bolag med fler 

anställda har således enligt Teknikern ett övertag mot AIM eftersom de känner fler personer 

och har skapat ett större nätverk inom marknaden.  
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För att skapa goda relationer till kunder menar Teknikern att det är viktigt att våga vara 

personlig och ärlig mot kundsegmentet. För AIM är det betydelsefullt att det ska vara rimligt 

att kunna umgås med både anställda och kunder även utanför jobbet. Detta är en fråga som 

hanteras både vid val av potentiella kunder samt vid anställning av nya förmågor hos AIM. 

För AIM handlar det om att skapa långvariga och personliga relationer samtidigt som det gör 

deras jobb mer trivsamt. Scaleups ska inte känna att AIM kommer in med några personer som 

bara är där för att göra sitt jobb och fakturera. Istället ska man komma in och bli en del av 

kundens verksamhet och värna om både kundens utveckling i första hand, men också att de 

ska tycka att det är roligt att arbeta tillsammans med AIM.  

 

Scaleups ska inte känna att AIM kommer in med fyra fyrkantiga personer 

som gör någonting och sen drar och är klara. Utan det ska bli lite mer 

personlig kontakt. [...] Det är inte som att jag och Analytikern glider in där 

i suit och bara - tjena vad vi ska leverera nu och vi är kings, by the way, här 

kommer en Powerpoint. - Teknikern 

 

Ledamoten trycker också på att det är viktigt med ett nätverk. CloudCare har än så länge fått 

majoriteten av sina kunder genom kontakter som har etablerats genom tidigare arbetsgivare 

och uppdrag. CloudCare har även haft ett litet samarbete med Google där de har lagt lite 

resurser på marknadsföring, vilket har visat sig generera några nya kunder. En möjlig strategi 

framöver är att anställa en eller två nya säljare för att även kunna nyttja deras kontaktnät, 

menar Ledamoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  63 

 

5 Analys & diskussion 

I vår analys och diskussion lyfter vi fram vår empiri i relation till litteraturen utefter de teman 

som identifierats. I samband med detta kommer även en diskussion föras från vårt perspektiv 

kring fenomenen. Argumentationen kommer sedermera ligga till grund för slutsatserna av 

denna studie. 

5.1 Mikroföretagande & organisationsstruktur 

Detta avsnitt innehåller vår analys och diskussion kring mikroföretagens affärsområde, 

organisationens roller samt hur de fattar beslut.  

5.1.1 Bakgrund till affärsområde 

Beträffande vilka faktorer som ligger bakom de olika mikroföretagens val av affärsområde, 

ser vi tre tydliga aspekter som berörs av respondenterna: entreprenörsanda, intresse för 

affärsområdet och ett tydligt marknadsbehov. Intresset för en marknad eller en specifik teknik 

var en grundförutsättning för alla våra respondenter i sina val av fokusområde. Teknikern och 

Analytikern startade AIM tillsammans för att de dels ville driva något eget men också på 

grund av deras intresse för den komplicerade tekniken som finns inom AI- och ML-området. 

Samtidigt är de tydliga med att AIM började inom detta affärsområde eftersom de kunde 

identifiera ett behov för sådana tjänster på marknaden. FarmersAI är också uppstartat på 

liknande premisser där Entreprenören ville driva något eget inom sitt intresse för lantbruk. 

Efter att ha undersökt möjligheterna och behoven på marknaden kunde FarmersAI sedermera 

smalna av mot dataanalys och informationshantering. För Fintech belyser däremot inte 

Utvecklaren intresset för affärsområdet som en drivkraft för att ge sig in på marknaden. 

Däremot betonar Utvecklaren att de som startade Fintech hade erfarenheter inom branschen 

och således kunde identifiera ett behov av att lösa en del bekymmer. Således blev valet av 

affärsområde en naturlig följd av den erfarenhetsmässiga bakgrund som fanns att tillgå. 

CloudCare har en helt annan anledning till att starta ett mikroföretag i jämförelse mot de 

andra i denna studie. Ledamoten berättar hur CloudCare startades med främsta syftet att ha en 

plattform för ett gäng barndomskompisar att umgås via. Samtidigt fanns det även en tydlig 

entreprenörsanda och ett identifierat marknadsbehov som gjorde projektet möjligt. 

 

Andersson (2011) framför att en nybildad organisations fokus styrs hårt baserat på 

entreprenörens karaktäristiska drag, deras kunskap samt deras nätverk av människor. Hos de 

mikroföretagen som representeras i denna studien är det tydligt hur alla har valt att fokusera 

på ett område där man har en initial kunskap att utnyttja. Detta kan ses som en självklarhet, 

men vi tror att denna initiala kunskap är än viktigare inom en konkurrensutsatt marknad. Detta 
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belyses också av Entreprenören som menar att ett litet företags framgång på IT-marknaden till 

stort beror på hur duktig man är inom sitt område. Entreprenören belyser också enkelheten för 

vem som helst att snabbt börja konkurrera på IT-marknaden. Är man inte tillräckligt duktig är 

det en stor risk att snabbt bli utkonkurrerade av andra aktörer. Andersson (2011) menar även 

att entreprenörers nätverk styr val av affärsområde. I denna aspekt går våra respondenter 

skilda vägar. AIM hade inte på förhand ett nätverk att arbeta mot, utan valde istället en helt ny 

marknad för dem själva. Likaså var inte nätverket i sig en faktor för Entreprenören när han 

startade FarmersAI. AIM och FarmersAI hade istället ett mer tydligt driv för sitt 

intresseområde och ett identifierat marknadsbehov. För Fintech och CloudCare var däremot 

nätverket en direkt anledning till att etablera sig på marknaden. En stor anledning av detta 

uppfattar vi vara på grund av att deras affärsområden på IT-marknaden har större konkurrens. 

För dem var ett nätverk inom marknaden en stor anledning till att de kunde etablera sig på 

marknaderna över huvud taget. Självfallet är det en stor fördel att ha ett nätverk att utnyttja. 

Samtidigt ser vi inga problem att klara sig utan ett nätverk om man är tillräckligt duktig eller 

fokuserar på nya marknader med låg konkurrens. 

 

Sarasvathy (2001) framhäver även den ekonomiska faktorn som drivmedel för en entreprenör. 

Detta ser vi framförallt på ett tydligt sätt på AIM där Analytikern påpekar att en aspekt av 

deras val att fokusera på AI och ML, var möjligheten till att tjäna pengar. Även Utvecklaren 

påpekar den ekonomiska faktorn som drivande eftersom Fintech konstant behöver arbeta mot 

att nå tillräcklig lönsamhet för att lyckas driva verksamheten framåt. Även om Utvecklaren 

inte ordagrant berättar att de gav sig in på marknaden för att tjäna pengar, anser vi ändå att 

den ekonomiska faktorn säkerligen spelade stor roll vid starten av företaget. Med en 

erfarenhet på marknaden och ett identifierat behov, antar vi att möjligheten till att tjäna pengar 

också var en faktor som beaktades. Även Entreprenören påpekar att den ekonomiska faktorn 

är en stor utmaning för FarmersAI, och inte minst mikroföretag i allmänhet. Entreprenören 

menar att ett ekonomiskt tänk finns hela tiden, annars kan inte verksamheten fortgå. Vi ser att 

den ekonomiska faktorn spelar stor roll och möjligheterna till att uppnå en hög lönsamhet är 

absolut en drivande faktor hos många entreprenörer. Ett sådant tänk ser vi däremot inte hos 

CloudCare. Ledamoten påpekar flertalet gånger att företaget ska hållas vid liv för att 

grundarna ska ha en fortsatt gemensam plattform att interagera över. CloudCare försöker inte 

optimeras för att vara vinstdrivande, de undviker således alla risker för att vara säkra på att 

verksamheten kan fortskrida. I detta fall ser vi tydligt hur bakgrunden till uppkomsten av 

mikroföretaget även påverkar de strategiska vägvalen.       

 

För oss är det även intressant att få ta del av Coachens syn på varför en Tech-inkubator 

behövs på marknaden. Tech-Inkubatorn existerar eftersom mindre företag behöver mycket 

hjälp för att kunna konkurrera och växa på IT-marknaden. Inom affärsområden som hanterar 

deep tech, är framtiden mycket oviss enligt Coachen. För att hantera dessa utmaningar på 

bästa sätt är många småföretag på IT-marknaden i behov av stöttning och vägledning. Att 

detta har blivit ett eget affärsområde i sig är intressant för vår studie, framförallt med tanke på 

att vi undersöker mikroföretagens strategiska hantering. Det Coachen framför som bakgrund 

till Tech-Inkubatorns uppkomst är de många utmaningar som finns för mindre företag i sina 

strategiska åtaganden. 
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5.1.2 Roller 

Tittar vi på vad respondenterna har berättat för oss ser vi olikheter i 

organisationsuppbyggnaden hos mikroföretagen. Hos AIM har både Teknikern och 

Analytikern rollen som konsult och det finns ingen uttalad Vd. Detta resulterar i ett 

gemensamt ansvar. Enligt de själva behövs ingen med ett större ansvar än den andra, vilket än 

så länge fungerat bra och de tycker det går bra att göra allting tillsammans. FarmersAI har 

expanderat deras team med hjälp av en CTO samt fyra studenter i temporära åtaganden. 

Entreprenören känner att informella och ostrukturerade processer fungerar för närvarande, 

men i framtiden behöver detta definieras tydligare i och med att FarmersAI växer. Enligt 

Utvecklaren på Fintech har de hela tiden haft utpekade roller men beroende på nödvändiga 

arbetsuppgifter har rollerna sällan spelat någon roll. Främst för att de har varit få anställda och 

tvingats vara flexibla. Hos CloudCare är det Vd:n som sköter det operationella arbetet och 

försäljningen, medan de andra grundarna sitter i styrelsen för att ta finansiella beslut och 

vidareutveckla produkten när det behövs.  

 

Eftersom rollerna i mikroföretagen ser så pass annorlunda ut hos våra respondenter, är en 

möjlig tolkning att organisationsstrukturer är mindre viktiga i jämförelse med större 

organisationer. Precis som respondenterna påvisar är det viktigare att slutföra jobbet man har 

åtagit sig, än att ha en fast roll. De anställda definieras inte av rollerna utan vi tolkar det mer 

som en känsla av flexibilitet i mikroföretagen. Inan och Bititci (2015) samt Kelliher och Reinl 

(2009) menar också att flera aspekter i mikroföretag ser annorlunda ut. Kelliher och Reinl 

(2009) trycker på att storleken av mikroföretag medför en simpel eller ingen 

organisationsstruktur. Ett mikroföretags Vd befinner sig ofta i centrum (ibid.), vilket vi tycker 

att vårt empiriska material demonstrerar. Inan och Bititci (2015) menar även att Vd:n i 

mikroföretag är mer involverad i den operativa verksamheten, vilket vi kan utläsa från våra 

intervjuer. Ett potentiellt problem vi ser med simpla eller icke-existerande 

organisationsstrukturer, är att beslutsprocesser eller allmänna diskussioner i mikroföretagen 

kan bli ineffektiva (mer om detta i avsnitt 5.1.3 Beslutsfattande).  

