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Titel: Lean Startup, en svensk flerfallsstudie 

Författare: Filip Ljungblom & Adam Ågren 

Handledare: Karl Wennberg 

Sammanfattning: Lean Startup Teori (LST) har kommit att växa i popularitet inom 

entreprenörskap världen över. LST är en teori som för startup-företag skall minska 

kostnader och tid samt för entreprenörer skapa en arbetsprocess som underlättar 

beslutsfattande. I denna studie har länkar mellan problematik inom beslutsfattande 

(overconfidence, prospektteori, gloriaeffekten samt escalation of commitment) och LST 

undersökts genom semistrukturerade intervjuer med entreprenörer i Sverige. Vidare har 

generella lärdomar från de olika fallen undersökts för att belysa fördelar och svagheter 

inom LST. Då pionjärer inom LST hävdat att teorin lämpar sig inom alla sektorer och 

branscher har även detta påstående granskats. Studien fann att LST-processer motverkar 

de negativa effekterna associerade med overconfidence och gloriaeffekten men kan inte 

hantera de problem som introduceras i samband med prospektteori samt escalation of 

commitment. Vidare når studien slutsatsen att LST kräver en fit med varje enskilt startup-

företag och fungerar bäst inom branscher och industrier som har låga inträdesbarriärer i 

form av kapitalkrav. 

Nyckelord: Lean Startup, Entreprenörskap, Beslutsfattande, Escalation of 

Commitment, Startup, Overconfidence, Gloriaeffekt, Prospektteori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Title: Lean Startup, a Swedish multiple case study 

Authors: Filip Ljungblom & Adam Ågren 
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Abstract: Lean Startup theory (LST) has been growing in popularity in entrepreneurship 

worldwide. LST is a theory for startup companies to reduce costs and time, and for 

entrepreneurs to create a process that eases decision-making. In this study, links between 

problems of decision making (overconfidence, prospect theory, the halo effect and 

escalation of commitment) and LST has been examined through semi-structured 

interviews with entrepreneurs in Sweden. Furthermore, general lessons from the cases 

has been studied to illustrate advantages and weaknesses of LST. As pioneers of LST 

argue that the theory is suitable for all sectors and industries, this claim has also been 

examined. The study found that LST processes counteract the negative effects associated 

with overconfidence and the halo effect, but cannot handle the problems that are 

introduced in conjunction with the prospect theory and escalation of commitment. 

Furthermore, the study reaches the conclusion that LST requires a fit with each startup 

company, and functions best in sectors and industries where the entry barrier of capital 

requirement is low. 

Keywords: Lean Startup, Entrepreneurship, Decision Making, Escalation of 

Commitment, Startup, Overconfidence, Halo Effect, Prospect Theory. 
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1.	Introduktion	

1.1	Inledning	

 

Vi hör talas om startup-företag som växer upp och blir framgångsrika. Spotify och Skype kan 

betraktas som klassiska exempel på svenska startup-företag som har lyckats skala upp sin 

verksamhet och blivit framgångsrika. Det är däremot inte alla nya företag som resulterar i 

framgångssagor och verkligheten kan te sig annorlunda från vad många entreprenörer 

föreställer sig. En tredjedel av alla nya bolag stänger ner i vad som kan kallas misslyckanden, 

exkluderat de företag som läggs ner av andra anledningar (Headd, 2003). 

Går det att skapa ett ramverk för entreprenörskap som skapar framgångar inom alla branscher 

och industrier? I denna studie undersöker vi närmare en teori som försökt göra just detta.  

 

1.2	Bakgrund	

 

I Sverige finns det idag fler företag än någonsin och siffran fortsätter stiga. Antalet företag har 

ökat från ca 900 000 registrerade företag år 2005 till ca 1, 2 miljoner registrerade företag år 

2015 vilket motsvarar en 30 % ökning över en tioårig period (Statistiska centralbyrån, 2016).   

Men är alla företag startup-företag? Ett startup-företag kan definieras som en eller flera 

personer som försöker lansera en vara/produkt under extremt osäkra förhållanden (Ries, 2011). 

Innovation av en produkt eller tjänst utvecklas inte enbart från större företag utan också från 

startup-företag (Freeman & Engel, 2007). Ett startup-företag har större kontroll än ett större 

företag när det kommer till innovation (Ibid.). Steve Blank (2010) definierar startup-företag 

som en organisation byggd för att söka en affärsidé som går att upprepa och som även har 

potential på en större skala. Den viktigaste faktorn för att ett startup-företag faktiskt skall kunna 

kallas för startup-företag är dess tillväxtpotential enligt den amerikanska tidskriften Forbes 

(Robehmed, 2013). Vidare kan ett företag som definieras som startup inte vara mycket äldre 

än tio år (Ibid.) 

Eric Ries är en av pionjärerna inom Lean Startup teorin och har varit involverad i att 

popularisera begreppet med hjälp av sin bok The Lean Startup. Studien kommer fortlöpande i 

texten att referera till lean startup teorin som LST. Ries (2011) förklarar att LST hjälper till att 
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ta bort de osäkerhetsfaktorer som kännetecknar klimatet för startup-företag. LST har växt i sin 

popularitet inom startup-världen och har börjat läras ut på ett flertal respektabla lärosäten 

(Blank, 2013). LST är tillämpligt att implementera i alla startup-företag från alla sektorer: 

                                         

“Thousands of entrepreneurs are putting Lean Startup principles to work in every 

conceivable industry. I’ve had the chance to work with entrepreneurs in 

companies of all sizes, in different industries, and even in government. “ 

 

                                                                                                         (Ries, 2011, s.17) 

 

Förenklat går LST ut på att ett nytt företag med en vision skapar och lanserar en Minimum 

Viable Product (MVP) så snabbt som möjligt och skall representera den absolut enklaste 

versionen av produkten. Entreprenörer samlar in feedback1 och data om hur konsumenterna 

interagerar med dess MVP för att testa sina affärshypoteser. Datainsamlingen skall agera 

underlag för kommande beslut där affärshypoteser sedan valideras eller förkastas. 

Entreprenörer skall agera objektivt och data skall vara det avgörande beslutsunderlaget i frågan 

om vilken riktning produkten tar. Om data motiverar att hypotesen skall förkastas innebär det 

inte att entreprenören skall lägga ned företaget utan istället förändra sitt värdeerbjudande och 

skapa en ny hypotes. Denna förändring kallas för pivot och har kommit att bli ett av de 

centralaste begreppen inom LST. En pivot definieras enligt följande; 

 

“A structured course correction designed to test a new fundamental hypothesis 

about the product, strategy, and engine of growth.”  

 

(Ries, 2011, s. 147) 

 

Syftet är att produkten skall förändras i takt med att entreprenörer förstår kundernas tankar och 

interaktion med MVP. Pivot kan i många fall leda till att det slutgiltiga syftet för produkten 

inte alls liknar det som entreprenörerna ursprungligen föreställt sig. De företag som inte förmår 

att göra en pivot riskerar att hamna i ett gränsland där startup-företaget varken växer eller dör 

och istället långsamt bränner resurser, samt tid och energi som skulle kunna ägnas åt annat. 

(Ries 2011). 

																																																													
1	Reflekterande	information.	
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Att känslor har en påverkan i hur beslutsfattare resonerar och beslut tas är ett välstuderat 

fenomen inom tidigare forskning (Staw, 1981; Kahneman, 2011; Schmidt & Calantone, 2002; 

Brockner, Shaw & Rubin, 1979). Escalation of commitment kan definieras som; hur personer 

binder upp sig till kostnadsfyllda händelseförlopp där de sedan vid uppståndelsen av problem 

försöker lösa dessa genom större och större investeringar istället för att kasta in handduken, 

och på så sätt bildar en ond cirkel av eskalerande kostnader (Staw, 1981). Nobelpristagaren 

Kahneman förklarar hur olika kognitiva avvikelser påverkar vårt sätt att tänka och ta beslut 

och har kategoriserat dessa i olika tumregler. De tumregler som denna uppsats fokuserar på är 

gloriaeffekten; som beskriver hur våra första intryck påverkar kommande beslut, 

overconfidence; som syftar på en övertro på sin egen förmåga och dess effekter på 

beslutsfattande, samt prospektteori som förklarar människors irrationella relation till risk och 

det relativa värdet av pengar. (Kahneman, 2011) 

 

 
 

 

1.3	Problematisering	

 

Startup-företag bidrar till nya arbeten och BNP i stor utsträckning (Kerr et al., 2014). LST skall 

förbättra utsikterna för innovativa startup-företags framgångar genom ett mer effektivt 

arbetssätt (Ries, 2011). Det finns viss akademisk forskning gällande LST både i Sverige och 

globalt (Mueller & Thoring, 2012; Bosch et al. 2013; Gustafsson & Qvillberg, 2012). 

Entreprenörer har själva varit drivande i att ta fram teorin (Gustafsson & Qvillberg, 2012). Eric 

Ries (2011) som har skrivit The Lean Startup samt Steve Blank är tidiga förespråkare av teorin 

och har själva extensiva erfarenheter som entreprenörer i egna startup-företag. LST har en stark 

anknytning till mjukvaruutveckling där flera av de företag som agerar exempelföretag i 

litteraturen kring teorin är rotade i Silicon Valley och utvecklar mjukvara. Eric Ries 

argumenterar trots detta för att LST skall fungera inom alla branscher och industrier vilket har 

bemötts med skepticism (McGinn, 2012).  
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I sin mest grundläggande funktion är LST ett ramverk för beslutsfattande. Den akademiska 

världen saknar en studie som kritiskt granskar hur LST påverkas av olika faktorer associerade 

med beslutsfattande som escalation of commitment samt olika tumregler (Kahneman, 2011). 

Vi vill i denna studie granska LST i egenskap av att vara en ny teori och på det sättet minska 

avståndet mellan teori och praktik. 

 

 

 

1.4	Syfte	

 

Denna studie vill beskrivande undersöka hur LST används av entreprenörer i Sverige och vill 

vidare explorativt analysera eventuell problematik som kan uppstå i svenska startup-företag 

med LST i fokus.  

 

Studien vill även undersöka om och hur implementering av LST kan skilja sig åt för startup-

företag i olika branscher och industrier. Vidare ämnar studien att explorativt undersöka hur 

entreprenörer influeras av svårigheter förknippade med beslutsfattande likt escalation of 

commitment och Kahnemans (2010) tumregler, samt vilka implikationer de innebär för LST.  

 

 

 

1.4.1	Forskningsfrågor	

 

• Är LST tillämpbar i alla typer av startup-företag? 

 

• Vilka dolda för- och nackdelar går att urskilja inom LST? 

 

• Hur kan escalation of commitment påverka LST? 

 

• Hur kan Kahnemans (2011) tumregler påverka LST? 
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1.5	Avgränsning	

 

Vi har utgått från befintliga definitioner av startup-företag (Blank, 2010; Ries, 2011; 

Robehmed, 2013) där vi valt att inför vår empiriska datainsamling avgränsa oss till innovativa 

startup-företag med hög tillväxtpotential, som startat de senaste sju åren, samt agerar i 

Sverige. 

 

Företagen verkar på en marknad där förnyelse och innovation är centralt. Innovation kan länkas 

samman med risk och osäkerhet (Ries, 2011; Sommer, Loch & Dong, 2009). Att avgränsa oss 

till svenska företag gjordes främst för att undersökningen inte skulle påverkas av olika lagar, 

regler och kulturella skillnader som kan komma att vara gällande i andra länder samt för att 

belysa ämnet med ett svenskt perspektiv i fokus. 
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2.	Teoretisk	Referensram	

2.1	Modernt	entreprenörskap	

 

Entreprenörskap definieras av Shane & Venkataraman som; 

 

“We define the field of entrepreneurship as the scholarly examination of how, by 

whom, and with what effects opportunities to create future goods and services 

are discovered, evaluated, and exploited” 

 

         (Shane & Venkataraman, 2000, sida 218) 

 

Det finns tre processer som entreprenörer går igenom när de påbörjar ett nytt startup-företag. 

Det måste finnas entreprenöriella möjligheter; entreprenörer måste se möjligheterna; och 

entreprenörer måste exploatera möjligheterna. Entreprenörskap är en slags process och inte en 

talang som en person innehar/inte innehar. (Shane & Venkataraman, 2000)  

Huruvida entreprenörer exploaterar entreprenöriella möjligheter beror dels på vilken 

information om möjligheter som entreprenören innehar men också på individuella egenskaper 

som varierar mellan olika entreprenörer. Individuella skillnader är de förkunskaper som en 

individ innehar för exploatering av entreprenöriella möjligheter. (Shane, 2000) 

Rajan (2012) menar att genomslagskraftigt entreprenörskap kräver att entreprenören i stor 

utsträckning vågar gå emot strömmen och ta beslut utifrån sin intuition och utmana etablerade 

mönster.  

Det finns inträdeströsklar som verkar mot företag på den fria marknaden. Är inträdeströsklarna 

stora är det svårare för nya företag att träda in på marknader. Dessa trösklar kallas barriers of 

entry. Kostnaden för att träda in på en marknad beror på hur höga dessa trösklar är för en 

specifik marknad. En tröskel är kapitalkrav som syftar på att en hög initial investering krävs 

för att etablera sig på en ny marknad. (Porter, 1979) 

Kerr et al. (2014) har i en nationalekonomisk journal skrivit om Entrepreneurship as 

experimentation där de menar att entreprenörskap bör ses som ett experiment. Med hjälp av ny 

teknologi är det mycket billigare att lansera produkter och tjänster idag jämfört med förr oavsett 

vilken marknad företaget agerar i. Däremot har inträdeströsklarna i en bransch som tillexempel 

mjukvaruutveckling minskat betydligt mer än i andra branscher. Detta leder till att 
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mjukvaruutvecklande startup-företag kan ses som bättre investeringar då tröskeln för att testa 

sina marknadshypoteser är lägre. Andra investeringar blir därför ofta avfärdade. Detta sker inte 

nödvändigtvis på grund av bristande potential i de avfärdade investeringsalternativen utan 

istället på grund av de höga kostnader associerade med att testa sin marknadshypotes. (Kerr et 

al., 2014) 

 

2.2	The	Lean	Movement	

 

Namnet Lean Startup är deriverat från teorin som kom att kallas lean manufacturing vilken har 

förändrat logistik och produktionssystem världen över (Womack et al., 1990). Lean 

manufacturing har visat världen skillnaden mellan värdeskapande aktiviteter och slöseri samt 

hur företagare ska fokusera mer på flexibilitet och värde för kund (Schonberger, 2005). 

Begreppet lean fick sitt globala genomslag när lean processer i det japanska bolaget Toyota 

uppmärksammades (Liker & Choi, 2004). Lean beskrivs som ett sätt att skapa mer med mindre 

(Christopher, 2000). En viktig aspekt till lean är dess fokus på att eliminera slöseri (Ibid.). Tid 

måste ses som en resurs, att förbättra tiden för en process innebär effektivitet och 

kostnadsbesparingar. Lean-fenomenet beskrivs som en strategi (Stalk, 1988). Strategier 

fungerar bäst då de uppnår en fit2 mellan ett företags egen kapacitet och kompetens med 

marknader de agerar på (Ansoff, 1965). 