 

Relationerna mellan de anställda i mikroföretagen kan möjligen utgöra en skillnad i hur 

organisationsstrukturen ser ut, eller bristen på den. Både AIM och CloudCare utgörs av 

kompisar som har känt varandra under en lång period, vilket kan betyda en mer avslappnad 

atmosfär. Det kan också vara en anledning till att AIM inte har delat upp något ansvar utan 

samarbetar istället. Även Entreprenören påpekar att det finns en plan att plocka in en extern 

ledamot till styrelsen hos FarmersAI. Detta bland annat för att få mer press på sig i sin Vd-

roll, vilket kan tolkas som att det i dagsläget är för avslappnat. 

5.1.3 Beslutsfattande 

I alla intervjuer framgick det att respondenterna var medvetna om att deras interna 

beslutsprocesser hade utrymme för förbättringar. Vi såg främst likheter hos AIM, FarmersAI 

och Fintech där beslut fattas genom diskussioner mellan de anställda. Både Teknikern och 

Analytikern berättar att de ser för- och nackdelar med deras beslutsprocesser. De upplever 
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inte att det är svårt att fatta beslut tillsammans eftersom de båda är väldigt lika som personer 

och tänker ungefär på samma sätt. AIM arbetar efter filosofin där man förmodligen tänker fel 

om man inte lyckas övertyga den andra om att man har rätt. Detta tillvägagångssätt vid 

beslutsfattning ser vi kommer leda till beslut tagna genom konsensus, som alla parter kan 

ställa sig bakom. Precis som Analytikern påpekar kan detta även vara en nackdel eftersom de 

sällan bemöter ett problem från olika perspektiv. Detta på grund av att de är så pass lika 

varandra. De kan således gå miste om vissa perspektiv eftersom de tänker likadant, vilket 

påpekas av Teknikern. Däremot kan det visa sig vara positivt om vi ser till potentiella 

konflikter. Eftersom diskussioner sker kontinuerligt, med en sund filosofi, är Analytikern och 

Teknikern sällan oense. Teknikern argumenterar för att effektiviteten av deras 

beslutsprocesser på AIM kan förbättras med tanke på att de ofta resonerar likadant. Därför bör 

de kunna ta fler beslut på eget bevåg. Tittar vi på FarmersAI så går deras beslutsprocesser till 

på liknande sätt där Entreprenören tidigare förde dialog med sin sambo, vilket nu har gått över 

till CTO:n. Entreprenören känner själv att konceptet FarmersAI har rört sig fortare än vad de 

strukturella tillvägagångssätten har utvecklats. Beslutsprocesser hos Fintech påminner om de 

hos AIM och FarmersAI där det mesta beslutas i form av konsensus. Utvecklaren menar att 

det beror på deras organisationsstorlek och att det inte finns någon auktoritär ledare. 

Utvecklaren efterlyser dock bättre ledarskapsegenskaper från Vd:n. För CloudCare är det lite 

annorlunda, där Ledamoten tycker det är viktigt att Vd:n har det stöd och den autonomi som 

krävs för att göra ett bra jobb. Ledamoten anser att det är viktigare att Vd:n får göra det som 

känns bäst, snarare än det som är bäst för företaget. När det kommer till större beslut som 

handlar om exempelvis risk, är det däremot viktigt att alla inblandade delar samma vilja och 

perspektiv. För att slippa potentiella konflikter tycker Ledamoten att de bör dela upp ansvar 

beroende på område, det är däremot inte något de har behövt göra än. I tidigare mikroföretag 

har Ledamoten upplevt att det ofta är flera personer med olika perspektiv, vilket kan försvåra 

beslutsprocessen och då uppstår lätt konflikter.  

 

Coachen gör en distinktion mellan rollerna coach och rådgivare, där rollen som coach inte 

består av att ge råd i vilka beslut som bör fattas. Coachen leder istället mikroföretagen på ett 

sätt som tillåter dem själva att fatta beslut. Coachen menar att det är viktigt med ordnade och 

uttalade beslutsprocesser för att minska risken att fastna i konflikter. 

 

Det som vi finner intressant i beslutsprocesserna hos våra respondenter är det faktum att inget 

av mikroföretagen har en utpekad ledare, även om de personerna med Vd-rollen indirekt är 

ledare. Inan och Bititci (2015) uppmärksammade att många mikroföretag styrs hårt av en 

utpekad ledare, vilket de menar begränsar möjligheterna för organisationen att kontinuerligt 

förbättras. Om mikroföretag styrs hårt av en ledare menar de att övriga anställda inte får lika 

mycket plats i organisationen, vilket medför färre initiativ från medarbetare. Detta har vi inte 

upplevt genom våra intervjuer. Även om Ledamoten och Utvecklaren uttalar sig att det bör 

vara mer på detta sätt, så upplever vi att de flesta beslut fortfarande fattas i kommitté. När en 

möjlighet presenteras tolkar vi det som att de diskuterar för- och nackdelar för dem själva och 

mikroföretaget. Andersson (2011) menar att beslutsfattande inte är en optimerad process, utan 

man försöker kompromissa så alla intressenter är tillfredsställda. Detta intryck får vi även från 

respondenterna där beslutsprocesserna inte följer något specifikt tillvägagångssätt, utan är mer 
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av improvisatorisk natur. Något som vi tycker bör poängteras är att Coachen, som har 

erfarenhet av att ha jobbat med flertalet mikroföretag, tycker det är viktigt att ha uttalade 

beslutsprocesser. Här kan det säkerligen variera i ambition hos mikroföretagen. Tech-

Inkubatorn arbetar bara med mikroföretag eller entreprenörer som vill “förändra världen”. 

Vad vi ser hos AIM, FarmersAI, Fintech och CloudCare är mer av ett avslappnat 

tillmötesgående.  

5.2 Strategi 

Inom kategorin strategi förs en analys och diskussion beträffande mikroföretagens 

förhållande till och hantering av strategiska åtaganden. Detta ur ett perspektiv från de 

strategiska vägvalen segmentering och differentiering.  

5.2.1 Mikroföretagens förhållande till strategi 

Vad som anses vara strategi och hur strategiska aspekter hanteras, är något som skiljer sig åt 

mellan mikroföretagen som deltar i denna studie. Beträffande begreppet strategi är 

respondenterna ense om att det finns flera olika sätt och nivåer som strategi kan utspela sig på. 

Vilka nivåer dessa är och innebörden av strategi, uttrycks däremot olika mellan 

respondenterna. Teknikern berättar att strategi är något som finns i bakgrunden och som 

formas genom ett företags beslut och tillvägagångssätt. AIM har dels en långsiktig 

framtidsvision men även en strategi på kortare sikt. Teknikern berättar att dessa har 

framkommit under tiden som bolaget har utvecklats men som också har förändrats mycket 

under vägen. Analytikern är inne på samma spår som Teknikern och poängterar strategi som 

en förutbestämd plan för hur man angriper ett problem eller en utmaning på både kort och 

lång sikt. Samtidigt framför Analytikern även att strategi kan finnas på både strategisk och 

operationell nivå. Där operationell nivå hanterar faktorer beträffande hur mikroföretaget 

arbetar i vardagen, medan den strategiska nivån är mer långsiktig och översiktlig.  

 

Entreprenören diskuterar också strategi som något över både kort och lång sikt. Entreprenören 

ser den kortsiktiga strategin som mer taktisk och berör snabba iterationer för hur något ska 

uppnås inom en snar framtid. Långsiktig strategi anser Entreprenören vara lika viktigt som 

kortsiktig men att den innefattar planer för flera år framöver som inte är särskilt detaljerade. 

Utvecklaren diskuterar strategi ur ett mer övergripande perspektiv och förhåller sig till strategi 

som en uppfattning om vart man är på väg, men framförallt hur man tar sig dit. Även här kan 

vi se tendenser till att strategi innefattar både kort och lång sikt. Sättet att ta sig framåt 

representerar den kortsiktiga strategin med mer taktiska och operationella företeelser för att nå 

fram till ens övergripande mål och visioner. Ledamoten har ett något annorlunda synsätt på 

strategi och anser att begreppet innebär att behandla beslut under osäkerhet. Ledamoten delar 

också in strategi i olika nivåer där osäkerheten minskar i takt med att tidsaspekten är kortare.  

 

Både Thompson et al. (2016) samt Johnson, Scholes och Whittington (2008) är överens om 

att strategi innefattar långsiktiga direktiv och riktlinjer för att göra en organisation lönsam. 

Thompson et al. (2016) betonar även att strategi kan behandla ett kortsiktigt tänk, men att 
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utformning av strategier skiljer sig markant mellan olika marknader och organisationer. Vi ser 

tydligt att alla respondenterna diskuterar strategi med olika begrepp och synsätt. Däremot är 

de ense om att strategi innebär både ett kortsiktigt och långsiktigt tänk. Vår uppfattning är att 

mikroföretagen i studien absolut har ett strategiskt tänk och funderar i dessa banor. De olika 

nivåerna av strategi är också ett perspektiv som diskuteras av Analytikern, Entreprenören och 

Ledamoten. Inom en organisation finns det olika nivåer av strategi, såsom bolagsstrategi för 

hela organisationen, affärsstrategi för enskilda enheter och slutligen operationell strategi för 

de vardagliga processerna (Johnson, Scholes & Whittington, 2008; Thompson et al., 2016). I 

mikroföretagen i denna studie är det inte tal om några affärsstrategier för olika enheter, 

bolagen är för små för att ha fler än en affärsenhet. Däremot framhåller respondenterna att 

strategier existerar på bolagsnivå men även på en operationell nivå för den vardagliga 

verksamheten. Främst skiljs dessa strategiska banor åt som antingen kortsiktiga eller 

långsiktiga, där den operationella nivån är kortsiktig och bolagsstrategierna långsiktiga. Vi 

tycker att Ledamoten poängterar en viktig aspekt som inte berörs av de andra respondenterna, 

att strategi handlar om att ta beslut under osäkerhet. Ledamoten sätter fingret på vad som 

egentligen är den stora utmaningen med hantering av strategiska vägval. Det är sällan man 

kan förutspå framtiden, framförallt inom IT-marknaden, därav är det en stor utmaning att trots 

osäkerheten kunna ta både kortsiktiga och långsiktiga beslut om ett företags riktning, vilket 

även belyses av Wernerfelt och Karnani (1987). Hur väletablerat det strategiska tänket är 

förankrat i organisationen, skiljer sig dock en hel del mellan mikroföretagen.     