 

2.3	The	Lean	Startup	Theory	

 

Steve Blank skriver i sin artikel why the lean start-up changes everything (2013) om LST. Han 

utvecklar ett resonemang kring vad det innebär att vara ett lean startup-företag och hur det 

skiljer sig från traditionella företag. I ett traditionellt företag skapas en affärsplan i ett tidigt 

skede, där entreprenören förutspår den närmaste tre till fem-årsperioden och gör prognoser. I 

många fall visar det sig inte vara relevant och de prognoser som görs i tidiga skeden av ett 

startup-företag liknar närmast fantasier. (Blank, 2013) 

																																																													
2	Praktisk	överensstämmelse	mellan	teori	och	ett	företags	specifika	situation.	
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Traditionell affärsplanering har en positiv effekt på nystartade företag men den positiva 

effekten av affärsplaner minskar drastiskt för företag som agerar på en osäker marknad 

(Brinckmann et al., 2011). Vidare visar annan forskning att nystartade företag som skapar 

traditionella affärsplaner inte följer dem:  

 

“The entrepreneurs we studied wrote business plans even though they rarely 

referred to them or planned to utilize them”  

 

(Karlsson & Honig, 2009. s. 41). 

 

Trimi (2012) jämför de få teorier som finns om affärsplaner för innovativa företag. Vad som 

är gemensamt för flera av teorierna är trial-and-error 3 och att med hjälp av denna teknik kunna 

minska resursanvändningen i form av tid och kostnader. (Trimi, 2012) 

Chesbrough (2010) skriver i sin artikel business model innovation: opportunities and barriers 

om att företag kan bli lönsamma med hjälp av en innovativ affärsplan. Författaren utvecklar att 

en medioker produkt/teknologi med en bra innovativ affärsplan är bättre än en innovativ 

produkt/teknologi med en medioker affärsplan. Utveckling av affärsplanen är minst lika viktig 

som utveckling av nya produkter/teknologier. Innovativa affärsplaner skapas inte genom en 

överlägsen intuition i avgörandet om vad kunder vill ha utan istället genom flertalet trial-and-

error. Förändring av affärsplan ska sträva mot att nå stor trovärdighet mot kund på ett snabbt 

och billigt tillvägagångsätt. (Chesbrough, 2010) 

LST innebär att inte gå efter en förutbestämd affärsplan utan istället utgå från en affärsmodell 

som fokuserar på att validera sina hypoteser om marknaden. Produkten testas ofta och mot 

potentiella kunder i flera faser. Alla aktiviteter inom LST syftar till att på ett regelbundet och 

på ett rimligt sätt mäta kunders feedback och andra variabler som är potentiellt avgörande för 

företagets fortsatta varande och vidare framgångar. Dessa mätningar ligger till grund för 

valideringen av hypoteserna som i sin tur påverkar allt större beslutsfattande. (Blank, 2013) 

LST ska passa för alla som arbetar under Eric Ries definition av Startup-företag: 

      

 

 

																																																													
3	En	teknik	där	tillvägagång	testas	och	felaktiga	metoder	kan	uteslutas	med	hänsyn	till	negativa	utfall	
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“A human institution designed to create new products and services under 

conditions of extreme uncertainty.” 

 

(Ries, 2011, s. 17)  

 

Den kundfeedback samt mätningar som innefattas i LST gör det lättare att avgöra potential i 

ett tidigt skede av företagandet och på det sättet underlätta för effektivisering och precision av 

extern finansiering i tidiga investeringar (Kerr et al, 2014). LST är en universell filosofi som 

går att tillämpa i alla branscher som verkar med innovation (Ries, 2011). 

Startup-företag existerar för att kunna förstå och utveckla en hållbar affärsverksamhet (Blank, 

2013). Denna kunskap skall enligt LST-principer valideras genom att utföra regelbundna 

experiment som låter entreprenören testa olika aspekter av sin vision (Ibid.). Denna process 

kallas validated learning. Validated learning är processen att empiriskt demonstrera att 

entreprenören hittat värdefulla sanningar gällande ett startup-företags nuvarande samt framtida 

affärsmöjligheter. Denna metod är mer konkret, snabbare och ger bättre precision än klassiska 

prognoser i affärsplaner, och genom att fokusera på validated learning kan entreprenörer 

undvika mycket av det resursslöseri som varit signifikativt med startup-företag tidigare. (Ries, 

2011) 

 

MVP är ett centralt begrepp inom LST. MVP beskrivs som den första lanseringen av den 

billigaste och enklaste versionen av produkten som enbart innehar egenskaperna för att testa 

företagets fundamentala marknadshypotes. MVP skiljer sig från traditionell produktutveckling 

då produkten inte skall symbolisera en slutgiltig perfektion utan istället vara det första steget i 

processen att lära sig mer om potentialen för produkten. Genom att undersöka hur marknaden 

interagerar med produkten kan entreprenörerna senare bekräfta eller förkasta hypoteser och på 

sätt nå validated learning. De viktigaste hypoteser som måste valideras är värdeskapande-

hypotesen samt tillväxt-hypotesen. Värdeskapandehypotesen ifrågasätter om idén ger värde till 

kund. Tillväxt-hypotesen ifrågasätter om idén har tillräckligt goda tillväxtmöjligheter, den mäts 

främst genom tre aspekter; lönsamhet från kunder, kostnaden för att förvärva nya kunder och 

den upprepade frekvensen av köp från befintliga kunder. Hypoteserna tillväxt och 

värdeskapande kan mätas på olika sätt. De mättekniker som förespråkas av LST är; smoke test, 

funnel/kohortmätningar, A/B tester och intervjuer (se tabell 1). (Ries, 2011) 
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Rekommenderade mättekniker. 

Mätteknik Process Hypotes Typ av Data 

Smoke  Kunder kan förbeställa MVP. Tillväxt Kvantitativ 

Funnel/Kohort  Mäter volym, frekvenser och hastighet av 

kundgrupper 

Tillväxt Kvantitativ 

A/B  Testar två typer av produkter mot varandra Värdeskapande Kvantitativ 

Intervjuer Frågar kunder om produktvärdet Värdeskapande Kvalitativ 

Tabell 1. (Ries, 2011) 

 

Allt arbete som läggs ner i initiala stadier av ett startup-företag där syftet inte är att skapa en 

första MVP kan liknas vid resursslöseri. Detta motiveras vidare genom att arbete för att skapa 

specialfunktioner för en produkt främst baseras på lösa antaganden om vad kunden efterfrågar 

i slutändan, och innan dessa antaganden finns som validerade hypoteser så kan arbetet med 

specialfunktioner ses som överflödigt. Behovet för speciella egenskaper av produkten uppstår 

organiskt efter en lansering av en MVP där entreprenören utifrån mätningar av slutanvändarens 

interaktion med produkten kan bedöma en efterfrågan av just de specialfunktioner som behövs. 

På detta sätt kan entreprenören vidare minimera de gissningslika prognosernas bidrag till 

resursförbränning. (Ibid.) 

Early adopters är ett kundsegment som tenderar att köpa nyutvecklade produkter i väldigt 

tidiga skeden. Detta segment föredrar produkter som inte är polerade till perfektion olikt vad 

som föredras av majoriteten kunder som startup-företag på lång sikt vill rikta sig mot. En 

produkt som inte är färdigställd men som har potential ger dessa early adopters möjligheten att 

fantisera om vad mer produkten kan tänkas utvecklas till. De får samtidigt uppleva känslan av 

att vara först med de senaste inom det område de är intresserade av. En initial lansering av 

MVP bör främst rikta sig mot detta kundsegment (Ibid.). 

 

 

 

 

 

Build-measure-learn-loopen. 
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Figur 1. (Ries, 2011) 

 

Ideas > Build > Product > Measure > Data > Learn > Ideas är den cykliska arbetsprocess som 

Eric Ries (2011) förenklat kallar build-measure-learn. Detta motsvarar den arbetsföljd som 

han rekommenderar startup-företag att använda sig utav. Han argumenterar vidare att delarna 

i denna process inte skall ta upp för mycket fokus utan istället skall entreprenörer avancera sin 

process till att gå så snabbt som möjligt. Att genomföra denna loop effektivt och snabbt 

kommer accelerera viktiga insikter om hur och i vilken riktning startup-företag bör driva sin 

verksamhet. (Ibid.) 

 

Ett lean startup-företag skall lära sig av den nyfunna informationen som ges när entreprenören 

implementerat en build-measure-learnloop och sedan avgöra huruvida företaget skall fortsätta 

sin utveckling. Att göra en förändring i sin verksamhet utifrån den insamlade informationen är 

ett nyckelbegrepp inom LST och kallas för att göra en pivot. En pivot blir eventuellt aktuell i 

skeendet mellan learn och build där entreprenören med hänsyn till de data som samlats in lär 

sig och arbetar in den nyfunna kunskapen i produkten. Att göra en pivot innebär att förändra 

en viktig del av sin affärsidé (eller strategiförändring) vilket kan vara målgrupp, produktdesign, 
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vilken tjänst som utförs etc. Pivot har oavsiktligt blivit en synonym till förändring i vissa 

sammanhang vilket Ries hävdar är helt fel. En pivot är istället förändring specifikt designad 

för att testa en fundamental hypotes gällande affärsplanen, produkten, eller marknaden. (Ibid.) 

Det finns olika typer av pivots som Ries (2011) kategoriserat vilket utvecklas i tabell 2. 

 

Varianter av pivots. 

Pivotvariant Egenskaper 

Zoom-in Pivot Startup-företag skalar ner en produkt till sin viktigaste egenskap och 

ger på så sätt ett mer konkret fokuserat värdeerbjudande till sina 

kunder. 

Zoom-out Pivot Utvidgar produkten till att erbjuda flera egenskaper och på sätt utvidgar 

värdeerbjudandet för kunder. 

Customer 

segment Pivot 

Anpassar produkten för ett nytt kundsegment, till exempel upptäcks ett 

värdeskapande för ett nytt segment vilket kan visa sig effektivt. 

Customer need 

pivot 

Genom närmare arbete med kunder upptäcker startup-företag var 

värdet för kunden verkligen är och anpassar sig efter detta. 

Platform pivot En applikation blir en plattform eller så blir plattformen en applikation. 

Business 

architecture pivot 

Startup-företag byter fokus i sin affärsplan, ett exempel kan vara 

förändring av intäktsmodellen. 

Engine of growth 

givot 

Startup-företag ändrar sin tillväxtstrategi för att finna mer lönsamma 

alternativ. 

Channel pivot När ett startup-företag byter säljkanaler för att på så sätt finna fördelar 

för sin verksamhet. 

Technology pivot Ett startup-företag byter teknologi inom sin verksamhet för att nå 

samma resultat till en eventuell lägre kostnad eller för att uppnå andra 

möjliga fördelar. 

Tabell 2. (Ries, 2011) 
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Motsatsen till en pivot, det vill säga att inte förändra affärsplanen och istället bibehålla sin 

affärsplan intakt, benämns i The Lean Startup som perseverence. (Ries, 2011) 

 

2.4	Andra	teorier	inom	entreprenörskap		

 

2.4.1	Effectuation	

 

Effectuation är en teori som likt LST fokuserar på entreprenörers utmaningar under 

förhållanden av extrem osäkerhet. En utav teorins förgrundsfigurer heter Saras Sarasvathy och 

hon är författare till boken effectuation, elements of entrepreneurial expertise (2008). Hon 

beskriver effectuation i fem principer vilka benämns som; the bird in hand principle, the 

affordable loss principle, the crazy quilt principle, the lemonade principle, och the pilot in the 

plane principle. 

 

• The bird in hand principle syftar på att en entreprenör börjar där hen står. Entreprenören 

utgår från sina samlade talanger, erfarenheter och kontakter. 
 

• The affordable loss principle utgår från att en entreprenör inte bör titta på vinster och 

vinstmarginaler utan istället fokusera sin tid och energi på kostnaderna, samt olika sätt 

att minimera dessa. 
 

• The crazy quilt principle bygger på att entreprenören skapar relationer med intressenter, 

bygger upp tillit samt bestämmer olika åtaganden som skall ske i framtiden. Dessa 

intressenter kan utgöras av allt från kunder till experter och denna process hjälper till 

att reducera en del av den osäkerhet som råder gällande företagets framtid. 
 

• The lemonade principle. Entreprenörer möter motgångar och hur de sedan hanterar 

dessa motgångar kan ge effekter för företagets strävan att nå större mål. 
 

• The pilot in the plane principle. Entreprenörer bör fokusera på de områden hen förstår, 

att kontrollera dessa kan skapa säkerhet och förutsäga en del utfall i en annars osäker 

omvärld. 
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(Sarasvathy, 2008) 

 

Chandler et al. (2011) skriver om effectuation där de beskriver entreprenörens huvuduppgift 

som att utveckla möjligheter genom att experimentera och därefter byta inriktning vid 

tillhandahållandet utav ny information.  

Fisher (2012) skriver att företag som verkar i en omvärld av osäkerhet endast kan bestämma 

sin målgrupp utifrån de kunder som faktiskt handlar produkten. Målen för företaget förändras 

över tiden och kan även uppvisa en slumpartad utveckling. Där av bör entreprenören ta bort 

fokus från mål och istället fokusera mer på den del av verksamheten som entreprenören faktiskt 

förstår, och i högre utsträckning kan kontrollera. (Fisher, 2012) 

 

2.4.2	Real	Options	

 

Att inom finans handla med optioner istället för andra värdepapper, så som till exempel aktier, 

ger dig ett tak för ditt värsta scenario i hur mycket pengar du möjligt kan förlora. En option har 

ett inköpsvärde och vid ett fördelaktigt utfall kan den bli värd väldigt mycket pengar. Vid ett 

negativt utfall kan du däremot aldrig förlora mer pengar än vad du initialt betalt för optionen. 

Fischer Black och Myron Scholes (1973) utvecklade ett unikt sätt att värdera optioner på 

värdepapper genom en matematisk formel som kom att kallas Black & Scholes-formeln. Denna 

formel gjorde att författarna senare fick riksbankens nobelpris i ekonomi. Det som gjorde Black 

& Scholes formeln unik var att den fokuserade på volatiliteten/riskspridningen i de eventuella 

utfallen av den underliggande tillgången istället för andra faktorer så som till exempel räntan 

på marknaden. Den essentiella egenskapen för relevansen av real options teori grundar sig i att 

ju högre volatilitet/risk som omger optionen tillsammans med/eller en längre duration som 

optionen löper bidrar till ett högre värde, detta i kontrast till att risk generellt anses som något 

negativt. Antagandet bygger på att en hög volatilitet ger fler negativa utfall, men högre 

avkastning i den mån det osannolika inträffar, det vill säga att ett positivt utfall sker. (Black & 

Scholes, 1973) 

 

McGrath (1996) har tagit stor inspiration av Black & Scholes när hon beskriver sitt 

tillvägagångsätt för att kunna applicera real optionsteori kring nystartade företag. Tanken är 

teoretiskt enkel, i initiala skeendet av det nya startup-företaget så görs en mindre investering. 
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Denna investering skall fungera som ett första kliv in i en ny verksamhet tills entreprenören 

kan reda ut de mest osäkra aspekterna i strävan att skapa sitt företag. Kan entreprenören hantera 

dessa osäkra aspekter med ekonomiskt hållbara lösningar skulle detta motivera en fortsatt 

investering i startup-företaget. Det vill säga en mer helhjärtad satsning med en stor monetär 

investering. Om entreprenören misslyckas med att förstå och lösa osäkra aspekter av sitt 

framtida åtagande kan hen lägga ner sin affärsidé utan att förlora mer pengar än den mindre 

initiala investeringen, och vidare allokera sin tid och sina resurser åt andra håll. McGrath 

(1999) beskriver att vid studerandet av entreprenörskap och startup-företag så tenderar det 

saknas objektivitet i synen på lyckade företag. Hon anser att det finns en partisk vinkling inom 

tidigare vetenskap där forskare överskattar antalet lyckade startup-företag och underskattar 

andelen startup-företag som misslyckas. McGrath (1999) upptäckte att med hjälp av 

optionsteori så går det att på ett bättre sätt belysa eventuella fördelar och nackdelar i nystartade 

företag. Med real options-resonemang går det att utveckla ett mer balanserat perspektiv i hur 

vi ser på misslyckande entreprenörskap och dess värdeskapande roll i samhället. Denna metod 

motiverar att ta sig an entreprenöriella aktiviteter där risken är oerhört hög förutsatt att andra 

aspekter av åtagandet är fördelaktiga. Real optionsteori bidrar till att skapa ett rationellt 

resonemang och förhållningsätt till de utmaningar som existerar i nya startup-företag. 

 

2.4.3	Nuvärdesmetoden	

 

Nuvärdesmetoden är väldigt ofta implementerad när beslutsfattare skall avgöra om specifika 

investeringar är lönsamma eller inte (Copeland & Keenan, 1998).   

Med nuvärdesmetoden analyseras prognostiserade framtida kassaflöden vilket i nästa led leder 

till att entreprenörer kan räkna ut ett nuvärde utav investeringen. Ett positivt nuvärde bör leda 

till att investeringen blir aktuell att genomföra och ett negativt nuvärde leder till en utebliven 

affär. Denna metod ger ett väldigt tydligt besked om vad som är en bra investering respektive 

dålig investering vilket kan vara attraktivt för potentiella investerare att basera sina beslut 

utefter. Teorin baseras i hög grad på prognoser och antaganden om investeringens framtida 

utveckling. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009)  

LST anser istället att prognoser i nystartade företag närmast kan liknas vid fantasier (Blank, 

2013). Dixit & Pindyk (1994) föreslår att även om nuvärdesmetoden är en rationell metod och 

ger ett bra belägg för beslut kan metoden i investeringar med hög risk bidra till en kostnad i 
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form av reducerad flexibilitet. Den reducerade flexibiliteten uppstår då nuvärdesmetoden är en 

mer definitiv metod som minskar anledningarna att ytterligare utvärdera motivationen bakom 

investeringen (Dixit & Pindyck, 1994). Nuvärdesmetoden förlitar sig på prognoser, större 

grundinvesteringar och ett tillvägagångsätt där flexibilitet får väldigt lite utrymme (Ax, 

Johannson & Kullvén, 2009; Dixit & Pindyck, 1994) vilket gör att metoden skiljer sig i väldigt 

hög grad från LST och kan nästan ses som två motsatta pooler av beslutsfattande ramverk.  

 

2.4.4	Lean	Startup	VS.	Andra	entreprenörskapsteorier	

 

Lean startup i jämförelse med andra entreprenörskapsteorier. 

 The Lean Startup Effectuation 

Real 

Options 

 

Nuvärdes-

metoden 

Antaganden om framtiden Hypoteser 

Befintlig 

kunskap Inget Prognoser 

Flexibilitet vid negativa 

utfall Hög Hög Låg Låg 

Initial grundinvestering Låg Låg Låg Hög 

Standardiserade 

beslutsunderlag Nej Nej Nej Ja 

Produktutveckling 

Build-Measure-

Learn Experiment Ingen Ingen 

Metod vid förändring Pivot New Goals Ingen Ingen 

Tabell 3. (Ries, 2011; Sarasvathy, 2008; McGrath, 1999; Ax, Johansson & Kullvén, 2009) 

 

Effectuation uppvisar stora likheter med LST och visar ibland upp ett närmast överlappande 

samband. Bonazzi & Perruchoud (2014) försöker skilja teorierna åt. Även om både effectuation 

och LST försöker samla in ny information för att skapa underlag för beslut så skiljer sig 

insamling av ny information åt. Inom effectuation så interagerar entreprenören med kunder för 

att på så sätt skapa förståelse, medan inom LST så studeras kundens beteende samt deras 

interaktion utifrån företagets MVP. Vidare tenderar effectuation att hitta inspiration till en 



17	
	

affärsplan från entreprenörens befintliga kunskap och erfarenheter, där LST istället bygger en 

affärsplan utifrån hypoteser. (Bonazzi & Perruchoud, 2014)  

Real options har likheter med effectuation och LST i att det försöker minimera risktagandet 

och resursslöseriet i ett nytt startup-företag. Effectuation och real options har vidare likheten 

att fokusera arbetet på de delarna av företaget som går att kontrollera men där effectuation är 

ett mer fullständigt ramverk för entreprenörskap, är real options snarare ett förhållningsätt till 

risker. Nuvärdesmetoden skiljer sig åt från de andra teorierna i att den till stor del förlitar sig 

på precisa prognoser och antaganden om framtiden och ger ett definitivt beslutsunderlag i 

investeringsfrågan medan LST, effectuation och real options inte gör det. Real options är den 

av teorierna som tar upp riskhantering i relation till förväntad avkastning medan effectuation 

och LST håller nere risken genom att hålla ner kostnaderna. Då förväntad avkastning närmast 

bestäms utav prognoser är detta en implikation av aversion mot prognostisering inom 

effectuation och LST.  

Då LST och effectuation handlar om att testa sig fram och bedöma data med ett objektivt 

synsätt om vad som är styrkor och svagheter så är nuvärdesmetoden betydligt mer subjektiv i 

sin omfattning. Nuvärdesmetoden förlitar sig på entreprenörens egen förmåga att göra korrekta 

antaganden som till exempel att prognostisera kassaflöden, estimera avkastningskrav över tid 

och andra påverkande faktorer. Nuvärdesmetoden är i sin utformning mer exponerad mot att 

bristfälliga omdömen skall påverka precisionen negativt. När saker inte går som planerat så ger 

nuvärdesmetoden få svar och lösningen blir istället att göra nya antaganden om framtiden och 

där bestämma huruvida fortsatta investeringar är fördelaktiga. Effectuation och LST skiljer sig 

åt från nuvärdesmetoden eftersom båda teorierna har tydliga idéer om hur negativa utfall skall 

hanteras och teoriernas aversion mot att göra större investeringar innebär att de kan komma 

billigare undan vid negativa utfall. 

 

2.5	Kritik	av	LST	

 

Det finns de som argumenterar att LST inte alltid är den rätta processen att gå till väga. McGinn 

(2012) skriver i Harvard business review att LST inte är tillämpbart inom andra områden än 

IT. Han skriver vidare att pivot inte alltid är bra för balansen mellan entreprenörens passion 

och marknadsfeedback (McGinn, 2012).  
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Mullins (2009) skriver om getting to plan B som ses som ett ramverk för entreprenörer och har 

många likheter med LST. Entreprenörer kan ha god användning av andra entreprenörers 

framgångar och misslyckanden i det förebyggande arbetet att ta fram hypoteser, detta benämns 

som analogs 4och antilogs 5(Mullins, 2009). LST berör aldrig hur hypoteser tas fram.  

 

LST kan även jämföras med innovationsstrategin design thinking. Både design thinking och 

LST fokuserar på att skapa värde för kunden. (Mueller & Thoring, 2012)  

Att skapa värde för kund är komplext och innebär till stor del att underhålla långsiktiga 

kundrelationer (Ravald & Grönroos, 1996). Förmågan att leverera ett större värdeskapande när 

ett företag etablerar och underhåller långsiktiga kundrelationer måste ske i symbios med det 

faktum att kundnöjdhet innebär mer än utökad kvalitet (Ibid.). Det som måste tas hänsyn till är 

kundens faktiska behov av förbättrad kvalitet samt kundens vilja att betala för förbättringar av 

kunderbjudandet (Ibid.).  

Det finns skillnader mellan LST och design thinking där LST är mer hypotesdriven och kräver 

att det finns en initial tro eller idé. Ingen hypotes krävs för design thinking.  

 

LST utvecklar inte hur kvalitativ data ska samlas in i en större utsträckning. LST bör 

kompletteras med mer kvalitativ data från kunder och ett strukturerat sätt att samla in data. 

(Mueller & Thoring, 2012) 

Något som utmynnats ur LST är Early Stage Software Startup Development Model (ESSSDM). 

ESSSDM utvecklar LST då författarna av ESSSDM anser att LST inte är komplett eftersom 

den saknar tydliga direktiv i delar av utförandet. (Bosch et al., 2013) 

 

“Few practitioners apply Lean Startup methods because these are found too 

vague and imprecise to implement in practice, i.e. they provide limited 

operational support.” 

                                                                                                                                                    

                     (Bosch et al., 2013, sida 14) 

 

LST saknar klara direktiv om hur det praktiska utförandet av validering ska utföras, tydliga 

direktiv om när entreprenören ska gå in i nästa fas av validering, samt tydliga direktiv om när 

																																																													
4	Tidigare	entreprenörers	framgångar	
5	Tidigare	entreprenörers	misslyckanden	
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entreprenörer ska överge sin idé (Bosch et al., 2013). Genom ESSSDM kan entreprenörer testa 

flertalet idéer på samma gång. Att testa flertalet idéer samtidig ökar chansen att förbli objektiv, 

att bara som inom LST fokusera på en idé i taget kan vara skadande (Ibid.). ESSSDM har flera 

tydliga krav gällande pivots som ställs inför varje del av deras build-measure-learnloop. Når 

inte mätningarna upp till dessa krav ska entreprenören göra en pivot. (Ibid.) 

LST saknar tydligare direktiv om när en pivot skall genomföras. Värt att noteras är att Bosch 

et al. (2013) endast studerat mjukvaruföretag i sin forskning och det är endast inom den 

branschen som ESSSDM testats.  

 

2.6	Svårigheter	inom	beslutsfattande	

 

LST-processer är uppbyggda för att entreprenörer förenklat skall ta beslut i utveckling av 

startup-företag. Beslutsfattande kan vara problematisk då det ofta är väldigt många faktorer 

som spelar in i vilka beslut personer tar. I detta avsnitt tar vi upp flera exempel på faktorer som 

kan försvåra det fortlöpande beslutsfattandet för entreprenörer. 

 

Escalation of commitment är ett väldokumenterat fenomen inom akademisk forskning som 

syftar på det emotionella band som skapas mellan en beslutsfattare och dennes projekt, produkt, 

eller verksamhet. Brockner, Shaw & Rubin (1979) förklarar det dilemma som uppstår i och 

med escalation of commitment genom ett enkelt exempel; En person som har stått och väntat 

på en buss i 15 minuter där tiden för att gå samma sträcka också är 15 minuter. Personen står 

nu inför beslutet att fortsätta vänta på bussen alternativt att gå sträckan. Vad som skulle få 

personen att vänta ytterligare tid i denna situation kan beskrivas ur ett sunk cost6-perspektiv 

alternativt ett completion7-perspektiv. Den som argumenterar ur ett sunk cost-perspektiv 

argumenterar att man har redan väntat i 15 minuter och måste därför vänta längre för annars 

skulle de 15 minuter man väntat på bussen gå förlorad. Den som argumenterar ur ett 

completion-perspektiv skulle endast vänta ytterligare tid om de hade en anledning att tro att 

bussen var nära. Med det menas att personen som väntar på bussen endast skulle väga in den 

tiden spenderad att vänta på bussen förutsatt att händelseförloppet lett fram till att completion 

																																																													
6	Kostnader	som	har	skett	vid	ett	tidigare	tillfälle	och	inte	kan	bli	återhämtade.	
7	Processen	att	slutföra	en	uppgift.	
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snart inträffar, vilket i det här fallet betyder att bussen kommer. (Brockner, Shaw & Rubin, 

1979) 

 

Schmidt & Calantone (2002) skrev en artikel som heter escalation of commitment during new 

product development där de försöker förstå hur beslutsfattare tar beslut i new product 

development processer i samband med projekts accelererande kostnader. Forskning visar att 

escalation of commitment bidrar till att projekt misslyckas för att beslutsfattare motstår att 

överge projekt som uppvisar en negativ utveckling. Då kostnader i projekt tenderar att öka ju 

längre processen pågår så är det därför viktigt att avsluta projekt som visar tecken på att 

misslyckas i ett tidigt stadie. Escalation of commitment leder till att projekt får fortlöpa trots 

tidiga tecken som varnar för att projektet håller på att misslyckas. Ett företag som i tidiga stadier 

kan identifiera projekt som uppvisar en utveckling som inte är ändamålsenlig kan lägga ner 

dessa projekt, allokera resurser till bättre projekt och där av vinna konkurrensfördelar. (Schmidt 

& Calantone, 2002) 

Cooper et al (1988) beskriver hur entreprenörer måste föra ett fortlöpande arbete med att 

uppskatta sannolikheten för deras affärsplans potential till framgång. Tidigare studier visar att 

chanserna för framgång i ett nytt företag anses vara begränsade sett till antal företag som lyckas 

(Shapero & Giglierano, 1982), trots det så upplever en stor andel av entreprenörer 

sannolikheten för att just deras affärsplan skall nå framgång som stor (Cooper et al, 1988). Av 

de entreprenörer som studerades visade det sig att 33 % upplever sannolikheten för att deras 

idé skall nå framgång som säker och de uppskattade sannolikheten till tio på en tiogradig skala. 

Denna extrema optimism tillsammans med entreprenörers tendens till att överskatta sin 

kontroll över den externa tillvaron implicerar att företeelsen om överskattning av sin 

framgångspotential inte är något som sker i undantagsfall utan istället är något av de vanligare 

scenarierna i begynnelsen av nya företag (Ibid.).   

Studien som genomförs av Cooper et al. (1988) leder vidare till resultatet att entreprenörer 

uppskattar sannolikheten för att deras affärsplan skall leda till signifikant bättre resultat än de 

resultat som genereras utav liknande affärsverksamhet. Denna optimism är inte heller teoretiskt 

förankrad i vad som vetenskapligt förknippas med faktorer som leder till framgång. (Cooper et 

al, 1988) 

Moon (2001) skriver att det finns två faktorer i konflikt när beslutsfattare ökar sitt finansiella 

engagemang i ett projekt. Den ena faktorn benämns sunk cost vilket innebär att pengar som 

spenderas missar att bidra med värde. Den andra faktorn kallas completion vilket syftar på den 
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förmåga beslutsfattare har att åstadkomma ett slutgiltigt resultat inom sitt projekt eller ’göra 

klart någonting’ för att uttrycka sig i lekmannatermer. (Ibid.) 

Beslutsfattare tenderar att spendera pengar på förlorande positioner även i fall där de tagit emot 

negativa nyheter (Garland et al, 1990). Negativ feedback leder inte nödvändigtvis till någon 

minskning av engagemang och sunk cost. (Ibid.) 

Daniel Kahneman är en Israelisk-amerikansk psykolog som länge har studerat mänskligt 

beteende gällande beslutsfattande vilket har lett till implikationer för hur vi ser på beteende ur 

ett finansiellt och ekonomiskt perspektiv. Han är författare till boken thinking, fast and slow 

(2011) och har tidigare belönats med ett nobelpris för sitt arbete. Boken kom att beskriva 

situationer då människor har svårt att agera rationellt där olika typer av fördomar och 

företeelser påverkar vårt agerande. Vidare utvecklar boken några av de implikationer som kan 

uppstå utifrån dessa situationer. I sin bok kallar han dessa missledande antaganden för 

tumregler.  

 

• Tumregel 1, Gloriaeffekten - innebär att initiala intryck av en ny person/sak/projekt 

kommer att ha en missledande påverkan på de senare förekommande intrycken som ges 

av samma person/sak/projekt. Detta stämmer överens med det vanligt förekommande 

uttrycket att “ett första intryck varar längst”. Gloriaeffekten leder ibland till problem då 

våra initiala intryck ofta är impulsiva och inte kritiskt genomtänkta vilket kan vara en 

källa till missförstånd och det rationella tänkandet blir lidande. (Kahneman, 2011) 

 

• Tumregel 2, Overconfidence - Människor tenderar att underskatta den påverkan tur eller 

otur spelar in i utfallen av resultat. Detta tillskrivs till stor del den illusion av kontroll 

som människor uppfattar att de har över ett händelseförlopp. Turen/oturens påverkan 

för ett visst utfall är sannolikt stor enligt statistik. Detta kan leda till en övertro på sin 

egen förmåga och vidare till att framtida beslut riskerar att baseras på felaktiga grunder. 