 

Både Teknikern och Analytikern beskriver hur de anser att strategi är mycket viktigt och 

framförallt för att kunna driva ett företag framåt. Detta till trots menar Teknikern att AIM inte 

aktivt beslutar om eller diskuterar strategi under strukturerade former. Enligt Teknikern är det 

svårt att fastställa en långsiktig strategi inom ett mikroföretag eftersom kraven på att vara 

flexibel är höga. Framförallt inom IT-marknaden där kontinuerliga förändringar i det 

teknologiska landskapet gör att man konstant behöver vara redo att ändra sin strategi, vilket 

både Teknikern och Analytikern påpekar. AIM har således inte en strategi med tillhörande 

ekonomiska mätetal eftersom strategin med största sannolikhet kommer att förändras. 

Framtidsvisioner och mål är dock viktiga att ha för att motivera organisationen och hela tiden 

ha något att jobba mot menar både Teknikern och Analytikern. Likt AIM saknar även 

FarmersAI strukturer för att besluta om och planera strategiska aspekter. Att formalisera 

strategidokument tycker Entreprenören tar onödig tid samtidigt som det är svårt att som litet 

bolag förhålla sig till en specifik strategi under lång tid när omvärlden hela tiden ändras. Även 

Entreprenören betonar däremot vikten av att ha framtida mål och visioner för vad man som 

företag vill uppnå. Framförallt för att inom organisationen kunna arbeta tillsammans med 

samma ambitioner.  

 

Fintech är också knapphändiga i sina strukturer för hantering av uttalade strategier. 

Utvecklaren beskriver däremot hur Fintech tidigare hade specificerade produkt- och 

bolagsstrategier men att förändringar på marknaden gjorde de omöjliga att uppnå. Sedan dess 

har de arbetat mer improvisatoriskt och reaktivt med strategiska moment för att undvika att 

efterfölja strategier som sedermera blir irrelevanta. Fintech försöker utnyttja de möjligheter 

som uppkommer på marknaden och är således relativt ointresserade av att sätta upp en 
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långsiktig strategi. Som bakomliggande strategi i CloudCare berättar Ledamoten att målet är 

att optimera verksamheten för att överleva. Denna strategi styr alla beslut som tas för 

organisationen, varpå risktagandet är minimalt. Däremot finns det ingen etablerad långsiktig 

strategi hos CloudCare. Ledamoten tycker ändå att det kan vara bra att ha en ambitiös 

framtidsvision även om den visar sig vara felaktig. CloudCare anser dock inte att de behöver 

planera på lång sikt utan är istället ödmjuka inför förändringar och anpassar sig efter 

marknaden och omvärlden. Coachen har varit med om framtagande av strategier i flertalet 

mindre bolag och berättar att det är något som successivt arbetas fram. Väldigt få 

mikroföretag har en uttalad strategi vid starten. Efterhand som verksamheten 

operationaliseras, framkommer även mer och mer specificerade strategiska direktiv och 

riktlinjer. Coachen tycker det är viktigt för ett mikroföretag att tänka både kortsiktigt och 

långsiktigt. Det långsiktiga tänket bör dock vara mer av en vision som är svår att uppnå, något 

som ger drivkraft för bolaget att hela tiden fortsätta utvecklas, menar Coachen.   

 

Thompson et al. (2016) påpekar att det oftast är upp till ledare i en organisation att 

kommunicera strategier i form av mål och visioner. Men även se till att personalen får det stöd 

som krävs för att uppnå dessa. Samtidigt kan man inte låsa sig till en specifik strategi utan 

måste vara dynamisk i sitt strategiska arbete för att reagera mot marknaden (ibid.). Detta 

poängteras även av Inan och Bititci (2015) som menar att den ovissa framtiden för 

mikroföretag gör att de svårligen kan planera på lång sikt. Även Mintzberg (1987) påpekar att 

den realiserade strategin sällan är densamma som den på förhand planerade. Den ovissa 

framtiden lyfts även fram av Teknikern, Entreprenören, Utvecklaren och Ledamoten som alla 

bekräftar att det är svårt att planera på lång sikt. Utvecklaren berättar dessutom hur de tidigare 

har haft formaliserade bolagsstrategier för framtiden men att dessa inte har gått att fullfölja på 

grund av förändringar i omvärlden. För Fintech har detta lett till att strategierna inte längre 

används. Trots utmaningarna med långsiktig planering har AIM ändå en uttalad långsiktig 

strategi för hur de vill utvecklas som företag. Även FarmersAI har en någorlunda utstakad 

långsiktig strategi för var på marknaden de vill befinna sig inom ett antal år. Vi ser dock att 

både AIM och FarmersAI är ödmjuka i sin förhållning till deras långsiktiga strategier, där de 

är väl medvetna om att marknaden förändras varpå inget kan skrivas i sten. CloudCare är 

något av ett undantag, eftersom deras uttalade strategi enbart är att fortsätta överleva har de 

gjort ett val om att förbise planering av långsiktiga strategier. De arbetar i nuet och förhåller 

sig till det. När de sedan identifierar möjligheter på marknaden, utnyttjas dessa enbart om 

CloudCare på förhand kan bekräfta att de kommer vara lönsamma. 

 

Den informella behandlingen av strategier betonas av Kelliher och Reinl (2009), som menar 

att mikroföretag tenderar att inte ha uttalade och formaliserade strategier. Samtidigt är det 

möjligt att riktlinjer och visioner finns, men att de oftast inte finns formellt nedskrivna (ibid.). 

Detta tillvägagångssätt är framstående för mikroföretagen i denna studie. Alla respondenter är 

eniga om vikten av att ha en strategi för sättet som det motiverar och driver ett företag framåt, 

framförallt i formen av en framtidsvision. Alla våra respondenter framför att en ambitiös 

framtidsvision samlar organisationens medarbetare och får dem att sträva efter samma mål. 

Dessa visioner och mål finns dock inte formaliserade i dokument, utan diskuteras enbart 

internt inom organisationen.  
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5.2.2 Segmentering & marknadspositionering 

Inom kategorin segmentering och marknadspositionering ser vi att respondenterna har 

kommit olika långt i deras formulering av strategiska åtaganden. En anledning till att AIM 

valde att satsa på AI-marknaden, förutom att det fortfarande är någorlunda nytt och 

spännande, var att konkurrensbilden ser bra ut för en nykomling. Väl på AI-marknaden 

bestämde de sig för scaleups eftersom dessa företag har fått utomstående finansiering, vilket 

betyder att de har råd att anlita konsulter för AI-lösningar. Teknikern och Analytikerns 

förhoppning är att scaleups är villiga att anlita ett startup eftersom de själva kommer från en 

liknande bakgrund. AIM tycker det är mer troligt att en stor organisation väljer en stor 

konsultbyrå om de behöver snarlik hjälp. Dessutom är det med stor sannolikhet kortare 

ledtider hos scaleups och lättare att träffa personer högt upp i hierarkin. Eftersom AIM tycker 

om att arbeta snabbt, flexibelt och effektivt passar detta bättre för dem som företag. Fintech 

har arbetat med att nischa sig på marknaden. Konkurrenterna är inte många och Utvecklaren 

menar att Fintech dels är ett billigare alternativ samt har mer anpassad funktionalitet. Alla 

potentiella kunder är såklart inte intresserade av funktionaliteten och alla vill inte byta till en 

ny tjänst för att den är billigare.  

 

För både FarmersAI och CloudCare ser det annorlunda ut. Eftersom FarmersAI just nu 

befinner sig i ett prototypläge, försöker de mest fokusera på att bygga en så enkel tjänst som 

möjligt. Entreprenören tror att detta behövs för att de ska kunna slå sig in på marknaden över 

huvud taget. För tillfället menar Entreprenören att FarmersAI inte har utformat någon strategi 

för hur de bör segmentera eller inte segmentera lantbruksmarknaden. Enligt Ledamoten är 

CloudCare mer försiktiga än andra mikroföretag. CloudCare har ännu inte bestämt sig för 

vilket segment av marknaden som de bör satsa på. De vet heller inte hur de bör paketera och 

presentera tjänsten som de har utvecklat. Ledamoten känner att det är svårare för ett 

mikroföretag att överleva med en generisk produkt och tycker därför att de bör nischa sig på 

något sätt. Här befinner sig CloudCare just nu och de arbetar med att nischa sin produkt mot 

specifika industrier. De kunder CloudCare har lyckats fånga än så länge är genom grundarnas 

kontakter och nätverk. 

 

Coachen understryker att rätt marknadspositionering är viktigt för startups och mikroföretag. 

Tech-Inkubatorn brukar hjälpa deras klienter med en så kallad marknadsverifiering. Denna 

verifiering tar temperaturen på marknaden och undersöker om tjänsten eller produkten är 

mottaglig eller inte. Visar sig marknadsverifieringen vara positiv gäller det sedan att hitta rätt 

segment att satsa på. Enligt Coachen är innovatörer och entreprenörer ofta smala i sitt tänk 

och etableringen av deras produkt kan ofta ske över ett större plan, speciellt när det handlar 

om deep tech. Det är dock viktigt att först och främst komma in på någon marknad för att 

sedan utveckla sin produkt och få större utslag.  

 

Porters kraftmodell (1979) tar hänsyn till flertalet påverkande krafter som finns på marknaden 

man försöker slå sig in på. Även fast kraftmodellen är från 1979 tycker vi att det kan vara en 

bra grund för att analysera marknaden, vilket andra forskare håller med om (Dälken, 2014; 

Aktouf, 2004; Andriotis, 2004). Om man som entreprenör ska försöka sälja någonting och 

inte har speciellt mycket erfarenhet att tänka i dessa strategiska banor, känns det dumt att inte 
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ta vara på informationen som finns tillgänglig för en. Det som kan presentera sig som ett 

problem med användning av denna kraftmodell är dock att den är statisk och inte tar hänsyn 

till utvecklingen av IT genom åren. Karagiannopoulos, Georgopoulos och Nikolopoulos 

(2005) påpekar att det behövs en uppdaterad dynamisk kraftmodell för att den ska vara lika 

användbar som den en gång var. Detta baserar forskarna främst på att marknader idag 

utvecklas snabbare, samt problematiken att faktorn IT inte tas till hänsyn. Vi tycker detta låter 

som rimlig kritik, men vi tycker fortfarande att det vore bra för mikroföretag att analysera 

marknaden genom marknadens kunder, substitut, potentiella nykomlingar, rivaler och 

leverantörer. Enligt vår tolkning av våra genomförda intervjuer så har AIM definitivt tänkt i 

dessa banor eftersom de är väldigt specifika i sin segmentering. Övriga respondenter har inte 

kommit lika långt i sin strategiformulering och det är möjligt att FarmersAI inte riktigt 

behöver segmentera sin marknad. Främst för att FarmersAI redan har lyckats fånga 

uppmärksamhet från lantbrukare, vilket är det kundsegmentet som eftersträvas.  