Turen kan ha varit den avgörande framgångsfaktorn för ett visst utfall, men misstagits 

för skicklighet vilket leder till en missvisande grund för kommande beslut. (Ibid.) 

 

• Tumregel 3, Prospektteori - Prospektteori är den teori Kahneman blivit belönad med 

nobelpriset för. Teorin beskriver handlingar i förhållande till risk, vinster och förluster. 

Prospektteorin säger att du är mindre risktagande om det finns risk för förlust, men att 

du också är mindre risktagande när du har chans att vinna något där förväntningar och 

risktagande är oproportionellt fördelade gentemot sannolika utfall. Detta innebär en 
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skev fördelning av sannolikheter gentemot den avkastning som kan förväntas. Vad som 

kan liknas vid rationellt beteende hade varit att genomföra investeringar med högre 

risktagande när de sannolika utfallen kan estimeras vara till investerarens fördel. I 

längden skulle flera beslut med rationellt förhållningsätt till risk visa sig vara gynnsamt 

för en investerare. Prospektteorin påvisar att så inte alltid är fallet och att människor 

tenderar att föredra lägre risker även när oddsen premierar högre 

risktagande. Prospektteorin tar även upp det relativa värdet av pengar, där värdet av en 

miljon kronor är relativt sett till varje enskild individs preferenser och är även starkt 

influerat av individens egna tillgångar. Exempelvis är en miljon kronor inte lika 

värdefullt för en miljardär som för någon som inte har några pengar alls. (Ibid.) 
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3.	Metodavsnitt	

3.1	Vetenskaplig	filosofi		

 

Studien genomfördes med ett fenomenologiskt perspektiv. Målet med en metod ur det 

fenomenologiska perspektivet beskrivs av Berglund (2007) enligt nedan: 

 

“The goal of phenomenological methods is to study the meanings of phenomena 

and human experiences in specific situations, and to try to capture and 

communicate these meanings in empathetic and lucid 

ways”                                                                  

                                                                                                                      

         (Berglund, 2007, s 76) 

 

För att bättre kunna skapa en förståelse och på så sätt tolka innebörden i mänskligt beteende 

vill fenomenologin se saker ur individers perspektiv (Ibid.). Ett fenomenologiskt perspektiv tar 

stor hänsyn till subjektens livsvärld då subjektens livsvärld är den viktigaste verkligheten 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Fenomenologin har sina rötter i den samhällsvetenskapliga 

skolan och skiljer sig från den abstrakta och systematiska beskrivning av verkligheten som är 

populär inom den naturvetenskapliga skolan (Ibid.). Fenomenologiska metoder kan ses som ett 

strukturerat sätt att utreda hur populära koncept och vanliga företeelser inom entreprenörskap 

(som att upptäcka möjligheter, risktagande och affärsplanering) liksom mindre utredda 

aspekter (som den egna involveringen samt tidsperspektivet) samt hur dessa aspekter är erfarna, 

blir meningsfulla och blir översatta i entreprenörens agerande (Berglund, 2007). Detta ökar 

behovet av ett fenomenologiskt perspektiv för vår studie då den bland annat ämnar se hur olika 

beteendemässiga aspekter påverkade beslutsfattandet inom entreprenörskap. 

 

3.2	Vetenskaplig	ansats		

 

Studien har skrivits utifrån ett induktivt förhållningsätt. Genom en induktiv studie vill vi 

studera konsekvenserna som uppstår utifrån entreprenörers olika agerande i relation till den 
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teori och tidigare forskning som studien grundar sig i. Vi utgick därför inte från en hypotes 

när vi samlade in det empiriska materialet. Alla slutsatser som studien drar uppstod efter att 

vi samlade in vår empiri samt jämfört med den teori och tidigare forskning relaterad till 

ämnet. I detta fall innebar det att vi undersökte startup-företag och dess entreprenörer för att 

förstå om/vilka konsekvenser som uppstod när olika fenomen samexisterar i startup-företag. 

Vi har använt oss av befintlig teori för att få en djupare förståelse samt drar slutsatser i vårt 

valda ämne. (Bryman & Bell, 2011) 

 

3.3	Vetenskaplig	metod		

 

Studien genomförs med en kvalitativ metod. Detta för att kunna beskriva fenomen i deras 

kontext för att mot denna bakgrund presentera en tolkning som ger ökad och djupare förståelse 

av fenomenet. Detta skiljer sig från en kvantitativ studie som vill generalisera sina resultat. 

(Bryman & Bell, 2011) 

Då vi i denna studie studie l studerar beslutsfattande och beteende rörande beslutsfattande krävs 

inte ett generaliserbart utfall utan istället en djupare förståelse för det fenomen som undersöks 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Därför anser vi att en kvalitativ metod lämpar sig bättre för vår 

studie än en kvantitativ metod. 

Dock finns kritik mot det fenomenologiska perspektivet och kvalitativ metod gällande 

tolkning. Entreprenörer tolkar sina egna tankar och kommunicerar dessa till forskaren som i 

sin tur tolkar det svar forskaren fått från entreprenören. Dessa steg kan leda till misstolkning 

(Berglund, 2007). Däremot kan samma kritik ges till kvantitativ forskning då forskare måste 

utesluta vissa variabler som de studerar tillexempel hur respondenter tolkar frågor i en 

kvantitativ enkät (Ibid.). Vi ansåg därför att tolkningsproblemet är ett oundvikligt problem 

oavsett valet av vetenskaplig metod. 

 

3.4	Vetenskaplig	design		

 

Den design som har använts är tänkt att utgöra en ram för de empiriska data som samlats in i 

studien (Bryman & Bell, 2011).  
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I studien användes en flerfallsdesign. Gummesson (2004) definierar fallstudiebaserad 

forskning enligt följande: 

 

“Fallstudiebaserad forskning innebär att ett eller flera fall från verkliga livet 

används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett 

område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa 

fenomen.”                                   

                     

    (Gummesson, 2004, s.116) 

 

Vi aner att LST och dess konsekvenser kunde skapa ett komplext fenomen likt det Gummesson 

(2004) beskriver. En flerfallsstudie är en av de bästa typer av design vid kritisk granskning av 

redan existerande teori eftersom en flerfallsstudie utvinner rik kvalitativ data (Yin, 2013). 

Flerfallsstudie var att föredra över en fallstudie då en flerfallsstudie ger mer empirisk data att 

tillgå för att se eventuella skillnader mellan fall (Eisenhardt & Graebner, 2007). I denna studie 

valdes olika typer av fallföretag från diverse branscher i olika stadier i sin utveckling. 

Skillnader i fallföretagen medförde en utökad tolkningsmöjlighet eftersom flera dimensioner, 

t.ex. skillnader i branscher kunde jämföras (Alvehus, 2013). Viktigt att notera är att med 

tolkningsmöjlighet menas inte generaliserbarhet då studien inte drar generaliserbara slutsatser 

utan istället belyser lärdomar från fallen. Valet av flerfallsstudie var i vårt tycke en bra design 

då LST saknar en utbredd förankring inom en akademisk kontext utan främst existerar i populär 

entreprenörskapslitteratur. Även om antalet fall i fallstudier fortfarande kan bedömas som små 

i jämförelse med en kvantitativ studie så innebär varje ny fallstudie en signifikant ökning i 

empiriskt material för att förstå en ny teori eller ett nytt fenomen (Eisenhardt & Graebner, 

2007). Yin (2013) argumenterar för en flerfallsdesign över enbart en fallstudie. 

Argumentationen grundar sig i att skepticism mot studien minskar markant om forskaren kan 

bevisa att dennes empiriska material är applicerbart på flertalet fall (Yin, 2013). I denna studie 

genomfördes intervjuer med elva respondenter från sju olika företag och dessa intervjuer har 

samlats in vid en tidpunkt vilket utesluter en longitudinell design. (Bryman & Bell, 2011). Vi 

valde en flerfallsstudie och inte en enkel fallstudie då vi önskade ge en mer extensiv bild av 

ämnet som skapas då vi belyser liknande frågor i flera fall. Varje startup-företag som 

kontaktades representerar ett fall. I intervjuerna ställdes frågor entreprenörernas tidigare 

erfarenheter av entreprenörskap inom startup-företag och på så sätt kunde datamaterialet 

utökas. 
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3.5	Datainsamling	

3.5.1	Semistrukturerade	intervjuer	

 

Den metod som användes för datainsamling i studien var semistrukturerade intervjuer. 

Metodvalet intervjuer ansåg vi var den metod som bäst fångade det empiriska material vi 

önskade uppnå för studien. Att istället för intervjuer samla in data med observationer ansåg vi 

inte vara tillämpbart eftersom de fenomen som undersöktes utvecklas under en längre tid och 

vår tid för datainsamling var begränsad. Intervjuer har också ett mer specifikt fokus eftersom 

intervjuaren kan bestämma vilka teman som ska och inte ska tas upp i intervjun. Då 

observationer inte kan bestämma vilka teman som uppkommer under datainsamlingen uteslöts 

observationer som form av datainsamling. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Det finns olika typer av intervjutekniker och olika typer av frågor som ställs under en intervju. 

Dessa beror på vilken intervjuteknik som används och från vilket perspektiv studien genomförs 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Fenomenologiska undersökningar har som mål att förstå 

världen utifrån den intervjuades världsbild och att få fram verkligheten så som den tillfrågade 

ser den (Ibid.). Därför blir den intervjuades livsvärld central i studien. Frågorna under intervjun 

ställdes därför i en öppen form för att inte vara ledande mot respondenten. 

 

I en semistrukturerad intervju ställs frågor där teman och några huvudfrågor är förberedda i 

förhand, de huvudfrågor vi använde oss av finns i appendix 2. Frågorna har ställts på så sätt att 

det funnits möjlighet till vidare frågor för att respondenten alltid kunnat beskriva sin världsbild 

så tydligt som möjligt. Detta har gjorts på grund av att vid en semistrukturerad intervju kan 

intervjupersonen ta upp oväntade intressanta ämnen som studien inte avsett innan intervjun. 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011) 

 

För att detta ska gälla måste situationen runt intervjun vara fördomsfri och det är viktigt att 

respondenten känner sig trygg. För att uppnå detta var vi noga med att alltid beskriva 

respondentens rättigheter och be om godkännande inför inspelning av intervjuerna. Eftersom 

intervjun genomfördes på flertalet personer var det viktigt att få så mycket 

bakgrundsinformation om personerna som möjligt för att kunna jämföra de individuella 

upplevelserna. Detta för att undersöka om det fanns likheter eller olikheter mellan de olika 
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personernas livsvärldar (Ibid.). För att göra empirin mer överskådlig och enklare att arbeta med 

så transkriberades alla intervjuer. 

 

3.5.2	Urval	-	litteraturstudie	&	insamling	av	teori	

 

Vår litteraturstudie började i ett generellt intresse för startup-företag som sedan kom att smalnas 

av till LST. Genom att läsa artiklar tagna från sökmotorer som Google Scholar, samt databaser 

kopplade till Linköpings Universitet (Business Source Premier, ScienceDirect, JSTOR 

Journals & Scopus) så fanns artiklar (faktorer som påverkar beslutsfattande, olika LST-

processer m.m.) som blev en bas för vad som kom att bli den teoretiska referensramen i denna 

studie. Exempel på sökord var: Lean Startup, Entrepreneurship, SME, Startup, Business 

Model, Escalation of Commitment etc. 

 

3.5.3	Urval	verksamheter	och	respondenter	

 

Det urval vi utgått från är relevant och specifikt för studien. Den typ av urval som användes i 

studien var ett så kallat strategiskt urval. Ett strategiskt urval; “utformas specifikt utifrån de 

undersökningsfrågor som ställs” (Alvehus, 2013, s. 67). Vårt urval har följt i linje med vår 

avgränsning av fallföretag som passar in på beskrivningen;  

 

Innovativa företag med hög tillväxtpotential, som agerar på en ny eller volatil marknad, som 

startat de senaste sju åren, samt agerar i Sverige. 

 

För att exkludera startup-företag som ännu inte gjort några större affärsförändringar var vi noga 

med att poängtera redan vid första mejlutskick att gjorda affärsförändringar var fokus i studien 

(appendix 1). De fallföretag som utgjorde det empiriska materialet i denna uppsats söktes och 

kontaktades utifrån 33-listan. 33-listan är en samling företag utvalda av tidskrifterna Ny Teknik 

och Affärsvärlden för att representera de 33 främsta framtidsbolagen i Sverige. Krav för att 

vara med i 33-listan är att företaget ska vara baserat på en innovation och vara max sju år 

gammalt (Talentum events, 2016). Vi kontaktade företag som varit med på 33-listan de senaste 

tre åren som inte var äldre än sju år. De företag som uppfyllde dessa krav var ca 80 stycken. 
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Av de företagen vi kontaktade var det endast ett fåtal som kunde delta i studien. Två startup-

företag (fyra respondenter) från 33-listan tackade ja till att medverka i studien. Då svaren från 

intervjuerna är liknande och inte bidrar till någon ytterligare infallsvinkel uppnås empirisk 

mättnad (Alvehus, 2013). Efter att vi genomfört intervjuer med de två företagen från 33-listan 

ansåg vi att empirisk mättnad ännu inte var uppnådd. Vi valde därför att utöka vårt urval och 

sökte företag genom andra kanaler. Vi kontaktade startup-företag på två inkubatorer, STING 

och SUP46. 

STING kräver att alla startup-företag som de samarbetar med bygger sin idé på en innovativ 

teknologi, idén skall vara skalbar och ha en stor internationell marknadspotential. STING 

använder sig av metodiken Lean Startup i sina program (STING, 2016). SUP46 kräver att de 

startup-företag de accepterar har en skalbar affärsverksamhet med stor marknadspotential och 

globala ambitioner (SUP46, 2016). Eftersom alla startup-företag på STING och SUP46 är 

yngre än sju år och uppnådde de kvalifikationer som krävdes för att medverka hos 

inkubatorerna gjorde det att alla startup-företag som verkar på STING samt SUP46 föll inom 

ramen för vårt urval. Från inkubatorerna tackade fem startup-företag (sju respondenter) ja till 

att medverka i studien. Vi anser att vi uppnår empirisk mättnad efter att ha intervjuat totalt sju 

startup-företag och elva respondenter. 

 

3.5.3.1 Presentation av respondenter 

 

Pseudonymer har valts för entreprenörerna slumpmässigt utifrån namnsdagar i den svenska 

2016 årsversionen av den gregorianska kalendern. Företagsnamnen har valts utav studiens 

författare med en lös anknytning till attribut av fallföretagens verksamhet för att på det sättet 

underlätta löpande referenser till de olika fallen. 
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Pseudonymer för entreprenörer och företag. 

Entreprenör Företag Typ av intervju Intervjulängd 

Benjamin Skepp-o-hoj Skype 35 minuter 

Abel Ljudligt Personlig 35 minuter 

Erik Ljudligt Personlig  30 minuter 

Johanna Päron-hjälpen Personlig 40 minuter 

Alfred Sladda & ladda Personlig  40 minuter 

August Sladda & ladda Telefon 40 minuter 

Erland Frossa Personlig 40 minuter 

Knut Telefunny Skype 40 minuter 

Helmer Telefunny Skype 30 minuter 

Anton Luftbubbla Skype 45 minuter 

Fabian Luftbubbla Telefon 50 minuter 

Tabell 4.  