 

Sett till marknadssegmentering kan det vara svårt för ett mikroföretag att tillfredsställa alla 

behov och krav en större organisation har. Enligt Dickson och Ginter (1987) finns det aktörer 

inom samma marknad som har annorlunda behov och det är här man kan slå sig in på 

marknaden för att tillfredsställa sina kunder. Precis som Ledamoten påpekar, tror vi att det 

handlar om att fokusera på en utvald nisch, eftersom det är enklare att lyckas med en sak 

istället för flera. Med detta sagt gäller fortfarande utmaningen i att identifiera rätt segment 

med en åtråvärd lösning. 

5.2.3 Differentiering 

Differentiering är ett gammalt beprövat tillvägagångssätt som strategi och innebär framförallt 

att särskilja sig från konkurrenter på ett sätt som är åtråvärt för kunder (Chamberlin, 1965). 

Gehani (2013) framhäver strategin differentiering som ett vanligt strategiskt vägval för att 

konkurrera framgångsrikt på konkurrensutsatta marknader. Beträffande mikroföretagen i 

studien är det tydligt att flera av dem eftersträvar strategin differentiering. Teknikern berättar 

att AIM har ett tydligt koncept där de försöker göra något annorlunda på marknaden. Dels att 

skilja sig från de stora organisationerna men även från andra småbolag. Samtidigt menar 

Teknikern att differentiering inte är ett måste inom AI-marknaden. Efterfrågan på sådana 

tjänster är för närvarande så stor att det finns plats för ytterligare spelare på marknaden. 

Däremot tror Teknikern att det är större chans att bli framgångsrik om man kan vara speciella 

och inte göra samma sak som alla andra. AIM har emellertid inte en specifik tjänst eller 

produkt de säljer på marknaden. I dagsläget bedriver AIM konsultverksamhet där de skapar 

värde för olika verksamheter genom AI-lösningar. Vi ser att AI-marknaden inte består av 

generella lösningar på problem, alla kunder har olika behov där AI kan vara en del av 

lösningen. Därav är det inte tal om någon produktdifferentiering i AIMs fall. Vi tycker det är 

en tydligare differentiering i form av icke-fysiska faktorer. AIM konkurrerar framförallt med 

sitt varumärke och deras personligheter och försöker på så sätt skilja sig från andra på 

marknaden. Enligt Thompson et al. (2016) är det en sorts differentiering.   

 

FarmersAI har också tagit ett tydligt avstamp mot en differentiering på marknaden. 

Entreprenören berättar att FarmersAI alltid har fokuserat på lantbruksmarknaden men att de 
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initialt ville bygga autonoma traktorer. Där upplevde dock Entreprenören att konkurrensen var 

för stor och hittade istället ett affärsområde på marknaden med mycket mindre konkurrens. 

Till skillnad från AI-marknaden poängterar Entreprenören istället att Agtech-marknaden är 

betydligt mindre och inte lika eftertraktad. Samtidigt blir det enklare att konkurrera på grund 

av avsaknaden av intresse för att etablera sig på den marknaden. Det FarmersAI försöker göra 

är att skapa en efterfrågan för en produkt som tidigare inte existerat. Det är en tydlig 

differentiering i hopp om att tillfredsställa ett behov hos lantbrukarna som ingen har löst. Vi 

ser tydligt hur Entreprenören har styrt FarmersAI mot ett affärsområde som de kan konkurrera 

inom. Marknaden för autonoma traktorer består främst av större organisationer som 

FarmersAI omöjligen kan konkurrera mot. Det initiala intresset för autonoma traktorer till 

trots, ser vi tydligt hur Entreprenören var tvungen att identifiera ett nytt behov på marknaden 

som ett litet bolag kan konkurrera inom. I detta fall blev det en tydlig differentiering mot att 

skapa en ny produkt på lantbruksmarknaden. En framgångsfaktor för att göra en lyckad 

differentiering är enligt Gehani (2013) innovationsförmågan. Om man strävar efter att vara 

unik på en marknad är det ett företags innovationsförmåga som möjliggör differentiering från 

första början (ibid.). För FarmersAI har vi identifierat en tydlig innovationsförmåga i den 

tjänst som utvecklas. Det är tack vare denna innovationsförmågan som FarmersAI är unika på 

sin marknad. Huruvida strategin har varit lyckad eller inte återstår dock att se. Företaget 

befinner sig för närvarande i en prototypfas men Entreprenören berättar att intresset kring 

tjänsten är mycket stort. 

 

Fintech har även de haft en tydlig differentieringsstrategi i grunden. Utvecklaren berättar att 

utvecklingen av deras produkter initierades genom att de identifierade behov på marknaden 

som ännu inte var tillfredsställda. Genom att utveckla något nytt var deras mål att bli 

ensamma inom sitt affärsområde på marknaden och således snabbt få nya kunder. Likt 

FarmersAI har Fintech samma tänk kring differentiering som styr hur verksamheten 

konkurrerar på marknaden. Även här är innovationsförmågan påtaglig som grundpelare för att 

skapa konkurrenskraft och något som organisationen aktivt eftersträvar. Fintech har inte 

enbart fokuserat på ett affärsområde utan försöker hela tiden hitta nya möjligheter på IT-

marknaden till att göra differentierade produkter. Även CloudCare har en tydlig strategi mot 

att differentiera sig. Ledamoten påpekar hur de försökt hitta en nisch på marknaden där det 

inte finns några andra konkurrenter för deras produkt, utan enbart substitut. Genom att göra 

något nytt på marknaden menar Ledamoten att de inte behöver konkurrera rakt på mot andra 

bolag. Istället behöver de övertyga kunder om att deras tjänst är bättre och lönsammare än att 

bruka andra substitut.   

 

Utmaningarna med att bedriva en innovativ verksamhet i mikroföretag är många och stora, 

framförallt i form av begränsade resurser (Faherty & Stephens, 2016; Inan & Bititci, 2015). 

Utmaningarna till trots är innovationsförmågan viktig för små bolag (Reiner, Reimann & 

Vitkauskaite, 2016). Något som talar för mikroföretag vid sådana processer är deras 

flexibilitet som gör att de snabbt kan ställa om efter förändringar (Faherty & Stephens, 2016). 

Vi har identifierat tydliga strategiska val mot differentiering i samtliga mikroföretag som 

deltar i denna studie. Vi tror inte att det är av ren slump det ser ut så här. Ingen respondent 

påpekar de utmaningar som existerar med att vara innovativa och nyskapande, snarare 
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tvärtom. Förmågan att konkurrera annorlunda är i vår mening vad som gör ett mikroföretag 

konkurrenskraftigt över huvud taget. Att ett mikroföretag har begränsade resurser är självklart 

påtagligt, men det är en generell utmaning i mikroföretagande och således inget specifikt 

enbart för innovationsförmågan. Att differentiering som strategi är så pass påtaglig inom 

mikroföretagen i denna studien tror vi till mångt och mycket beror på klimatet inom IT-

marknaden och vilka möjligheter det tillför, vilket kommer diskuteras i nästkommande avsnitt 

5.3.1 IT-marknad. 

5.3 Konkurrens 

Nedan följer vår analys och diskussion gällande hur mikroföretag förhåller sig till konkurrens 

ur perspektiven IT-marknad, större organisationer samt nätverk och kontakter. 

5.3.1 IT-marknaden 

För att kunna slå sig in på ett specifikt segment på IT-marknaden, är det viktigt att förstå 

segmentet och sin egen kompetens. Teknikern påpekar att de inte är experter inom AI och ML 

i jämförelse med forskare inom ämnet, eller de som har jobbat inom AI och ML på stora 

teknikföretag under en längre period. Teknikern tycker dock att AIM är duktiga på att 

identifiera problem inom verksamheter, hur AI kan lösa dessa problem och på så vis skapa 

värde. AI är för tillfället hett på IT-marknaden och det bildas ofta nya startups som kan 

behöva deras hjälp. Hur det kommer se ut i framtiden är svårt att föreställa sig. Idag ser 

konkurrensläget bra ut och potentiella AI-relaterade uppdrag ser inte ut att sakta ned. Med 

tanke på att AIM har erfarenhet som dataanalytiker hos Apple och ett gott rykte, ger det idag 

konkurrensfördelar, menar Analytikern. Konkurrenterna som också arbetar med AI i regionen 

är för det mesta större konsultbolag, vilket innebär att de driver en bred verksamhet och 

därmed är AI inte deras kärnverksamhet. Detta påpekar Analytikern också som en 

konkurrensfördel, eftersom de trycker hårt på att AI är deras huvudsakliga arbetsområde. 

Tittar man några år framåt kanske AI-marknaden har kollapsat och då får AIM vara beredda 

på att byta område, enligt Teknikern. AIM satsar däremot på att AI kommer öka och på så vis 

utvecklas till en starkare kraft på IT-marknaden. 

 

Att konkurrera på IT-marknaden som mikroföretag har både sina positiva och negativa 

stunder, enligt Entreprenören, som menar att marknaden och omvärlden snabbt kan förändras. 

Att det kan komma snabba förändringar är däremot inte den största utmaningen, detta 

eftersom mikroföretag är anpassningsbara efter nya behov och krav. Entreprenören ser inte 

heller andra konkurrenter som den största utmaningen på marknaden. Istället betonar 

Entreprenören att största utmaningen är att marknaden faktiskt är trögrörlig, vilket kan visa 

sig vara förödande för mikroföretag. Eftersom det i slutändan handlar om att tjäna pengar och 

vara lönsam, finns det en stor risk för att man behöver ge upp innan kunderna accepterar den 

tjänst man försöker tillhandahålla, menar Entreprenören. Samtidigt tycker Entreprenören att 

det är enklare att konkurrera på IT-marknaden eftersom det inte krävs ett distributionsnätverk 

eller produktionslinje för att skapa en produkt. Speciellt om man är kompetent, då är det 

enklare att skapa ett koncept och visa att det fungerar. Detta betyder på samma gång att 
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konkurrenter är allmänt mer påtagliga på IT-marknaden om de har rätt kompetens och lyckas 

få spridning på sina produkter, enligt Entreprenören.  