 

3.6	Kvalitetssäkring	

3.6.1	Studiens	trovärdighet		

 

Då en av respondenterna endast talade engelska har vi valt att ha kvar respondentens svar i dess 

ursprungliga språk för att citaten inte ska misstolkas. Av de intervjuade har några av 

respondenterna kunskap av LST och andra inte. Vi är därför noga med att vid ett initialt skede 

inte ställa frågor kring teorin eller använda termer som förknippas med LST såsom Pivot, 
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Build-Measure-Learn etc, utan istället ta alla LST-relaterade frågor i slutet av intervjun. Detta 

för att inte leda respondenterna i intervjun. 

Genom att tydligt dokumentera vårt tillvägagångsätt i detta metodavsnitt anser vi att studien i 

hög utsträckning är replikerbar vilket ökar tillförlitligheten i vår studie. Vi valde att genomföra 

intervjuerna en och en istället för gruppintervjuer vid varje fallföretag. Detta för att varje 

intervjuperson inte skall känna sig otrygg samt att vi inte undersöker hur individer i egenskap 

av att vara gruppmedlemmar diskuterar en viss fråga (Bryman & Bell, 2011). 

Målet var att ha minst två respondenter hos varje startup-företag, men på grund av olika 

omständigheter (främst tidsbrist hos entreprenörerna) kunde inte alla fallföretag ha två 

respondenter medverkande i studien. 

 

3.6.2	Källkritik	

 

De källor som denna studie grundar sig i har hittats från både sökmotorer och bibliotek. Artiklar 

som vi funnit trovärdiga och relevanta leder oss till de källor som varit refererade och ledde 

oss till ytterligare relevant teori. Kvaliteten för de artiklar som vi fann i sökmotorer kunde ofta 

bestämmas trovärdiga och erkända i och med att de ett högt antal citeringar inom tidigare 

forskning. Vi kom också att använda oss av källor som haft en lägre nivå av citeringar sedan 

tidigare vilket blev nödvändigt då den akademiska forskningen kring LST varit begränsad. Vi 

har varit extra noga med att se till trovärdigheten av de vitala delar från vår teoretiska 

referensram som haft en direkt påverkan för de slutsatser som presenteras i studien. De källor 

som funnits online har sedan kompletterats med diverse böcker kring ekonomistyrning, 

entreprenörskap, teori kring beslutsfattande samt metodlitteratur från Linköpings 

Universitetsbibliotek. 

 

3.6.3	Etisk	värdegrund	

 

Studien har förhållit sig till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska grundprinciper 

(Vetenskapsrådet, 2002) så att de personer som deltar i undersökningen inte skall känna att 

deras integritet inkräktas. De fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar illustreras i tabell 5. 
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Forskningsetiska principer. 

Informationskravet Forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte. 

Samtyckeskravet Deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet Informationen som utvinns från deltagare skall användas under 

största möjliga konfidentialitet. 

Nyttjandekravet Insamlad data får endast användas för studiens syfte. 

 Tabell 5. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

Undersökningen inleddes med att informera deltagarna om vad som skulle undersökas, vilka 

villkor som gällde för deltagande samt försäkrade om att de uppgifter som individen lämnade 

ut inte kommer användas i något annat syfte än för studien, vilket uppfyllde nyttjandekravet 

och informationskravet. Vi berättade att vi spelade in intervjun för transkribering och bad om 

godkännande om användning av den information som kunde utvinnas ur intervjuerna. 

Respondenterna deltog i undersökningen helt frivilligt och kunde avbryta sitt deltagande när 

som helst under intervjun om de så ville. Alla respondenter godkände kraven vilket uppfyllde 

samtyckeskravet. Vi frågade alla deltagare om godkännande att använda deras namn och 

företagets namn. Alla deltagare var inte bekväma med att använda sina egna namn eller 

företagets namn. För att få alla deltagarnas godkännande har vi valt att använda pseudonymer 

istället och på så sätt även uppfylla konfidentialitetskravet. 

 

3.7	Analysmetod	

 

De transkriberade intervjuerna kom att läsas igenom noga för att sedan tematiseras vilket görs 

av båda medförfattarna för att se vilka likheter och skillnader som kommer fram oberoende av 

varandras tolkningar (Alvehus, 2013). Vi reducerade det empiriska datamaterialet för att 

ytterligare förenkla hanteringen samtidigt som vi noggrant utredde att inget relevant material 

togs bort. Detta görs i syfte att skapa en mer lätthanterlig empiri inför analysen. Inför analysen 
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kom vi att jämföra teorin med empirin vilket är ett bra första steg då det är vanligt att företag 

initialt framställer sig på ett visst sätt men att empirin sedan kan ge en annan bild av 

organisationen (Ibid.). Studien strävar efter att beskriva de viktigaste delarna av empirin i ett 

mer detaljerat berättande för att se till att det presenteras på ett rättvisande sätt (Ibid.). Som 

strategi för vår kvalitativa analys används analytisk induktion (Bryman & Bell, 2011) där vi 

utgått från vetenskapliga frågeställningar som sedan har omformulerats flera gånger. 

Motivationen till omformuleringarna av frågeställningarna uppkom i takt med att ny 

information togs in i form av ytterligare empiri från de olika fallen. I takt med att ny empiri 

tagits fram har vi kunnat urskilja samt utesluta vissa delar av vår tidigare frågeställning och på 

detta sätt successivt närma oss ett forskningsresultat och slutsatser.  
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4.	Empiri		

4.1	Skepp-o-Hoj	

 

Respondent; 

Benjamin, Grundare 

 

Skepp-o-Hoj startades år 2015. Skepp-o-Hoj är ett IT-baserat företag som är fokuserat på att 

förenkla frakten och erbjuda fler alternativ till frakt inom e-handel. Tjänsten går ut på att 

kunden efter ett genomfört köp av en viss vara skall kunna erbjudas flera alternativ istället för 

just den speciella fraktmetoden/fraktföretaget som hemsidan samarbetar med.  

Benjamin har erfarenheter från startup-företag sen tidigare då han varit med och grundat två 

företag innan Skepp-o-Hoj. Han har dessutom erfarenheter av att göra pivots vilket han gjorde 

i ett företag i Spanien. Han beskriver hur denna pivot gjordes efter att de hade lanserat en 

produkt för att inse att marknaden för den produkten förändrats avsevärt. Han förklarade sina 

svårigheter med pivots såhär; 

 

“Svårigheten är att ta beslutet att förändra. Man har startat upp till början för 

att man tror på någonting. Funkar inte det så är det väldigt svårt att förändra det 

beslutet. Sen när man väl har ändrat idén är det väldigt svårt att samla samma 

energi till att bygga någonting nytt. Det blir ju inte ett privat självförtroende som 

sänks utan mer företagets självförtroende. Då man lagt ner 1, 3, 12 månader och 

ska sedan ändra, det är väldigt tufft.” 

 

                                                                              (Intervju med Benjamin) 

 

Benjamin beskriver hur de arbetar med en komplex produktutveckling på Skepp-o-Hoj. 

Eftersom Skepp-o-Hoj arbetar med någonting som inte funnits tidigare så är visionen av 

slutprodukten i ständigt förändring. 

 

 

 

 



34	
	

“Problemet idag är att vi gör en helt ny produkt som inte finns på marknaden. 

Skulle vi gjort en t-shirt så vet man ungefär hur en t-shirt skulle se ut. Men 

problemet är att vi gör någonting nytt, man måste testa sig fram och då måste 

man skruva på formatet fram och tillbaka lite varje dag.” 

 

         (Intervju med Benjamin) 

 

De jobbar med ständiga kvantitativa mätningar så kallade AB-tester för att kunna göra sin 

produkt mer användarvänlig och sedan gör de förändringar efter vad data indikerar. Benjamin 

förklarar AB-tester genom ett exempel; 

 

“Hade det varit i en fysisk butik hade det funkat såhär; Man säljer en hög med 

gråa skjortor och en hög med röda skjortor. Den som säljer bäst behåller man. 

Nästa dag så kör man röda mot svarta, nästa dag svarta mot vita etc.” 

 

         (Intervju med Benjamin) 

 

AB-testerna ligger sedan till grund för de förändringar som sedermera bestämmer 

egenskaperna för slutprodukten. Benjamin förklarar att det finns oändligt många saker som går 

att ändra. Det kan vara en så liten sak som vart på skärmen som krysset för att stänga ner en 

speciell ruta skall sitta för att användningen skall bli så smidig som möjligt. Han beskriver att 

dessa tester sker dagligen och att en förändring kan ta mellan två till fyra veckor där iterationer 

av tester är en process som är viktig för företaget utveckling. Dessa iterationer är något som 

ska hållas så korta som möjligt menar han. 

 

Från början var produktens tilltänkta kundsegment transportörerna av olika produkter. Detta 

fokus har istället skiftat till e-handlarna själva som genom Skepp-o-Hoj kan erbjuda ytterligare 

värde genom förbättrad användarvänlighet på sina hemsidor. Anledningen till bytet av 

affärsmodell kom utifrån att produkten testats tillsammans med e-handlare och på detta sätt så 

insåg de var produktens verkliga värdeskapande sker. 

Benjamin jobbar heltid med Skepp-o-Hoj och har tagit ut lön sedan första dagen företaget var 

aktivt. I frågan om hur länge han tänker sig vara beredd att satsa på Skepp-o-Hoj förutsatt att 

det inte blir lönsamt, svarar han att de tänker satsa på den nuvarande affärsmodellen som 

används i upp till ett år till. För att sedan eventuellt göra förändringar för dess fortsatta existens. 
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Han beskriver att ett sådant beslut är ständigt under övervägande. I beslutet kring huruvida 

affärsmodellen skall ändras nämner han marknadens utveckling och skalbarhet som två viktiga 

faktorer. Benjamin förklarar att med det nuvarande upplägget de använder sig av så skulle det 

räcka med att ett fåtal större kunder börjar använda sig av tjänsten för att försäljningen skall ta 

fart på riktigt. Han påpekar därför betydelsen av att vara flexibel inför kunderna som en 

eventuell framgångsfaktor. När rätt kund dyker upp så skall de vara opportunistiska och göra 

det bästa av en sådan möjlighet. Han uppvisar däremot en aversion mot att anpassa produkten 

för första kund som dyker upp utan vill istället vänta in rätt möjlighet. 

 

4.2	Ljudligt	

Respondenter; 

Abel, Grundare 

Erik, Chief Operating Officer 

 

Ljudligt är ett bolag som i en teknologisk musiktjänst erbjuder sina kunder möjligheten att 

använda deras musik på ett sätt som strider mot traditionell musikanvändning framförallt vad 

gäller upphovsrätt. Upphovsrätt har för professionella musiker skapat stora utmaningar. 

Ljudligt har genom att spela in och köpa upp nya kompositioner skapat ett musikbibliotek där 

deras kunder kan gå in och använda hur mycket musik de vill utan rättsliga komplikationer 

genom en prenumereringsfunktion för en fast kostnad alternativt kan kunden köpa alla 

rättigheter till en specifik låt. “Det är som ett Spotify fast enbart för produktionsmusik” 

(Intervju med Erik). Vi intervjuade först Erik som har jobbat väldigt nära ledningen och varit 

anställd i företaget under kritiska skeden i dess utveckling. Erik har egna erfarenheter av att 

starta företag inom konstbranschen. Kring sina tidigare erfarenheter beskriver han hur de 

främsta utmaningarna har varit anpassning till hur marknaden ser ut gentemot hans befintliga 

idéer om hur verkligheten ser ut. Hans initiala tankar kring marknaden var att han hoppades 

köpa in, samt agera mellanhand för konst där konstverken sedan skulle sälja sig själva genom 

att synas i gallerier. Han beskriver hur själva försäljningsprocessen varit ett mycket mer kritiskt 

moment för framgång än vad han tidigare förstått. Genom att exponera sig mot de möjligheter 

som finns i konstbranschen har han upptäckt nya sätt att tjäna pengar som han inte insett 

tidigare. Han beskriver hur han tagit uppdrag att ställa ut för ett arkitektkontor där hans konst 

inte sålts utan figurerat som inredning, där intäkterna från ett event översteg de intäkter han 
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haft under ett helt år av att sälja samma konst. Enligt hans upplevelser så beskriver han att det 

ofta är så att den initiala idén inte nödvändigtvis kommer frambringa vinster. Istället menar han 

att en ny affärsverksamhet ofta leder till upptäckter av nya aktiviteter som är inkomstbringande. 

Vad gäller Ljudligt så kom affärsidén från två olika ursprung. Det var sex personer som var 

med och grundade Ljudligt där två av grundarna hade en bakgrund inom TV-branschen. De 

hade insett de juridiska komplikationer associerade med användningen av musik inom TV-

produktion och såg ett stort behov för smidigare tillvägagångsätt. Två av de andra grundarna 

hade sin bakgrund inom musikproduktion där de i samband med en övergång från försäljning 

av CD-skivor till ett mer digitalt tillvägagångsätt i tillhandhållandet av musik fått erfara en 

lägre lönsamhet i musikbranschen. Detta var ett stort problem för dem och de umgicks i kretsar 

av människor som dedikerat sina liv till musiken, där alla upplevde samma problem. Övriga 

grundare hade en mer teknisk bakgrund. Abel förklarar hur den produkt som de planerade att 

skapa i begynnelsen av Ljudligt var kantad av juridiska problem, det var problematiskt och 

många av de initiala idéerna blev avvisade av jurister. Abel beskrev att detta var en tuff tid för 

honom personligen. 

 

“(...) Vi tänkte från början att vi bara skulle ringa runt och dra ihop vårt gäng 

och hitta ett nytt sätt säkra en inkomst på musiken, och sätta fokus på hantverket 

men det var ju rullgardinen ner när vi gått igenom juridiken och allt det där (...) 

det var tufft.” 

                                                                                                                                                      

(Intervju med Abel) 

 

Eftersom grundarna var i en god finansiell position sedan tidigare kunde de investera i att utreda 

hur denna tjänst skulle kunna skapas och på bästa sätt hanteras juridiskt. Lösningen var att 

skapa ett bibliotek där musiken skapades och spelades in av musiker som inte var anslutna till 

en upphovsrättsorganisation där Ljudligt sedan köpte alla rättigheterna till samma musik. 

Företaget växte långsamt under det första verksamhetsåren med endast en handfull stora TV-

kanaler som kunder för att under de senare åren växa oerhört och nu verka aktivt med fem 

affärsområden. Initialt utvecklades produkten till stor del tillsammans med kunderna, samt var 

främst anpassad för användning inom TV-produktion. Abel medger att det är främst under de 

senaste åren som produkten i kvaliteten på musiken samt användarvänligheten av mjukvaran 

blivit riktigt bra. Tidigare fanns deras bibliotek på hårddiskar som de sedan skeppade ut till 
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kunder. Produkten har sedan dess utvecklats och numera finns det en webbaserad mjukvara där 

kunder enkelt kan söka och även själva modifiera musik efter sina önskemål.  

 

Försäljningen för de olika affärsområdena är numera inriktade på online-plattformar, online-

tidningar, TV-produktion, produktionsbolag, samt även stora företag som gör filmer i syfte att 

skapa manualer för sina produkter eller förhållningssätt för anställda eller liknande. Ljudligts 

nya affärsområden är något som har vuxit fram i företaget. Bland annat så beskriver Erik hur 

kundsegment som initialt inte ingått i deras strategiska plan har hört av sig till företaget för att 

det är intresserade av produkten och dess användning. “Nya kunder började höra av sig som 

vi inte ens tänkt på” (Intervju med Erik). Erik beskriver att Youtube-användarna hört av sig då 

dem hade hört talas om företaget utan att någon aktiv försäljningsstrategi genomförts mot dessa 

segment. Då olika affärsområden kräver till viss del olika typer av investeringar i form av annan 

musik så har de investerat för att kunna ta marknadsandelar från upphovsrättsorganisationer 

gällande musiken som spelas i affärer. Detta är ett projekt där de nu behöver kundtillväxt för 

att det skall bli ekonomiskt hållbart. Abel vill fortsätta att satsa på projektet även om kunderna 

inte kommer under en period, där en mer exakt tidshorisont inte är satt. Istället bestäms sådana 

beslut successivt genom hur entreprenörerna själva upplever utvecklingen. Erik nämner att de 

vill testa segmentet i minst tolv månader och inte längre än två år. 

 

“Som de flesta småbolag så har inte vi några bestämda processer för att X 

produkter ska vara lösta efter Y månader utan vi kör väldigt mycket på känsla. 

Så kommer inte intäkterna eller vi tror att det är saker på marknaden som gör att 

vi behöver ompröva de besluten vi har tagit, så gör vi det.” 

 

(Intervju med Abel) 

 

Experimenten Ljudligt gör när de bildar nya affärsområden som säljer till nya segment medför 

stora monetära investeringar konkretiserat genom uppköp av segmentsanpassad musik. Detta 

har även medfört komplikationer i beslutsfattandet, vilket betonas av Abel som nämner att 

försäljningen måste ta fart annars krävs förändring. Abel betonar däremot att det är intäkterna 

från försäljningen som kommer att vara avgörande i det slutgiltiga beslutet. 

 

Det har på senare tid även tagit in externt kapital i bolaget för att på så sätt kunna påskynda 

tillväxten i bolaget. Både Erik och Abel beskriver hur de nytillkomna ägarna har inflytande 
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även i form av kravställande där det vill ha ett mer fokuserat arbete för att kunna öka sin 

kärnkompetens snarare än att utvidga företaget med fler affärsområden. Investerarna lägger 

vikt vid att rätt aktiviteter skall utföras samt att arbetstid skall utnyttjas på rätt sätt. 

 

4.3	Päron-hjälpen	

 

Respondent; 

Johanna, Grundare 

 

Päron-hjälpen är ett startup-företag som skapar mobilapplikationer i syfte att göra livet lättare 

för småbarnsföräldrar. Företaget är grundat av Johanna och hennes man Peter. Det började som 

en hobby för Johanna att kartlägga vartenda skötbord i Stockholm, sedan började hon kartlägga 

vartenda skötbord i hela landet och senare även i Storbritannien och USA. Då Johanna och 

Peter själva är småbarnsföräldrar uppkom idén till Päron-hjälpen av deras egna upplevelser i 

svårigheten att hitta ställen som var anpassade för småbarnsföräldrar. Peter jobbar sedan 

tidigare med utveckling av mobilapplikationer vid sidan av Päron-hjälpen. 

Johanna beskriver att hon inte ser Päron-hjälpen som ett företag utan snarare ett experiment. 

Hon förklarar att de har skapat en prototyp och samtidigt försökt minimera kostnaderna enligt 

något hon själv kallar ”gaffatejpsinställning” (intervju med Johanna). Vidare beskriver hon en 

aversion mot att ta in externt kapital i initiala skeden av ett nytt företag. Istället vill hon testa 

sin produkt och samtidigt använda sig av så små medel som möjligt. Hon beskriver att 

prototypen har varit full av skavanker och haft brister men de har trots detta lanserat 

applikationen för att på sådant sätt kunna urskilja om potentiella kunder funnit något värde i 

den tjänst de erbjuder. 

Till en början var applikationen enbart tänkt att visa var närmaste skötbord låg. Johanna och 

Peter gjorde kvalitativa marknadsundersökningar för att validera hennes hypoteser om 

marknaden. Johanna beskriver hennes arbetssätt och startup-idé såhär: 

 

“Man måste först tänka på om det här löser ett problem. Hur långt kan man 

springa på hur kort tid. Sen får man göra en egen bedömning om vad som är 

snabbt och inte. Jag tror inte att det finns något rätt och fel där.” 

(Intervju med Johanna) 
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När de gjorde marknadsundersökningar insåg de att de fanns ett större behov än de tidigare 

estimerat. Föräldrar ville veta var restauranger låg där de kunde ta in en barnvagn och vart 

inomhuslekplatser fanns i fallet att det skulle regna etc. Johanna studerade bloggar och forum 

om föräldraskap där hon insåg att det var ett antal frågor som var återkommande på dessa 

forum. Det fanns ett oerhört stort behov av att få diskutera dessa frågor ansåg Johanna. 

Forumen var fyllda av fler svar än frågor. Johanna insåg att kommunikation var något högt 

uppskattat och att föräldrar aktivt ville kommunicera kring de olika frågorna de hade kring 

barnuppfostran. Ytterligare en applikation blev därför aktuell utifrån kunders feedback; en så 

kallad föräldrar-chatt figurerade som ett komplement till den första applikationen. I den nya 

applikationen kan föräldrar enkelt få svar på vanliga frågor kring deras barn och föräldraskap. 

Johanna beskriver att behoven till nya egenskaper av produkten alltid kommit från kunder. 

Produkten har sedan utvecklats för att vara anpassad till den efterfråga de själva har kunnat 

estimera utifrån interaktioner med kunder. Den nya applikationen kommer lanseras i vad hon 

själv kallar en soft launch; 

 

“Vad det gäller vår andra app, tänker vi att när vi lanserat den framöver genom 

en soft launch. Testa lite mjukt i början, se vad som funkar och inte funkar. Se 

lite grand, vad är det som funkar och inte funkar för användarna? Tar det fart av 

sig själv eller måste vi marknadsföra lite bättre? Ge det ett halvår för att se hur 

det artar sig”   

 

(Intervju med Johanna) 

 

Johanna arbetar heltid med Päron-hjälpen. Hon beskriver att Päron-hjälpen ännu inte har blivit 

så pass lönsamt att de skulle kunna ta ut en lön som de kan försörja sig på. Hon beskriver vidare 

att hon inte är beredd att satsa på detta hur länge som helst till då hon inte riktigt sett den 

marknadsmässiga utvecklingen hon hoppats på, men saknar en mer exakt tidsplan på hur länge 

hon tänker sig fortsätta arbetet med sitt startup-företag förutsatt att försäljningen inte tar fart. 

Hon beskriver vidare att hon är beredd att satsa på Päron-hjälpen så länge hon ser en rimlig väg 

framåt i form av eventuella förändringar eller ytterligare utveckling av produkten. 
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4.4	Sladda	&	Ladda	

 

Respondenter; 

Alfred, Grundare 

August, Grundare  

 

Sladda & Ladda startades 2009 och utvecklar och producerar laddningsstationer. Mest 

noterbart laddningsstationer till el-bilar där det har skapat egna system gällande drift, 

övervakning samt betalning. Det fann i ett tidigt skede gemensamma intressen med stora 

energibolag som även blev de första kunderna och på så sätt kunde de utveckla processen 

utifrån deras önskemål och i ett tidigt skede bli lönsamma.  

Alfred beskriver hur de till en början hade flera olika idéer och att själva viljan att starta 

företaget inte kom från affärsidén utan snarare viljan att skapa något eget. Anledningen till att 

det blev just laddningsstationer var som Alfred beskriver att de tittade på hur marknaden såg 

ut idag och fann en efterfrågan där utbudet inte uppnådde någon större kvalité. Med bakgrund 

som entreprenörer och ingenjörer ansåg de att de själva kunde göra detta bättre. Alfred 

beskriver att de har spenderat en del tid med att undersöka marknadsrapporter samt försöka 

göra marknadsundersökningar men samtidigt beskriver han hur de upplevde detta som 

bortslösad tid. Han anser vidare att på en marknad som sysslar med ny teknologi kan ingen i 

initiala skeden förutspå hur det utvecklas. Tillexempel så har det visat sig att en kraftig nedgång 

i priset av batterier har drivit utvecklingen av fler el-bilar vilket ingen förutsåg menar Alfred. 

Företaget är helt finansierat av entreprenörerna själva. Grundarna tog inte ut någon lön till en 

början utan istället finansierade de sin vardag och företagets kostnader med sparpengar och 

extra konsultjobb. Efter ett och ett halvt år kunde de däremot ta ut lön samtidigt som bolaget 

gjorde positiva resultat. Första prototypen var klar 2010 vilket var ett år efter att företagets 

startade. De beskrev hur deras första lansering var under Almedalsveckan på Gotland där 

många av åskådarna inte förstod vad deras produkt skulle vara bra för. Processen att få igång 

försäljning tog längre tid än väntat. De hade estimerat att deras försäljning skulle tagit fart 

betydligt tidigare än vad den egentligen gjorde. Två år senare än prognostiserat beskriver 

Alfred att deras försäljning tog fart. 
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“Det man kan säga också är att vi gjorde en hockeystickkurva. Vi träffade den 

rätt väl, bara att den var två år försenad. Allt tar längre än man tror. Men mycket 

har inte berott på oss, utan det är pga. marknaden.” 

 

(Intervju med Alfred) 

 

Alfred förklarar att deras företag förmodligen inte hade kunnat fortsätta verka om det varit 

finansierat av externt kapital. Externa investerare hade aldrig haft tålamod och kunnat acceptera 

denna försening anser han. 

De har gått från att främst ha energibolag och early adopters av el-bilar som kunder för att 

numera ha en kundkrets som även inkluderar fastighetsägare samt alla olika aktörer som 

tillhandahåller parkeringsplatser. Både August och Alfred jobbar heltid på Sladda & Ladda och 

tar ut marknadsmässiga löner. Detta har varit en ambition som de har sett till att uppnå så tidigt 

som möjligt. 

 

4.5	Frossa	

 

Respondent; 

Erland, grundare.  

 

Frossa är en mobilapplikation för små och medelstora företag som vill skapa belöningsprogram 

för sina kunder. Frossa tillhandahåller digitala belöningsprogram för slutkonsumenter. Frossa 

är fortfarande ett ungt företag som grundades 2015 och drivs av Erland, Laura och Hjalmar. 

Endast Laura arbetar med Frossa på heltid. Erland och Hjalmar har andra jobb för att kunna 

finansiera sin vardag samt få in pengar till företaget. Erland har sedan tidigare en bakgrund av 

startup-företag inom IT men Frossa är hans första egna startup-företag.   

Frossa har gjort många stora förändringar sedan starten av företaget. Idén kom från ett indiskt 

applikationsföretag som tillhandahöll en plattform där besökare kunde ge restauranger betyg 

och kommentarer. Initialt hade Frossa ett annat namn och affärsidén var att skapa en plattform 

för konsumenter där användarna skulle kunna dela sina upplevelser om restauranger och caféer 

som de besökt likt den indiska applikationen. Grundarna insåg efter några månader att den 

initiala idén inte fungerade då den inte genererade tillräckligt med intäkter. De ändrade 
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företagets intäktsmodell från generera intäkter från reklam till att nu generera intäkter från 

företagsprenumerationer. Detta anser Erland vara Frossas största pivot. För att tydligt visa 

förändringen i strategin ändrade företaget också namn. 

 

Erland känner till LST och säger sig använda teorin i sitt arbete. Processerna att testa nya 

mindre hypoteser beskriver Erland konkret som; två veckor att utveckla mjukvaran och sedan 

två veckor att testa marknadens interaktion. De har även utvecklat ett system som samlar upp 

data om hur kundernas interaktion med produkten ser ut vilket sedan fungerar som 

beslutsunderlag i det fortsatta arbetet. När de har validerat eller avfärdat en hypotes fortsätter 

de sedan med nästa och det är på det sättet som arbetsprocesserna är uppbyggda i Frossa.  

Frossa har gjort pivots från dag ett menar Erland; “It’s all about pivoting and adapting to the 

customers demands” (Intervju med Erland). 

 

När vi frågar Erland om han har upplevt svårigheter i samband med sina Pivots beskriver han 

att Frossa är utformad för att vara flexibelt och att därför kunna göra pivots när som helst. 

 

“From the beginning itself we have made the product very flexible to pivot any 

time.”     

 

(Intervju med Erland). 

 

Frossa är idag en applikation för slutkonsumenter där de också tillhandahåller 

belöningsprogram för slutkonsumenter till alla företag som medverkar i applikationen. Frossa 

valde att lägga till belöningssystemet i applikationen då deras kunder hade efterfrågat en 

plattform som skulle hjälpa dem att få återkommande kunder. 

Frossa har gått från att endast fokusera på restauranger och caféer som sitt kundsegment till att 

även rikta sig mot andra marknader som också kan använda sig av personliga belöningssystem, 

såsom gym, hårsalonger, biltvättar etc. Anledningen till det nya bredare kundsegmentet var på 

grund av att det innebar en större marknad med fler potentiella kunder. Företaget är idag inte 

lönsamt men osäkerheten kring huruvida företaget blir lönsamt inom en snar framtid kommer 

inte få Erland att sluta med Frossa. Erland finansierar sin vardag som konsult, han jobbar inte 

heltid med Frossa. Vid frågan om hur länge han var villig att fortsätta med Frossa som ett icke-

lönsamt företag svarade han: 

 



43	
	

“Until the end of the time. I won’t be able to give up. That’s my nature. So we 

won’t stop until we make it profitable, that’s the vision we have.” 

                                                                                                                                                   

                                             (Intervju med Erland) 

 

4.6	Telefunny	

 

Respondenter; 

Knut, Grundare 

Helmer, Produktutveckling och Ad Hoc-aktiviteter 

 

Telefunny har skapat ett verktyg riktat mot IT-utvecklare och förenklar användningen av 

telekomteknik. Företaget startades 2011 och har flera olika tjänster gällande SMS, MMS, och 

erbjuder även alternativ till hur du vill exponera ditt telefonnummer i olika sammanhang. 

Knut har tidigare jobbat i ett annat startup-företag. Han blev headhuntad av ett 

Stockholmsbaserat företag som hette Speakly. Speakly använde sig av tillfälliga 

telefonnummer och vidarekopplade dessa i syfte att göra reklam för att sedan mäta och generera 

värdefull statistik över de samtal som skedde. Knut ger ett exempel på hur informationen 

används: 

 

”Säg att du lägger ut en annons i en tidning som ska generera samtal. Säg att du 

har samma annons i 5 olika tidningar. Så då sätter du olika (telefon)nummer i 

varje tidning och på så sätt ser du vilken tidning som är bäst för dig att annonsera 

ut för att nå ut till din målgrupp eller för den kampanjen.” 

 

                                                                                                             (Intervju med Knut) 

 

Målet var att ta utvinna informationen, informera kunden och på så sätt också skapa möjlighet 

för nya affärsmodeller. Problemet enligt Knut var att det tog alldeles för lång tid att utveckla 

lösningen. Funktionen som han hade skapat på Speakly var bra för just den kunden men den 

var alldeles för specialiserad menar Knut: “Vi insåg senare att det finns ingen annan i Sverige 

som vi kan sälja den här funktionen till” (Intervju med Knut). 
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När Knut arbetade på Speakly insåg han hur otroligt mycket tid och resurser utvecklingen av 

telefonifunktionen krävde. Det blev tydligt för Knut att det behövdes ett verktyg som gjorde 

hela processen enklare för IT-utvecklare. Detta blev även grunden till Telefunny som utvecklar 

och säljer detta verktyg. Telefunnys försäljning riktar sig mot företagskunder. De säljer sin 

produkt till IT-utvecklare i diverse verksamheter samt till konsulter som i sin tur använder 

verktyget för att skapa nya lösningar åt kunder. 

Telefunnys intäktsmodell går ut på att kunderna endast betalar för de delar av programmet som 

används, detta för att inte binda fast sina kunder. 