 

Varadarajan, Yadav och Shankar (2008) samt Power och Dent-Micallef (1997) menar att det 

finns “first-mover advantages” på IT-marknaden. Med detta menar de att det finns fördelar 

med att vara först ut med en viss produkt, på ett segment där ingen annan befinner sig. Om ett 

företag lyckas med detta får de monopol på kundsegmentet fram tills andra företag lanserar 

sina produkter (Varadarajan, Yadav & Shankar, 2008). Även om någon lyckas utnyttja att 

vara först ut på marknaden, betyder det inte att det kommer att fortsätta på detta vis, således 

behövs det hårt jobb för att behålla sina marknadsandelar. Varadarajan, Yadav och Shankar 

(2008) menar att fördelarna inte är lika starka som för 10 till 20 år sedan, men det finns 

fortfarande anledningar till att försöka vara snabba till lansering. CompTIA (2019) trycker på 

att IT-marknaden växer eftersom det tillförs mycket ny teknik på grund av konstant 

innovation. Tack vare tillväxten blir konkurrensen mer påtaglig (CompTIA, 2019). Detta kan 

göra det svårt för mikroföretag att lyckas på marknaden, men precis som Entreprenören 

påpekar, behöver man bevisa sin kompetens. Ser vi till varför våra respondenter har valt det 

segment de befinner sig på, så är det eftersom de har erfarenhet, kompetens eller ser ett 

problem som de kan lösa. Eftersom mikroföretagen ofta inte behöver ha någon kostnad utöver 

löner, presenterar detta ett tillfälle att attackera marknaden precis där man planerar på 

förhand. Därför känns det inte helt orimligt att lyckas med en nischad produkt. Hur 

mikroföretag tar sig vidare därifrån känns dock som en större utmaning. Om produkten inte är 

helt banbrytande är det inte säkert att det går att överleva, vilket betyder att tillägg eller helt 

nya produkter behövs i framtiden.  

 

Fintech arbetar inte med förändring i åtanke, utan de har mest drivits av tillfälligheter. 

Utvecklaren tycker att det är svårt att balansera högt kundtryck och utveckling av produkter. 

Med tanke på att IT-marknaden är så pass rörlig, så verkar det som om det än så länge 

fungerar för Fintech att arbeta med tillfälligheter som presenteras vid olika tillfällen. Det är 

svårt att säga om detta arbetssätt är vanligt på andra marknader, men för oss låter det som ett 

typiskt sätt att hantera IT-marknaden. Vi har tidigare diskuterat att mikroföretag är mer 

flexibla och anpassningsbara i jämförelse med större organisationer, vilket ser ut att fungera 

för Fintech och de tillfälligheter de lyckas utnyttja. 

 

Ledamoten tycker att de snabba förändringar man brukar tala om på IT-marknaden handlar 

om de förändringar som sker för konsumenterna. Enstaka saker kan snabbt förändras, så som 

den snabba förändringen med betalningar via Swish, men strukturen bakom ser likadan ut 

under väldigt lång tid. Källkods- och versionshantering, kalkyleringar samt webbläsare är 

några exempel som Ledamoten förklarar. Idag används ofta Bitbucket och Github, Google 

Sheets samt moderna webbläsare. Från konsumenternas perspektiv sker det relativt stora 

förändringar i hur dessa programvaror används och vad de kan göra. Principerna och 

strukturerna bakom tekniken är däremot precis densamma, menar Ledamoten. Saker och ting 

förändras i pusselbitar, men hur pusselbitarna ser ut förändras inte speciellt mycket. Vi ser att 

Ledamoten har en annorlunda syn angående förändringar på IT-marknaden. Ledamoten påstår 

att mycket är konstant under långa perioder varpå enbart mindre delar egentligen förändras. 
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Det som finns i bakgrunden är ofta detsamma. Power och Dent-Micallef (1997) menar att IT 

sällan kan ge konkurrensfördelar på lång sikt. Om det som Ledamoten berättar stämmer, ser 

vi dock att många IT-lösningar även kan erhålla långsiktiga konkurrensfördelar. Däremot 

behöver de uppdateras och förvaltas under tiden för att konsumenter ska bibehålla intresset för 

tjänsten.  

 

Enligt DiCaterino (1998) finns det många metodologier att välja mellan när en idé ska 

utvecklas, alla med sina respektive för- och nackdelar. Pålitlig mjukvara är viktigt att ta 

hänsyn till (Mens et al., 2005). Utöver detta förekommer alltid utmaningar gällande tid, 

kostnad, komplexitet, förändringar under utveckling med mera (Otero, 2012). Kraven för 

integration mellan redan existerande system ökar även med tanke på antalet system som 

skapas och används idag (Crnkovic, 2001). Tack vare dessa är det inte ovanligt att IT-projekt 

ofta ses som misslyckade (Crnkovic, 2001; Mens et al., 2005). Som vi ser är det mycket att ta 

hänsyn till när man ska börja ett IT-projekt. Alla dessa utmaningar gör det svårt för varje 

enskilt IT-projekt att lyckas. Vi tycker att detta talar för det många respondenter har 

diskuterat, vilket är nischade produkter. Det blir enklare för mikroföretag eftersom projektet i 

sig blir av mindre omfång, men det gör det även enklare att fokusera på rätt saker. 

Utmaningen kring en instabil kravbild (Otero, 2012) är nog svår att komma undan helt, 

eftersom beställare och även utvecklarna inte alltid vet vad som behövs för att skapa en 

framgångsrik tjänst. En fördel för mikroföretag är också att om kraven skulle förändras under 

utvecklingen så är de flexibla nog att anpassa sig utefter detta, något som respondenterna och 

litteraturen håller med om. 

 

För Coachen handlar konkurrens på IT-marknaden ofta om skydd i form av patent, något som 

mikroföretag ofta behöver hjälp med. De större organisationerna har stora resurser som kan 

hjälpa dem att kopiera mikroföretagens produkter. Med rätt skydd på sin produkt ger det 

därför en konkurrensfördel på IT-marknaden. Coachen tycker det är vanligt att mikroföretag 

tror att deras största utmaning är att de inte har något kapital. Det handlar snarare om att 

mikroföretag inte är speciellt duktiga på att kommunicera sitt värdeerbjudande på ett bra sätt. 

Utan rätt kommunikation får man inte kunder och utan kunder får man inte några pengar, 

menar Coachen. Coachen tycker att IT-marknaden är stor och oförutsägbar och rör sig 

snabbare än andra marknader. Det gäller att snabbt kunna komma ut på marknaden och 

dessutom ha bra samarbetsavtal med rätt samarbetspartners. Som mikroföretag är det svårt att 

argumentera för bra avtal och det är inte ovanligt att större samarbetspartners försöker utnyttja 

situationen till sin fördel, menar Coachen. Det är viktigt att identifiera verkliga problem där 

lösningen är skalbar och hållbar. Coachen poängterar att ens idé utgör en liten del om man 

kommer lyckas eller inte, där människorna och de strategiska valen spelar en större roll. 

 

Tech-Inkubatorn arbetar med att försöka få mikroföretag till tillväxtbolag. 

Marknadsverifieringen är viktig och gensvaret från marknaden kan vara till stor hjälp i 

utvecklingen av mikroföretagets strategi. Coachen tycker att det är viktigt att förstå att det 

handlar om att nå över avgrunden, där majoriteten av marknaden befinner sig. Når du inte 

över avgrunden blir du inte något tillväxtbolag. Tech-Inkubatorn arbetar mycket med sina 

klienter för att förstå vilka typer av kunder som går att attrahera med deras produkt och under 
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vilken tidpunkt. Kunderna som finns placerade innan avgrunden köper produkter för att det är 

häftigt och nytt, medan de efter eftersöker färdiga produkter utan skavanker som löser ett 

problem för dem. 

 

Beroende på vilket mikroföretag man talar med, så har de annorlunda ambition och vision för 

företaget. Alla mikroföretag som Tech-Inkubatorn försöker hjälpa är sådana med stora mål för 

framtiden. CloudCare däremot är mycket försiktiga och är nöjda om inte bolaget går under. 

Därför ser det annorlunda ut i hur mikroföretagen försöker penetrera marknaden. Är ett 

mikroföretags produkt nischad mot en marknad som inte är speciellt stor, är det svårt att se 

hur man delar upp marknaden enligt figur 2 (Crossing the chasm). Arbetar man som 

mikroföretag mot privatpersoner eller mot andra företag kan detta se väldigt annorlunda ut. 

Undantagsfall finns så klart här, där licenser till exempelvis Microsoft Office-paketet 

historiskt har köpts in till alla företag i världen. När det i dagsläget finns substitut i form av 

Google Drive, ser detta möjligen annorlunda ut i nystartade bolag. För oss är det tydligt att 

IT-marknaden är en komplicerad och spännande marknad där det finns tydliga möjligheter 

men också utmaningar för alla typer av företag. 

5.3.2 Mikroföretag kontra större företag 

För att undersöka utmaningarna men också möjligheterna som existerar med att konkurrera 

som ett litet bolag på IT-marknaden, är det också viktigt att förstå hur små bolag skiljer sig i 

jämförelse med större. Teknikern tycker att mikroföretag har flertalet fördelar i jämförelse 

med större organisationer. Framförallt menar Teknikern att ett litet företag har en snabbhet 

som inte existerar i större organisationer. Det gör att man kan förflytta sig snabbt och vara 

flexibel i många situationer. Större företag måste istället planera sina resurser och hantera 

beslut i flera led och hierarkier. Analytikern är inne på samma spår och berättar att de flesta 

konkurrenter inom AI-marknaden är större konsultbolag. Dessa ser dock varken Teknikern 

eller Analytikern som ett hot för AIM eftersom de större bolagen jobbar på ett helt annat sätt. 

Analytikern påpekar framförallt att de större bolagens långsamhet i processer gör att de inte 

kan anpassa sig lika snabbt till den föränderliga marknaden. Inte heller Entreprenören ser 

större organisationer som ett direkt hot mot FarmersAI. Likt Teknikern och Analytikern 

framhäver även Entreprenören den flexibilitet och snabbhet som ett litet bolag besitter i 

jämförelse med ett stort. Coachen är inne på samma spår som de andra respondenterna och 

menar att mikroföretag kan förverkliga saker snabbare och göra goda avtryck på omgivningen 

samtidigt som man är anpassningsbar och lyhörd. 