 

“Vi vill ju få in innovationen hos våra kunder, för dom skapar ju värdet. Vi är 

bara verktyget, om du sätter en tröskel framför ett verktyg då vågar inte folk att 

lära sig hur det kan fylla en funktion hos dom. (...) Om trösklarna till att faktiskt 

testa någonting är för höga, hindrar det innovationen.” 

 

  (Intervju med Knut) 

 

Helmer beskriver att produkten inte förändrats i någon större utsträckning sedan starten av 

företaget utan enbart småjusteringar har gjorts. Både Knut och Helmer känner till begreppet 

pivot samt LST-principer. Knut beskriver hur viktigt deras arbetssätt är då han påpekar vikten 

av mätning och att mäta rätt saker, som han själv beskriver det; “Det är väldigt viktigt att hitta 

rätt mätningar, att få rätt data. Gör man inte det så kommer man istället att jaga fel grejer” 

(Intervju med Knut)  

De menar att Telefunny har gjort en pivot när det gäller tillväxten. I ett tidigt stadie av företaget 

hade Telefunny anställda säljare vars enda arbetsuppgift var att sälja deras produkt till 

potentiella kunder. Det som Knut senare upptäckte var att en stor majoritet av kunderna var IT-

utvecklare från diverse företag som hade upptäckt Telefunny och som sedan själva hade tagit 

upp kontakten. Det visade sig att endast 2 av 13 kunder hade kommit från säljarna. Knut 

bestämde sig då för att förändra företaget. Han sa upp säljarna och satsade istället på att 

produkten skulle sälja sig självt. En typ av organisationsförändring som Knut beskriver det. 
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4.7	Luftbubbla	

 

Respondenter; 

Anton, grundare. 

Fabian, grundare. 

 

Luftbubbla är ett startup-företag som vill hjälpa människor att andas renare mer hälsosam luft 

och samtidigt klä sig snyggt och de tillverkar stilfulla andningsmasker som är inriktade mot 

premiumanvändare. Idén för Luftbubbla startade i mars 2015 och uppkom i och med att en av 

grundarna bodde i Indien och där fick tillbaka sin astma på grund av den dåliga luften. 

Luftbubbla fokuserar framförallt på den asiatiska marknaden. De kommer att börja produktion 

under sommaren. Företaget är i en go to market-fas för tillfället. 

Vi intervjuade Anton och Fabian. För Antons del är detta första gången han är med och driver 

ett startup-företag. Fabian har varit involverad i tidigare startup-företag där han har haft roller 

som CFO, CMO och affärsutvecklare. Luftbubbla är däremot det första företaget som Fabian 

är med och grundar. 

I Fabians tidigare erfarenheter inom startup-företag hade de som mål att digitalisera den 

skandinaviska presentkortsmarknaden. Problemet var att de lovat kunderna mer än vad de 

faktiskt kunde leverera. Det visade sig att de inte kunde skapa den plattform för presentkort 

som initialt var tanken. De fick då göra en justering i hela applikationen. En del av kunderna 

backade då ur. 

 

“Vi ville få respons från kunderna väldigt tidigt. Vi gick runt till kunder och sålde 

”idén” och fick med oss väldigt många kunder, men insåg senare att vi rent 

tekniskt inte kunde bygga produkten så som vi hade lovat. (...)Lärdomen därifrån 

är väl att det är bra att vara tidigt ute hos kunder men man ska inte lova allt från 

dag ett. Man gör alltid om modellen under tiden.” 

 

  (Intervju med Fabian) 

 

Det har skett många förändringar sedan företaget grundades. Luftbubblas initiala tanke var att 

inrikta sig mot ett brett kundsegment med en billigare ansiktsmask. De har sedan dess ändrat 

fokus till att bli ett premiummärke och i och med det även inrikta sin försäljning mot ett 
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premiumsegment. Anledningen till bytet av kundsegment beskriver dem, var med anledning 

av de höga inträdesbarriärerna på marknaden för att producera produkter i större volymer.  

 

“Initialt så tänkte vi mycket mer massmarknad för produkten. Men när vi började 

tänka om och tittade på entry barriers så bestämde vi oss för att rikta oss mot ett 

mer premiumsegment istället.”  

 

(Intervju med Fabian) 

 

Efter att ha genomfört kundtester har de förändrat sin produkt. De har lagt till utbytbara filter 

för ansiktsmasken utifrån de data som samlats in. Grundarna anser att det är väldigt viktigt att 

produkten är fräsch. “Tänk dig att vår produkt är som ett par kalsonger på ansiktet” (Intervju 

med Fabian). Tillägget av utbytbara filter innebär också en förändring i deras affärsmodell då 

de vill generera återkommande intäkter från försäljningen av filter och inte enbart 

engångsintäkter från försäljning av ansiktsmasker. I beslutsfattandet beskriver både Fabian och 

Anton hur användartestarna har spelat en avgörande roll. De försöker ta besluten objektivt och 

data har en viktigare roll än intuition i underlaget för beslutsfattande. I frågor om hur produkten 

skall utvecklas så har användartesterna spelat en stor roll även om Fabian medger att det även 

förekommit kompromissar för att alla ska vara tillfreds med utvecklingen. 

 

De är båda två bekanta med LST och även om de inte följer teorin bokstavstroget så följer de 

principerna till stor del i sina processer. Fabian beskriver hur han tror att förmågan för att kunna 

korta ner testprocesserna av produkten, få ut produkten mot kund så snabbt som möjligt samt 

validera hypoteser är; “nyckeln till framgång” (Intervju med Fabian).  

Däremot anser han att det finns skillnader när entreprenörer jobbar med en fysisk produkt 

gentemot en mjukvara eller liknande. Fabian argumenterar att i ett mjukvaruutvecklande 

startup-företag så kan en initial lansering ske betydligt enklare. 

 

“När en app eller hemsida är ’up and running’, in med lite kunder, gör lite AB-

tester, det är väldigt odramatiskt men för ett hardwarestartup måste man ta det 

på ett annat sätt”   

            

                                                                                                         (Intervju med Fabian)  
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Anton förklarar att han tror att det är dumt att göra en pivot innan man: “verkligen validerat 

sin idé!” (Intervju med Anton). De har gjort kvantitativa marknadsundersökningar samt 

intervjuer där de sedan tagit till sig informationen och försökt ta ställning till den ur ett objektivt 

perspektiv. 

Nästa steg för Luftbubbla är att få upp en fungerande produktionskedja och lansera produkten 

till en större kundkrets. Skulle detta inte lyckas så måste de undersöka vad som gått fel jämfört 

med de undersökningar som gjorts tidigare beskriver Anton. 

Att lansera produkten i ett snart skede är nödvändigt och Anton förklarar att det innebär en risk 

om de utvecklar produkten för länge. 

 

“Så vi vill producera vår produkt, skicka ut den, samt se vad som händer. (...) 

Annars hamnar vi i en form av produktions-träsk där man bara sitter och 

utvecklar.”      

  

(Intervju med Anton) 

 

Varken Fabian eller Anton är ekonomiskt oberoende och för att kunna satsa på Luftbubbla har 

de varit tvungna att göra uppoffringar i sin egen levnadsstandard. De har tagit in externt kapital 

från en informell investerare och kan på det sättet ta ut en mindre lön. Fabian beskriver att detta 

var helt nödvändigt för att han överhuvudtaget skulle kunna fortsätta arbeta med företaget. På 

frågan hur länge de kan tänkas leva på detta sätt i hopp om att få företaget lönsamt beskriver 

Fabian att han inte har någon specifik tidsram. Inför lanseringen i sommar så nämner han att 

om företaget inte skulle bli framgångsrikt direkt är han inte beredd att lägga ner, utan öppnar 

istället för att göra en stor förändring istället. Inte heller Anton har någon bestämd tidsram för 

hur länge han kan tänka sig att ge Luftbubbla sitt fulla engagemang. Anton nämner att 

utvärdering av Luftbubblas fortsatta existens blir relevant eventuellt om ett år, samt är öppen 

för att ta in mer externt kapital. Han beskriver hoppet som en viktig faktor i hur de arbetar, och 

använder sig utav metaforer som att: “ser man ljuset i tunneln är det lättare att springa” 

(Intervju med Anton). 

 

Fabian konkretiserar att tidsbrist är Luftbubblas största svårighet med att göra en pivot. En 

pivot skulle försena planerna för deras arbete och lansering. I och med alternativkostnaden som 

utebliven inkomst innebär blir tid en viktig resurs för entreprenörer som inte har obegränsat 

med tillgångar. Fabian utvecklar sitt resonemang om uppbyggnaden till pivots, han nämner att 
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den negativa feedbacken de får av användartester är den viktigaste. Att inse problem och få en 

större förståelse för sin egen produkt gör att de förstår vad de behöver förändra. Samtidigt 

medger Fabian att de inte kan göra förändringar för allt, vissa saker måste få vara även om data 

till viss del säger annat, detta då de har begränsade resurser i form av både tid och kapital. Han 

strävar aktivt efter att korta ner sina testprocesser och loopen från ny information till att göra 

förändringar utifrån feedback och på sätt kunna ta in mer feedback. 

Externt kapital har inte kommit att förändra hur de arbetar i form av några satta krav då deras 

investerare varit extremt informell menar Fabian. Däremot nämner Fabian att nytt kapital har 

gett dem mer spelrum att testa och investera. 
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5.	Analys	

5.1	LST	

5.1.1	LST	&	andra	entreprenörskapsteorier	

 
Fallföretagen och dess likheter med olika entreprenörskapsteorier 
Fallföretag Liknar mest entreprenörskapsteorin 
Skepp-o-hoj LST 
Ljudligt Effectuation 
Päronhjälpen LST 
Sladda & Ladda Effectuation 
Frossa LST 
Telefunny LST 
Luftbubbla LST 

Tabell 6. 
 

Skepp-o-hoj använder sig av ett högt tempo i sina processer samt inom sin produktutveckling 

där tillvägagångsättet grundar sig i trial-and-error och loopar av denna process. Vidare 

fokuserar Skepp-o-hoj på mätning av kundinteraktioner genom AB-tester och har gjort flera 

mindre pivots med data som främsta beslutsunderlag. Skepp-o-hoj kan därför tydligt 

kategoriseras som ett lean startup. Då Skepp-o-hoj skapar en ny produkt som inte funnits 

tidigare så är det svårt för entreprenören att förlita sig på gammal kunskap likt effectuations 

the bird in hand principle. Skepp-o-hoj utgår i högre grad från hypoteser och validering av 

dessa. 

 

I Ljudligt har grundarna utgått från sina tidigare egenskaper och kunskaper när de format sitt 

företag i enlighet med the bird in hand principle. De har tagit situationer som kunnat te sig 

negativa och vänt dem till sin fördel likt the lemonade principle. Det har i sitt tillvägagångsätt 

gått vidare med samma affärsidé trots att marknaden initiala gensvar varit negativt. De har 

fokuserat på de områden i sin verksamhet där de har sina främsta kompetenser för att sedan 

successivt kunna utveckla sitt företag och de mer osäkra aspekterna av ett nytt företag vilket 

kan liknas vid effectuations pilot in the plane principle. 
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Johanna från Päronhjälpen beskriver att det är ett lean startup hon försöker efterlikna i sina 

processer. Det finns flera likheter med teorin i Johannas sätt att arbeta inom 

produktutveckling och hur hon testar sin produkt mot kund i tidiga stadier samt genomför 

mätningar. Johannas mätningar ligger sedan i grunden till de beslut hon tar angående 

produkten och företagets framtid. 

 

Sladda & Ladda har även de utgått från sina erfarenheter som ingenjörer och entreprenörer 

när de skapade sitt företag. De har fokuserat på att hålla kostnaderna låga och vidare på de 

områden där de besitter sin främsta kompetens. Detta kan liknas vid effectuations bird in 

hand principle samt pilot in the plane principle. De har i motsats till LST använt en hög grad 

av intuition i sitt entreprenörskap, något som inte heller förespråkas inom effectuation. 

Ljudlig kan inte på ett tydligt sätt kategoriseras i en viss entreprenörskapsteori men genom att 

analysera vissa aspekter av deras företagande kan de närmast liknas vid effectuation i hur de 

hanterar problem och hur deras affärsidé initialt framkom.�

 

Frossa är ett av fallföretagen som i en hög grad kan liknas ha ett renodlat följe av LST. De 

använder sig av korta processer kring beslutsfattande som tillexempel vid förändringar av 

produkten där processen aldrig får ta längre tid än fyra veckor. De har inte investerat större 

summor pengar förrän de har testat och validerat sin idé mot marknaden. De jobbar med en 

MVP samt data spelar störst roll i underlaget till de beslut som tas. Trots att företaget endast 

har varit verksamma en kortare tid så har de redan gjort pivots som både varit mindre såväl 

som större i sin omfattning. 

 

Telefunnys initiala affärsidé kom från Helmers tidigare erfarenheter som anställd hos 

Speakly. Telefunny är resultatet av att Helmer fokuserat på sina tidigare erfarenheter likt 

effectuations bird in hand principle. Samtidigt kan de förändringar som Helmer genomfört 

liknas vid pivots. Telefunny jobbar även med kundmätningar och beskriver ett stort fokus på 

att mäta olika prestationsindex samt uttalar vikten av att mäta rätt saker. Telefunny 

kategoriseras därför som ett lean startup även om de också har likheter med effectuation. 

 

Luftbubbla har ett erkänt användande av lean startup i sitt företagande och arbetar med 

mätningar av kundinteraktioner både kvantitativt och kvalitativt. De jobbar utöver det aktivt 

med att korta ner sina processer i en iterativ trial-and-error process i sin produktutveckling. 
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Anledningen till att vi väljer att kategorisera Luftbubbla som ett LST fall istället för ett 

effectuation fall beror främst på att deras processer är hypotesdrivna och entreprenörerna 

saknade tidigare erfarenheter i deras specifika bransch. 

 

Under den datainsamling som genomfördes kunde ingen empiri utvinnas för att urskilja något 

företag som hade större likheter eller uttalat användande av real options teori eller 

nuvärdesmetoden i sina processer. Detta upplever vi som mindre överraskande då 

nuvärdesmetoden enklare används på stabila marknader där intäkter och utgifter enklare kan 

prognosticeras. De startups som undersökts agerar främst under osäkra förhållanden och de 

ter sig mindre konstigt att nuvärdesmetoder varit implementerade i fallföretagen. Real options 

teori hade varit extremt intressant att undersöka vidare, men på grund av tidsbegränsningar 

och vidare komplikationer att få tag på entreprenörer som haft tid att bli intervjuade så har det 

inte funnits möjlighet att samla in ytterligare empiri. 

 

5.1.1	Build-measure-learn	

 

Ljudligts processer att testa försäljning mot ett nytt kundsegment ter sig väldigt långa då både 

Erik och Abel beskriver hur de är beredda att testa försäljningen i upp till två år. De medger 

även att de saknar en ordentlig tidsram samt specifika krav som skall uppnås för fortsatt 

verksamhet. Detta kan kritiseras utifrån Ries (2011) som säger att de aktiviteter som inte är 

direktrelaterade till att testa affärshypotesen kan liknas vid slöseri. I Ljudligts fall skulle kortare 

processer för att testa hypoteser likt LST-principer kunna ge bättre beslutsunderlag för framtida 

beslut samt göra företaget mer resurseffektivt.  