 

Faherty och Stephens (2016) framhäver också det faktum att mikroföretag har en förmåga att 

vara flexibla vid förändringar. Vi ser tydligt hur flexibiliteten och den anpassningsbara 

förmågan är stor i mikroföretag i jämförelse med större. Flertalet av respondenterna i 

kombination med vetenskaplig litteratur anser att detta är den främsta fördelen med att vara 

ett litet bolag. Samtidigt utspelar sig denna studien på IT-marknaden som traditionellt sett 

anses vara en av de mest föränderliga. Inom denna marknaden ser vi således hur 

anpassningsbarheten blir en påtaglig konkurrensfördel och gör att mikroföretagen snabbt kan 

utnyttja nya möjligheter på ett snabbare sätt än större företag.  
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Utvecklaren berättar att Fintech på grund av deras kundsegment har stött på flertalet 

utmaningar på grund av att de är ett mikroföretag. Likt de andra respondenterna påpekar 

Utvecklaren den trögrörlighet som finns i större organisationer. För Fintech blir detta ett 

problem av den anledning att deras kunder främst består av större organisationer. Projekten 

blir mycket större och tar lång tid att färdigställa, vilket är ett annorlunda sätt att jobba på än 

vad Fintech är vana vid. I Fintechs fall kan vi se hur flexibiliteten som ett mikroföretag bär 

med sig, också kan skapa problem. På grund av att deras kunder oftast är stora organisationer 

har de sällan möjligheten att utnyttja den snabbrörliga verksamhet som de själv besitter. Deras 

kunder rör sig trögare och långsammare än vad Fintech vill göra. Konsekvensen av detta är 

utdragna projekt och långa ledtider för att komma igång med projekten. Utvecklaren är tydlig 

med hur de hela tiden behöver jaga uppdrag för att tjäna pengar till att fortskrida 

verksamheten. Vilket blir ett problem för Fintech när de försöker hantera större organisationer 

på ett effektivt sätt för dem själva.  

 

Vidare påpekar även Utvecklaren att större företag ofta söker trygghet och stabilitet vid 

investeringar. Trots att Fintech har en färdig och fungerande produkt, väljer potentiella kunder 

andra alternativ. Utvecklaren tror främst att det beror på osäkerheten om Fintech kommer 

finnas kvar inom ett par år, det finns ingen självklarhet att fallet kommer vara så. Således 

känner större organisationer en otrygghet i att köpa in ett system från en liten leverantör. Å 

andra sidan menar även Utvecklaren att man som litet bolag enklare kan få till en affär om 

kunden också är lite mindre. Som litet bolag på marknaden kan Fintech erbjuda en helt annan 

personlig service och support som inte de större konkurrenterna kan. Därav är de mer 

eftertraktade att anlitas av organisationer som också är något mindre. Här kan vi se både en 

stor utmaning men samtidigt en möjlighet för ett mikroföretag beträffande att få tag i uppdrag 

hos kund. Eftersom Fintechs huvudsakliga kundsegment består av större organisationer är det 

självfallet en stor nackdel att de kan väljas bort enbart på grund av Fintechs 

organisationsstorlek. Samtidigt är det förståeligt om man vänder på perspektivet. En stor 

organisation som vill implementera ett system tänkt att skapa ekonomisk vinning över en 

längre period, vill såklart ha en stabil leverantör som kommer fortsätta förvalta, stödja och 

uppdatera systemet. Att anlita Fintech är lite av en chansning med tanke på att bolaget i sig 

inte går med vinst och de hela tiden behöver kriga för sin överlevnad. De har istället 

fördelarna med att enklare kunna få mindre organisationer som säkerligen vill jobba mer 

effektivt och snabbare än vad en stor systemleverantör kan erbjuda dem. Denna aspekt 

betonar även Entreprenören som belyser att FarmersAI kan skapa goda och personliga 

relationer till lantbrukare på ett helt annat sätt än en stor organisation. Därav är lantbrukare 

mer benägna att anlita FarmersAI än ett stort företag. Vi upplever således att ett mikroföretag 

har konkurrensfördelar gentemot större organisationer när kunden också är liten, dock tvärtom 

när kunden är stor.  

 

När Analytikern reflekterar om sin bakgrund hos ett större företag och jämför med hur det 

skiljer sig från AIM, framhävs framförallt en stor ekonomisk skillnad mellan små och större 

företag. För ett globalt företag som exempelvis Apple, är inte pengar ett problem. För AIM 

finns det konstant en ekonomisk baktanke i alla beslut som fattas och alla handlingar som 

utförs. För att de ska kunna driva sin verksamhet behövs pengar, vilket var ett tänk som inte 
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existerade för Analytikern under sin tid på Apple. Bristen på resurser i mindre företag lyfts 

även fram av Inan och Bititci (2015) samt Faherty och Stephens (2016). Analytikern ser dock 

inte resurser i form av personal eller kompetens som ett större problem för AIM. Det är 

framförallt den ekonomiska aspekten som är en tydlig utmaning för mindre företag i 

jämförelse med stora. Detta poängteras även av Utvecklaren, Entreprenören och Ledamoten. 

Utan pengar går det inte att driva en verksamhet vilket blir påtagligt i ett mikroföretag. De har 

inte utrymme att spendera pengar på saker som i slutändan inte ger ekonomisk vinning. Därav 

ser vi hur mikroföretag blir begränsade på ett helt annat sätt och måste effektivisera 

planeringen av de ekonomiska resurserna för att vara säkra på att verksamheten kan fortsätta. 

Kelliher och Reinl (2009) menar att mindre företag lätt blir konservativa i förhållande till 

stora. Det ligger uppenbarligen en viss sanning i detta eftersom mikroföretagen i studien 

upplever en utmaning med de ekonomiska resurserna. Samtidigt har vi tidigare identifierat att 

mikroföretagen är flexibla, enkelt kan byta bana och ofta differentierar sig från marknaden. Vi 

tror dock problemen uppenbaras efter att de initialt har etablerats och positionerat sig på en 

marknad. Det är svårt för ett mikroföretag att helt byta riktning efter att ha investerat både tid 

och pengar mot ett affärsområde. I vår mening spelar därav ett mikroföretags konservatism en 

större roll i takt med att mikroföretaget etableras på en marknad. Coachen är dock av en helt 

annan åsikt och menar att det sällan är pengarna som är problemet för ett litet företag. Istället 

belyser Coachen att många små företag inte själva vet hur de ska utnyttja sin tjänst eller 

produkt på bästa sätt för att gagna lönsamhet. Därav är även okunskap och oförmågan att 

penetrera en marknad också en anledning som kan leda till en ekonomisk undermålighet.   

 

Ledamoten ser framförallt skillnader i hur mikroföretag och större företag kan tänka 

strategiskt på lång sikt. Ett stort bolag kan planera vad de ska göra långt in i framtiden 

eftersom de vet att de kan fortsätta driva verksamheten ett antal år framåt. Mindre bolag 

arbetar snarare inom nischer och måste fokusera på det de gör för stunden. Därav måste 

mindre företag vara dynamiska i sitt strategiska tänk på ett helt annat sätt. Ledamoten tycker 

därav att långsiktiga strategier blir irrelevanta för mindre bolag. Det som Ledamoten 

poängterar är också i linje med det som Inan och Bititci (2015) påstår, att strategier i 

mikroföretag ofta består av främst livsuppehållande insatser och således sällan planerar 

långsiktigt. Även Kelliher och Reinl (2009) menar att uttalade strategier sällan är vanliga i 

mikroföretag, främst för att det saknas strukturer för att besluta om sådant. I denna studien är 

det endast CloudCare som inte har en uttalad framtidsvision. Detta beror dock främst på att 

CloudCare enbart vill fortsätta leva och inget mer. Oavsett mål med verksamheten är det 

uppenbarligen svårt att planera långsiktigt eftersom alla respondenter betonar att man inte kan 

fastställa långsiktiga strategier. Marknaden ändras för mycket med tiden för att kunna ha 

långsiktig förankrade strategier. Större organisationer kan således planera sin framtid i mer 

detalj och på ett uttalat sätt. Vi ser här en skillnad i hur man tar sig an framtiden, vad som är 

bättre eller sämre lägger vi däremot ingen värdering i.  

 

Cost leadership är ett strategiskt vägval som diskuteras knapphändigt av våra respondenter. 

Det är egentligen bara Entreprenören som belyser att det inom FarmersAI finns ett tänk om att 

skapa kostnadseffektivitet. Entreprenören berättar att det främst beror på att Lantbrukare inte 

vill spendera mycket pengar på IT-stöd till deras egen verksamhet. Därav är det viktigt för 
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FarmersAI att inte leverera en för dyr produkt. Samtidigt menar Entreprenören att större 

organisationer kan producera fysiska produkter genom en helt annan kedja än ett mikroföretag 

har tillgång till. När det gäller att producera enheter kan således inte mikroföretag konkurrera 

på samma sätt som en större apparat, enligt Entreprenören. Ledamoten är inne på samma spår 

och menar att det är en anledning till att man som litet bolag inte konkurrerar genom 

tillverkning utan får istället förlita sig på marknader som styrs av teknisk innovation.  

 

Wright (1987) menar att det är svårt att ha en cost leadership-strategi med begränsade 

resurser, vilket gör att den inte lämpas i mikroföretag. Även marknaden behöver vara stabil 

för att man under längre tid ska kunna dra kostnadsfördelar (Baack & Boggs, 2008). På en 

osäker marknad lämpar det sig således inte att ge sig på cost leadership-strategin (ibid.). Vi 

ser därmed att IT-marknaden är svår att etablera cost leadership inom, detta med tanke på de 

konstanta förändringarna som tillkommer. Samtidigt är strategin svår att tillämpa i 

mikroföretag. Därav ser vi tydligt att cost leadership inte lämpar sig för mikroföretagen i 

denna studien och förmodligen inte heller för andra mikroföretag på IT-marknaden. 

5.3.3 Nätverk & kontakter 

Ett sätt att konkurrera mot andra företag är genom det nätverk och kontakter man har knutit 

genom tidigare erfarenheter. För att få detta till en konkurrensfördel är det troligen viktigt 

med tidigare uppdrag som har bra resultat. För närvarande är detta mer av en utmaning för 

AIM. Både Analytikern och Teknikern är relativt nyexaminerade och har än så länge några 

månader av erfarenhet genom AIM. Andra på marknaden har genom åren kunnat forma 

nätverk och kontakter vilket betyder ett försprång. För att komma ikapp konkurrenter och för 

att synas mer på marknaden har AIM börjat hålla koll på inkubatorer och startups runt om i 

regionen för att introducera sig själva för potentiella affärer i framtiden. Det är viktigt att vara 

personlig och genuin i dessa tillfällen eftersom Teknikern och Analytikern inte vill framstå 

som tråkiga personer. Det är enklare att bibehålla relationer om man känner att man kan 

umgås även utanför jobbet, menar Analytikern och Teknikern.  

 

Även Ledamoten påpekar att det är viktigt med nätverk och kontakter. Till skillnad från AIM 

har CloudCare flera år av erfarenhet på IT-marknaden där de har kunnat forma relationer. I 

dagsläget är majoriteten av CloudCares kunder införskaffade genom grundarnas och Vd:ns 

kontakter. Eftersom detta har fungerat hittills funderar de på att anställa en eller två till säljare 

för att även kunna utnyttja deras kontakter.  

 

Entreprenören har inte några uttalade kontakter med några på marknaden där FarmersAI vill 

slå sig in. Det är dock en fördel att Entreprenören har erfarenhet och framförallt ett stort 

intresse för lantbruk. Fintechs bakgrund tillför konkurrensfördelar i form av kunskap om de 

brister som finns ute på marknaden, men de har inte heller uttalat några specifika nätverk eller 

kontakter på marknaden gällande deras fintech-produkter. Fintechs nya produkt, som ligger 

utanför finansiella hjälpmedel, är däremot möjlig på grund av att en bekant berättade för 

Fintech att det fanns förbättringsmöjligheter i deras arbetsprocesser. 
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Vi tycker det går att utläsa från vårt empiriska material att rätt kontakter och nätverk kan 

introducera en genväg till rätt personer. Med detta menar vi att mikroföretagen har en kortare 

resa från produktidé till presentation framför människor som är potentiella kunder. Om 

potentiella beställare är medvetna om mikroföretagens existens och kunskap utgör det per 

definition en större chans att de gör någon affär ihop. Att mikroföretag och beställare känner 

till varandra leder däremot inte till ett samarbete, men dörren är möjligen öppen för idé- och 

produktmöten. 
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6. Slutsatser & kunskapsbidrag 

I detta avsnitt presenteras resultatet av studien. Slutsatserna är uppdelade för att fokusera 

mot studiens frågeställningar och har utvecklats genom analysen av empiri och litteratur. Vi 

börjar med att återkoppla till studiens problembeskrivning och syfte. 

6.1 Återkoppling till problembeskrivning och syfte 

Som grund för den genomförda studien uppenbarades ett antal problem inom ämnesområdet. 

Hantering av strategi är en komplicerad process som ställer krav på ett kortsiktigt samt 

långsiktigt tänk samtidigt som strategier behöver vara dynamiska i förhållande till omvärlden. 

Strategisk hantering på IT-marknaden blir än mer komplicerat, framförallt på grund av de 

konstanta förändringarna som gör att IT-lösningar sällan är konkurrenskraftiga under längre 

perioder. Hur mikroföretag hanterar dessa strategiska utmaningar är ingen självklarhet. Trots 

att IT-marknaden består av många mikroföretag, har dessa fått begränsat utrymme för 

vetenskaplig forskning inom ämnesområdet. Denna bakgrund ledde fram till studiens syfte:  

 

Syftet med studien är att undersöka hur mikroföretag förhåller sig till strategiska moment för 

att konkurrera på IT-marknaden. För att undersöka fenomenet ämnar vi studera vilka 

utmaningar mikroföretag möter i sitt sökande efter konkurrenskraft, men också vilka 

möjligheter ett mikroföretag kan utnyttja för att konkurrera framgångsrikt. För att uppnå syftet 

behöver vi även granska mikroföretagens syn på strategi.  

6.2 Vilka utmaningar möter mikroföretag för att skapa 

konkurrenskraft? 

Under studiens gång har det uppdagats flertalet svårhanterliga utmaningar beträffande 

mikroföretagande på IT-marknaden. Många av dessa belyses av flera respondenter men vi ser 

också att olika affärsområden inom IT-marknaden också skapar olika utmaningar för 

mikroföretagen i sin vardag. IT-marknaden är en marknad som snabbt kan penetreras och 

börja konkurreras inom. Systemutveckling är en verksamhet som inte kräver 

produktionskedjor och leverantörsberoenden. På IT-marknaden är det potentiellt möjligt att 

snabbt utveckla ett koncept och sprida det till många personer genom den infrastruktur som 

existerar på internet. Utmaningen som följer med detta är en konkurrensutsatt marknad med 

konstant tillflöde av nykomlingar. Vi ser således hur kompetensen inom sitt affärsområde 

snabbt blir en överlevnadsfaktor för mikroföretagen. Gör man inte något tillräckligt bra, är det 

enkelt för andra att tillhandahålla ett liknande koncept fast bättre.  
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IT-marknaden är en mycket oviss och osäker marknad. Den kantas av konstant tillförsel av 

nya teknologier som förändrar konkurrenskraften på marknaden. Detta gör det svårt för 

mikroföretag att planera på lång sikt. Trots denna osäkerhet behöver mikroföretag kunna ta 

både kortsiktiga och långsiktiga beslut om företagets riktning. Därav ställs det höga krav på 

att vara flexibel och anpassningsbar till de konstanta nya behoven som uppstår på marknaden. 

Den osäkra marknaden gör det även svårt för mikroföretag att konkurrera mot större företag 

om större kunder. Stora organisationer ställer ofta höga krav på säkerhet vid investeringar. 

Eftersom många mikroföretag har en oviss framtid är det svårt att rikta sig mot ett 

kundsegment beståendes av större organisationer. Sådana organisationer investerar i tjänster 

de vet kommer förvaltas under flera år framöver, vilket är ett tufft behov att med säkerhet 

kunna tillgodose som ett mikroföretag. 

 

Inom affärsområden på IT-marknaden med många konkurrenter har vi sett hur 

mikroföretagens nätverk blir en betydande faktor för att kunna konkurrera. Kunder behövs för 

att tjäna pengar och kunder nås lättast genom ett nätverk. Utan ett på förhand etablerat nätverk 

inom ett konkurrensutsatt affärsområde, kan ett mikroföretag svårligen etableras inom den 

aktuella kontexten. I dessa fall ser vi tydligt hur nätverket formar de strategiska vägvalen för 

mikroföretagen och vilket kundsegment de fokuserar mot. Ett nätverk på marknaden gör att 

man kan konkurrera inom ett konkurrensutsatt affärsområde. Avsaknad av nätverk gör att man 

får fokusera på att skapa ett nytt affärsområde eller söka sig till ett affärsområde med få eller 

inga konkurrenter.  

 

Vi ser också tydligt hur bristen på resurser inom ett mikroföretag är ett problem. Framförallt 

den ekonomiska aspekten beträffande att skapa lönsamhet nog för att driva sin verksamhet. 

Utan ett inflöde av likvida medel kan inte ett företag fortskrida sin verksamhet. Det finns 

således sällan rum för chansningar i ett mikroföretag, detta till trots behöver mikroföretag 

vara innovativa för att konkurrera. De ekonomiska resurserna måste planeras i detalj för att 

utnyttjas effektivt. Samtidigt existerar det en påtaglig trögrörlighet på marknaden. Att etablera 

och sprida en tjänst på marknaden är inget som görs över en natt. Om det tar lång tid för 

marknaden och dess kunder att acceptera den tjänst som ett mikroföretag tillhandahåller, finns 

det en stor risk att företaget redan har gett upp. Därför måste mikroföretag snabbt presentera 

sitt koncept och visa att det fungerar. Att lyckas förmedla värdeerbjudandet av en tjänst, blir 

därav en nyckelfaktor för att lyckas. En tjänst som inte anses vara banbrytande kan således 

svårligen etableras inom ett nischat marknadssegment. 

6.3 Hur förhåller sig mikroföretag till strategi och hur hanteras 

strategiska vägval för att konkurrera? 

Organisationsstrukturer och beslutsfattande ser vi har en tydlig inverkan på hur ett 

mikroföretag agerar strategiskt. Strukturer och roller inom ett mikroföretag är inget som har 

hög prioritet. Många av mikroföretagen i denna studien drivs av flera medgrundare, vilket har 

lett till ett delat ansvarstagande. De anställda i dessa organisationer definieras inte av sina 

roller, de gör vad som krävs för stunden för att driva verksamheten framåt. Avsaknaden av 

definierade strukturer gör att verksamheterna drivs improvisatoriskt varpå många beslut fattas 
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i stundens hetta och inte genom formaliserade processer. Detta har vi märkt påverkar hur 

mikroföretagen hanterar sin strategi. De lägger ingen vikt vid att strukturerat formalisera en 

uttalad strategi, dokumentera den, och sedermera följa upp strategin genom mätetal.  

 

Även om det inte existerar uttalade och formaliserade strategier ser vi ändå tydligt hur 

mikroföretagen tänker strategiskt. Alla mikroföretagen i denna studie har strategier, dessa har 

framförallt formats genom de val som mikroföretagen har gjort på vägen. Dessa 

organisatoriska beslut har sedan kommit att bli deras strategi. Vi har främst sett tydliga 

tendenser till att mikroföretag har kortsiktiga strategier på operationell nivå. Långsiktig 

hantering av strategi existerar enbart på en informell nivå. Framförallt eftersom IT-marknaden 

är i konstant förändring samtidigt som mikroföretagens framtid är oviss. Därav anser inte 

mikroföretagen att det är nödvändigt att planera på lång sikt. Däremot lyfts vikten av en 

uttalad framtidsvision fram, vilket skapar en sammanhållning i organisationen och som driver 

verksamheten framåt. Även om framtidsvisioner existerar är det mer än tydligt att 

mikroföretagen reagerar och anpassar sig till de nya förutsättningar som uppenbaras på 

marknaden.  

 

Vidare har vi identifierat att mikroföretag kan eftersträva både segmentering och 

differentiering som strategier. Framförallt ser vi tydligt hur mikroföretagen i denna studien 

eftersträvar differentiering av de produkter eller tjänster som de tillhandahåller. Svårigheterna 

till trots med kraven på innovationsförmåga och mikroföretagens begränsningar i resurser, 

upplevs differentiering som en självklarhet för att kunna konkurrera på marknaden. Genom att 

göra något annorlunda än konkurrenterna, gör att ett mikroföretag kan konkurrera över huvud 

taget. Differentiering är allt som oftast en förutsättning för strategin segmentering. 

Segmenteringen blir en följd av en differentierad produkt eller tjänst som segmenterar 

marknaden genom att tilltala ett specifikt kundsegment. Vi har sett prov på framgångsrika 

koncept där mikroföretagen dels gör något annorlunda än konkurrenterna, samtidigt som de 

fokuserar mot ett specifikt kundsegment. I grund och botten ser vi genom studien att det 

initiala tänket från mikroföretagens sida är en differentieringsstrategi. I ett senare skede kan 

segmenteringen bli en följd av marknadens reaktion samt konkurrenssituationen i den aktuella 

kontexten.  

6.4 Vilka möjligheter kan ett mikroföretag utnyttja för att 

konkurrera framgångsrikt? 

Vi anser att organisationsstrukturen och de tilldelade arbetsrollerna inte är lika viktiga i 

mikroföretag. Arbetsrollerna ser ut att vara mer flytande än fasta, vilket kan medföra 

konkurrensfördelar. De anställda kan hjälpa varandra med det mesta och det kan medföra en 

form av intern flexibilitet. Även om processer kring beslutsfattande inte är optimala, ser vi 

fördelar med att besluten fattas genom diskussioner utan hierarkier. Fördelen med det här är 

att det är möjligt att effektivt fatta överenskomna beslut utan hierarkiernas ledtider. Genom 

dessa diskussioner etableras gemensamma perspektiv och visioner för hur mikroföretaget 

hanterar och fortskrider sin verksamhet som alla är överens om.  
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Det finns mycket som understryker att mikroföretag lättare kan anpassa sig efter situationen 

och har en stor möjlighet för flexibilitet. Om någonting förändras i omvärlden, hos kund eller 

internt så talar denna flexibilitet och snabbhet för mikroföretag. Kommunikation inom 

mikroföretag är effektiv och nära till hands, vilket betyder att de snabbt kan genomföra 

förändringar som är efterfrågade. Det finns även möjlighet för mikroföretag att skapa djupare 

relationer med deras kunder, vilket kan medföra ett starkare arbetsförhållande. Mötet mellan 

mikroföretag och deras kunder blir på så vis mer personligt och mindre byråkratiskt, vilket 

kan få motsatt effekt med ett stort konsultbolag.  

 

Vi upplever att mikroföretag har en större möjlighet än större organisationer att få arbeta med 

små bolag. Mindre bolag har mycket gemensamt i sin organisationskultur, vilket är gynnsamt 

för att skapa en bra relation. Om mikroföretag jobbar mot en kund som också är ett litet bolag, 

är kunden troligen van att arbeta flexibelt utan hierarkiska ledtider. Likheterna mellan små 

bolag medför därför möjligheter att snabbt slutföra uppdrag och få betalt. 

 

Om mikroföretag ska lyckas överleva är det viktigt att införskaffa sig kunder. Ett alternativ är 

att satsa på de kontakter och nätverk som man har skapat genom sina tidigare erfarenheter. 

Det är möjligt att utnyttja sina kontakter även om man inte är ett mikroföretag, men det kan 

vara en bra språngbräda för att bygga upp sin kundbas. Genom att undersöka sina etablerade 

kontakter kan det ge mikroföretaget en möjlighet av tid för att utveckla nya produkter. Med 

fler kundsamarbeten ökar företagets exponering vilket kan leda till potentiella kunder med 

existerande och nya produkter. 

6.5 Kunskapsbidrag 

Genom våra respondenter ser vi att strategisk hantering inom mikroföretag inte sker via 

formaliserade processer. Mikroföretagens organisationsstrukturer och beslutsfattande drivs 

genom ad hoc metoder vilket även banar väg för improvisatoriska strategier. Vi kan se att det 

finns tendenser till hur mikroföretagen eftersträvar strategiska vägval såsom differentiering 

och segmentering. Dessa framkommer däremot improvisatoriskt genom identifierade 

innovationsmöjligheter och marknadsbehov. Vi skulle därför vilja beskriva mikroföretagens 

strategiska hantering som improvisatorisk strategi. Den improvisatoriska strategin utvecklas 

tillsammans med företaget, medarbetarna och de presenterade möjligheterna. Med tanke på 

den anpassningsbarhet som mikroföretagen demonstrerar, anser vi att deras strategi bör vara 

densamma. Improvisatorisk strategi är inte något som på förhand eftersträvas, utan sker 

naturligt via organisationskulturen i mikroföretag. Vi har genom studien sett att strategier är 

viktiga, och inte minst inom mikroföretagande. Strategi inom mikroföretag sker däremot allt 

som oftast i realtid där strategin formas av den improvisatoriska andan.  

 

Vårt kunskapsbidrag består även av identifierade utmaningar och möjligheter för 

mikroföretag i sitt sökande efter konkurrenskraft på IT-marknaden. Framförallt ser vi att 

klimatet på IT-marknaden och dess förutsättningar genererar de mest framstående 

utmaningarna och möjligheterna. Som ett mikroföretag är det viktigt att beakta dessa aspekter 

för att antingen etablera sig på en ny marknad eller bibehålla sin konkurrenskraft i framtiden. 
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IT-marknaden är en mycket konkurrensutsatt marknad där framgång skapas genom 

innovation, kompetens och tydliga värdeerbjudande. Snabbheten att ta sig ut på marknaden 

skapar möjligheter för mikroföretag att vara konkurrenskraftiga över huvud taget. I detta 

avseende visar studiens resultat att IT-marknaden är passande för mikroföretagande. Dock 

kantas den även av konstanta hot från potentiella nykomlingar, vilket ställer höga krav på 

prestationsförmåga och kvalitet i ett mikroföretags utförande för att vara konkurrenskraftiga.  

 



  86 

 

7. Reflektion, kritik & framtida studier 

I våra diskussioner innan påbörjandet av uppsatsen, hade vi flera intressanta potentiella ämnen 

att undersöka. När vi började leta efter tidigare forskning, såg vi ganska snabbt att det var 

svårare att hitta artiklar om mikroföretag än de andra förslagen. Detta stärktes även av 

artiklarna om mikroföretag som påpekade att mer forskning behövdes om mikroföretagande 

och framförallt kring hur sådana företag arbetar med strategi. Bristen på forskning eskalerade 

vårt intresse och vi bestämde oss för att satsa på det här. Nu i efterhand känner vi att det var 

rätt beslut. Det var en utmaning att rama in uppsatsen på det sätt vi hade tänkt på förhand, 

men vi är nöjda med hur det utspelade sig. För att återkoppla till Klein och Myers (1999) 

princip “Dialogiskt resonemang”, förs nu en reflektion av våra förutfattade meningar i 

förhållande till studiens resultat. En förutfattad mening och ett orosmoment var om 

mikroföretag faktiskt kontemplerade strategi över huvud taget. Detta visade sig vara felaktigt 

eftersom alla mikroföretag på något sätt behandlade strategiska moment, om än i olika 

utsträckning. I övrigt hade vi inte många förutfattade meningar om vare sig mikroföretagande 

eller strategi. Vi hade en tro om att begränsade resurser skulle vara en stor utmaning för 

mikroföretag, vilket det visade sig vara. Dock enbart ur en ekonomisk synvinkel.  

 

Genomförandet av studien har varit intressant, utmanande och lärorikt. Vår utbildning via 

kandidat- och masterprogrammet har inte hanterat strategiska aspekter i det djup som vi har 

undersökt. Däremot tycker vi att detta ämne skulle passa bra in i vår utbildning. Strategi är 

både brett och djupt, precis som informatik. Strategi har även en stark koppling till människa, 

IT och organisation, vilka är de främsta aspekterna som behandlas inom ämnet informatik. Vi 

märkte dock snabbt att strategi är svårt att definiera och avgränsa. Därav har vi inte tagit något 

direkt avstamp mot en specifik definition eller aspekt av strategi. Samtidigt märkte vi snabbt 

att även respondenterna i studien har olika synsätt på vad som är strategi och hur man som ett 

litet företag förhåller sig till strategiska moment. Dock kan vi i efterhand känna att studien i 

sig är något spretig och diffus inom ämnet strategi. Eftersom mikroföretagen utgjorde 

kontexten för strategi och hur man tänker strategiskt för att skapa konkurrenskraft, hade det 

också varit svårt att fokusera på specifika delar av strategi. Detta med tanke på att 

mikroföretagen har ett informellt och improvisatoriskt förhållande gentemot strategi.   

 

De slutsatser och kunskapsbidrag som presenteras i föregående avsnitt anser vi i efterhand 

vara rimliga. Det är inte alltid lätt att generalisera sitt resultat, så det ska vi vara försiktiga 

med att göra. Vi tycker däremot att det är rimligt att andra systemutvecklande mikroföretag 

hade genererat liknande resultat, med reservation för mindre personliga avvikelser. Vi har 

även fått upp ögonen för att mycket ser ut att improviseras fram under tiden som mikroföretag 

växer och utvecklas, där strategiska åtaganden beslutas allteftersom. Dessutom var det 

intressant hur många av respondenterna som faktiskt berättade att strategi är någonting som 

diskuterades i mikroföretagen. På förhand var vi osäkra om de skulle ha tillräckligt med 
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synpunkter och svar på våra intervjufrågor. Det visade sig vara en onödig tanke. 

Respondenterna hade mycket att säga och var välkomnande. Hade vi haft ytterligare 

respondenter hade vi med största sannolikhet överskridit det tillåtna omfånget. 

 

På grund av flertalet anledningar var alla våra respondenter från och stationerade i Sverige. 

Hade samma studie genomförts i annat land är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda 

ut. Detta baseras på kommentarer från Teknikern som påpekade startup-klimatet i Norden, 

samt att vi personligen har hört att organisationskulturen i exempelvis USA är mycket 

annorlunda. Detta medför att studien möjligtvis förlorar relevans utanför Sverige eller 

Norden. 

 

Vår studie och resultat tyder på att det finns många möjligheter och utmaningar gällande 

mikroföretagande och strategiska åtaganden. Det hade varit intressant att se forskning bland 

mikroföretag på IT-marknaden som lyckats överleva under en längre period. Eftersom IT-

marknaden är så pass “öppen” och tillgänglig för nykomlingar tycker vi det är viktigt att 

förstå hur detta fungerar på ett djupare plan. Vi tycker även att det hade varit positivt med 

strategiska ramverk specifikt för mikroföretag. Som vi ser det finns det väldigt mycket 

forskning kring strategi, men för det mesta är det riktigt åt större organisationer som har bättre 

resurser. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide 

Introduktion om oss, uppsatsen och hur vi förhåller oss till etiska riktlinjer. 

• Är det okej om vi spelar in intervjun? 

• Har du några frågor innan vi drar igång? 

 

• Berätta gärna om dig själv. Vem är du? Vad är din bakgrund (utbildning & jobb)? 

• Vad arbetar du med idag (position i organisation, arbetsuppgifter)? 

• Varför arbetar du med det? 

• Hur kom du/ni fram till att arbeta med detta? 

• Hur många är ni i organisationen och hur är den uppbyggd (roller osv)? * 

• Beslutfattningsprocesser, vem är ytterst ansvarig och hur fattar ni beslut? * 

 

Strategi 

• Vad är strategi för dig?  

• Är det viktigt att ha en strategi? 

• Har ni en uttalad strategi? (Hur ser er strategi ut? Varför är det er strategi?) * 

• Hur hanterar man och planerar för förändringar i omvärlden och på marknaden? 

• Strategi för kort och lång sikt?  

 

Konkurrens 

• Hur konkurrerar ni som mikroföretag? * 

• Vilken är er kundgrupp och hur går ni tillväga för att nå dem? * 

• Vad skiljer er från större företag? (Som potentiell kund, varför kommer man till er?) * 

• Vilka utmaningar bemöter ni i att vara konkurrenskraftiga? * 

 

Eventuella extrafrågor i mån om tid: 

• Hur skiljer strategisk hantering i mikroföretag kontra SMEs? 

• Konkurrerar man annorlunda som mikroföretag kontra SMEs? 

• Tror du IT-marknaden skiljer sig mot andra marknader beträffande konkurrenskraft 

och strategisk planering? 

• Behöver man improvisera mycket i sin hantering av strategi? 

 

* I intervjun med Coachen ändrades frågorna till en mer generell karaktär om 

mikroföretagande och strategi 
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