 

Både Anton och Fabian från Luftbubbla är bekanta med LST så kunde vi enkelt fråga dem om 

deras erfarenheter inom ämnet. Till viss del får vi skilda versioner av Fabian och Anton 

gällande deras arbete i hur de vill validera hypoteser. Fabian beskriver deras förhållningsätt där 

de testar hypoteser snabbt för att på sätt kunna validera eller avvisa en idé så snabbt som möjligt 

och vidare försöker öka hastigheten av iterationerna i denna process. Anton beskriver hur han 

har en liknande inställning till testresultat, men där han är beredd att sätta upp en produktion 

för produkten och som han själv uttrycker “se vad som händer” (Intervju med Anton). En MVP 

ska ha så små omkostnader som möjligt (Ries, 2011) vilket innebär att sätta upp en ny 
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produktionskedja för att validera sin idé blir ett risktagande likt det LST i stor utsträckning 

försöker undvika. Samtidigt går det här att snabbt realisera skillnader mellan utveckling av 

mjukvara och Luftbubblas produkt som är fysisk, vilket även till viss del kan motivera den 

kritik som teorin tidigare fått av McGinn (2012) om att LST lämpar sig enbart för 

mjukvaruutvecklande företag.  

Mjukvaruutveckling är inte förknippat med samma kapitalkrav (Kerr et al, 2014; Porter, 1979) 

och innebär inte samma ekonomiska satsning i lanseringen och uppskalning av försäljningen 

för att validera företagets slutgiltiga hypotes om produkten kommer att hitta en lönsam och 

hållbar tillväxt på lång sikt. Att göra experiment för att validera hypoteser kan för en ny produkt 

skapa en bra grund och en någorlunda bild av hur produkten skulle tas emot på marknaden.  

Att sätta upp en produktionskedja för fysiska produkter innebär en högre inträdesbarriär och 

ett risktagande i form av kostnader (såsom materialkostnader, produktionskostnader, 

administrationskostnader samt kostnader för logistik) som entreprenörer bör undvika i så stor 

utsträckning som möjligt till dess att företagets värdeskapande-hypotes är validerad av 

marknaden (Ries, 2011). Samtidigt behövs en produktionskedja för att möjliggöra validerande 

av affärsplanens värdeerbjudande, och där av skapar ett dilemma inom LST. Det råder ett 

motsägelsefullt förhållande inom LST vilket kan utläsas i Luftbubblas fall. Luftbubbla behöver 

lansera en MVP som kunderna sedan skall kunna interagera med. Denna interaktion skall 

generera kvantitativ data som de sedan skall kunna studera för ytterligare validering eller 

förkastelse av hypoteser. Problemet som uppstår för Luftbubbla är att de inte kan skapa en 

MVP som kan samla in kvantitativ data i den utsträckningen som krävs för att validera 

värdeskapandehypotesen utan att sätta upp en produktionskedja. 

 

Således blir det slutgiltiga steget för Luftbubbla att ta en chansning i form av en större 

investering i en större produktion för att kunna se hur den i verkligheten tas emot på marknaden. 

Luftbubblas problem kan inte avgränsas till att deras MVP är en fysisk produkt utan snarare att 

deras kvantitativa datainsamling med en MVP kräver mycket kapital, mer än vad som krävs i 

andra industrier (Kerr et al, 2014) där validering kan genomföras billigare och således finner 

vi Luftbubblas problem likt inträdesbarriären om kapitalkrav (Porter, 1979).   

 

Även med upplevda svårigheter utläser vi att Luftbubbla har haft nytta av LST-principer i deras 

produktutveckling. Framförallt genom att testa saker med ett objektivt perspektiv och att inte 

oroa sig för mycket över kvaliteten i initiala skeden likt MVP har gjort att de har tagit sig 



53	
	

väldigt långt från deras initiala produktupplägg och kunnat validera samt avfärda vissa idéer 

och på det sättet närma sig marknadens efterfrågan.  

 

Johanna på Päron-hjälpen är bekant med Eric Ries bok (2011) och LST. Hon förklarar själv att 

för henne bygger LST på samma princip som det hon kallar  Gaffatejpsmodellen. Entreprenörer 

behöver inte göra allting perfekt utan snarare skall de ha fokus på att ta sig framåt och testa 

hypoteser enligt Johanna, vilket liknar resonemanget från LST i arbetet med en MVP. Det som 

skiljer Johannas Päron-hjälpen i deras sätt att arbeta med sitt startup-företag gentemot hur 

processen sker enligt LST är främst att deras processer att testa hypoteser är väldigt mycket 

längre än vad LST rekommenderar. Hennes sätt att arbeta mot kunder bör motivera snabbare 

validering eller förkastelse av en hypotes för att sedan använda sig av de nya lärdomarna i sitt 

arbete. På Johanna verkar det som att hon vill avvakta för att se hur saker artar sig vilket vi 

urskiljer när vi pratar om hur hon ser på framtiden för deras nya applikation. Hon beskriver där 

hur hon vill göra en soft launch för att se vad inom applikationen som får bra feedback samt 

vad som inte fungerar, denna process är hon beredd att ge ett halvår. Detta ter sig som en 

oerhört lång tidsperiod jämfört med hur testprocesser beskrivs inom LST där dessa skall vara 

så korta som möjligt för att sedan kompletteras med ytterligare iterationer.  

 

Arbetssättet som Erland beskriver stämmer väl överens med de processer som rekommenderas 

inom LST. Framförallt liknar Frossas utformning av deras produktutveckling hur Eric Ries 

(2011) beskriver build-measure-learnloopen (se figur 1) där snabbheten i iterationerna av 

feedbackloopen ligger i fokus. 

Benjamin från Skepp-o-Hoj är i högsta grad bekant med LST. Skepp-o-Hojs arbete är väldigt 

likt de processer som LST förespråkar. Deras AB-tester är hämtade ur build-measure-

learnloopen där de arbetar utan förutfattade meningar och hela tiden lär sig utifrån hur kunderna 

interagerar med deras produkt i tidiga stadier, vilket kan liknas vid hur Ries (2011) beskriver 

arbetet med en MVP. Benjamin beskriver även hur de håller nere tiden för iterationer av tester 

av produkten till att vara så kort som möjligt och på sådant sätt kunna göra förändringar så 

snabbare och snabbare. Detta kan också liknas med hur Ries (2011) förklarar hur build-

measure-learnloopen skall fungera.  

Inom flera startup-företag vi besökt kan vi utläsa svårigheter och en viss motvillighet att korta 

ner processen för att testa nya hypoteser. Av de entreprenörer vi intervjuat som känner till 

teorin och idéerna som LST bygger på ter sig positiva till förhållningsätten men hur de arbetar 

praktiskt skiljer sig ofta från teorin. Entreprenörerna tenderar ibland att favorisera en känsla 
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eller en intuition gentemot tydliga ramverk och förbestämda processer vid utvecklingen av 

deras verksamhet. Detta ser vi när vi undersöker huruvida företagen jobbar med deadlines eller 

inplanerade tidsfrister för hur lång tid de är beredd att testa vissa moment inför fortsatt 

försäljning. I flera fall existerade inte tidsramarna överhuvudtaget utan istället hade 

entreprenörerna en vag vision kring dessa tidsramar som upplevdes snarare dagsfärska än 

genomtänkta. Päron-hjälpen har en uttalad långsiktig strategi där Johanna över att halvår skall 

testa produktens kapacitet i interaktionen med kunder och efter det se om applikationen är 

något att satsa på. Abel från Ljudligts citat kring småbolag och att de inte har bestämda 

processer kring “X produkter, inom Y månader” (Intervju med Abel) väcker frågan hos oss 

som författar, varför inte? LST förespråkar ett arbetssätt i sin build-measure-learnloop där 

tydliga snabba processer är fundamentala grundstenar för att det skall bli ett effektivt (eller 

lean) värdeskapande (Ries, 2011). Det tycks finnas en viss intressekonflikt för entreprenörer i 

denna fråga där teorin säger att testprocesser skall kortas ned medan entreprenörer upplever att 

det vill ge längre tid till hypoteserna att validera sig själva. Vi kan till och med se detta hos 

Luftbubbla som Anton utryckte det: “en pivot är en dum idé innan man verkligen validerat sin 

ide!” (Intervju med Anton). Empirin leder oss till en av LST brister, den ger inga tydliga ramar 

i när entreprenörer ska göra en pivot eller persevere. 

 

Kritik kan ges till Eric Ries The Lean Startup (2011) som i flera kapitel argumenterar för att 

teorin är universell och passar i alla typer av företag och branscher. Detta ter sig inte stämma 

överens med verkligheten även om olika typer av företag kan dra nytta av flera lärdomar som 

presenteras. McGinns (2012) kritik angående LST är relevant men vår empiri kan inte slå fast 

att alla typer av fysiska produkter och mjukvaror kan sättas under samma dilemma. Istället kan 

produktutvecklingen i ett startup-företag som tillverkar fysiska produkter anses möta andra 

inträdesbarriärer (Porter, 1979) än inom mjukvaruutvecklingsindustrin. Luftbubbla byter 

medvetet sin kundkrets till ett premiumsegment för att på så sätt kunna minska 

inträdesbarriären på marknaden. Inträdesbarriärer är inte unika för fysiska produkter och 

mjukvaruutveckling utan snarare som Kerr et al. (2014) förklarar, skiljer sig inträdesbarriärer 

i olika branscher och inträdesbarriärerna inom industrin för mjukvaruutveckling har sjunkit 

betydligt mer än i andra branscher de senaste åren. Den fit som behövs är inte nödvändigtvis 

en fit mellan LST och mjukvaruutvecklande startup-företag utan snarare en fit mellan LST och 

startup-företag som agerar på marknader med låga kapitalkrav. Empirin tyder på att LST 

underskattar att branscher är olika (Porter, 1979; Kerr et al., 2014). Även om ny teknik har 
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möjliggjort att skapa prototyper för en mycket mindre summa pengar än förr i alla branscher 

så gäller det i större utsträckning för mjukvaruutvecklingsindustrin (Kerr et al., 2014).  

 

5.1.2	Pivots	

 

Johanna från Päron-hjälpen har genomfört vad som kan liknas vid en zoom-out pivot. Från 

början så var applikationen tänkt att enbart visa en karta över närmaste skötbord för att nu i 

stället visa ett flertal olika bekvämligheter som kan tänkas underlätta för småbarnsföräldrar 

tillsammans med den andra föräldrar-chatt applikationen. I fallet med denna pivot tycks Päron-

hjälpen vara ett välfungerande lean startup-företag. De testade med öppet sinne sin 

tillväxthypotes kring behovet av en kartläggning av skötbord och insåg att efterfrågan översteg 

deras förväntningar för att sedan anpassat sig efter hur verkligheten sett ut.  

En skillnad mellan Sladda & Ladda och andra företag är att de tidigt kunnat identifiera och fått 

kontakt med stora kunder som haft tydliga krav och på sätt kunna utveckla sin produkt 

målmedvetet för kunderna och sedan kunnat börja tjäna pengar på produkten i ett tidigt skede. 

Det har inte funnits ett kritiskt behov av att identifiera nya kunder som har behov av produkten 

så länge de haft kvar sina tidiga kunder. Sladda & Ladda beskriver hur de inte var oroliga över 

att marknaden inte ännu hunnit växa, de fokuserade enbart på vad dem kunde göra, vilket kan 

liknas med effectuation (Sarasvathy, 2008). 

 

Erland från Frossa känner till begreppet pivot och LST och beskriver hur han själv försöker 

implementera ett tillvägagångsätt likt LST. Han anser själv att Frossa gjort flera pivots och som 

Erland själv beskriver det; “It’s all about pivoting and adapting to the customer demands” 

(Intervju med Erland). Han beskriver att den främsta pivot företaget har genomfört är att gå 

ifrån en affärsmodell mer fokuserad på slutkonsumenter till att istället fokusera på företagen 

som använder applikationen, vilket kan liknas med en customer segment pivot. Andra pivots 

är hur de har lagt till belöningssystemen i applikationen samt att ha förändrat företagets 

varumärke. Förändringen av varumärket var framförallt en påföljd av att ha förändrat 

kundsegmentet. Erland beskriver att de problem som uppstår i arbetet med pivots inte kan 

liknas vid svårigheter utan är istället mindre utmaningar unikt för deras situation, till exempel 

att kombinera arbetet med en pivot samtidigt som han har en heltidsanställning vid ett annat 

företag.  
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Båda respondenterna från Telefunny menar att de har gjort en pivot i 

organisationsförändringen. Den typ av pivot kan benämnas som en channel pivot eftersom 

Telefunny har bytt arbetssätt i hur de säljer produkten till sina kunder. Idén för Telefunny 

grundar sig i vad som liknar en plattform pivot från en enskilda produkt som Knut tillverkade 

hos sin tidigare arbetsgivare till en hel plattform för skapandet av IT-telekomlösningar.  

Skepp-o-Hoj har genomfört en typ av pivot där det insett att produktens riktiga värdeskapande 

i själva verket låg hos e-handlarna. Denna pivot kan kategoriseras som en customer segment 

pivot. När Benjamin pratar om denna förändring beskriver han en väldigt enkel process där de 

arbetade nära e-handlarna, förstod hur de interagerade med produkten och programmerade 

sedan om produkten för att anpassas till sitt nya ändamål. Benjamin beskriver att denna process 

varit oproblematisk och att alla i startup-företaget arbetar med den flexibiliteten att en sådan 

förändring inte blivit så dramatisk för de anställda. 

En svårighet med pivots som dyker upp efter att vi studerat Luftbubblas fall är den ytterligare 

tiden och kostnaden som tillkommer i och med förändringen. 

Entreprenörerna har inte obegränsat med tillgångar, de har inte heller all tid i världen att testa 

sina hypoteser då det finns en alternativkostnad i form av utebliven inkomst, vilket de är 

medvetna om. Detta leder till en situation där LST ger bristande vägledning. Om deras företag 

skall ha en chans att nå sin potential behöver de sätta upp en produktion och se hur den stora 

massan reagerar på deras värdeskapande-hypotes i ett större risktagande än vad LST 

rekommenderar. Om ett startup-företag befinner sig i ett långt framskridet skede av 

utvecklingen mot produktionskedjans färdigställande kan ny data motivera en viss pivot, men 

inte rimligen tas hänsyn till då entreprenörer har investerat för mycket i form av både tid och 

resurser. En pivot i ett sådant skede skulle ha negativa konsekvenser i form av ytterligare 

direkta kostnader samt alternativkostnader och situationen som Luftbubbla själva beskriver 

som ett “produktionsträsk” (Intervju med Anton) riskerar därför att uppstå. 

 

Knut på Telefunny har tidigare haft erfarenheter av startup-företag i Speakly där de utvecklade 

en produkt mot en kund för att senare inse att värdeskapandet från produkten var begränsat 

enbart till den specifika kunden. Enligt LST-principer bör entreprenörer inte specialisera sig 

för mycket mot enstaka kunder innan de validerat sin tillväxthypotes mot en större potentiell 

marknad (Ries, 2011). Speakly hade blivit för specialiserade mot en enskild kund och på detta 

sätt blivit irrelevanta för en större marknad vilket hade kunnat undvikas med ett korrekt arbete 

med en MVP. En MVP hade med lägre kostnader snabbare kunnat validerat eller förkastat 
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tillväxt-hypotesen och därav konkretisera hur marknaden såg ut samt gett entreprenören en 

bättre utgångspunkt för beslut kring fortsatt utveckling av produkten. Exemplet motiverar 

användning av en arbetsprocess med en MVP för Speakly.   

Problem med att sälja en idé istället för en MVP kan illustreras i Fabian från Luftbubblas 

tidigare företag. Kunderna som tyckte idén var bra nappade och köpte produkten innan den 

faktiskt var skapad. Problemet var att entreprenörerna saknade den tekniska kompetens som 

krävdes för att tillverka produkten. Att lova sina tidiga kunder en produkt med vissa egenskaper 

och sedan skapa en produkt med helt andra egenskaper skadar i detta fall kundrelationen. Hade 

Fabians tidigare företag istället börjat tillverka en MVP innan de sålt in sin idé hade denna 

situation kunnat undvikas och entreprenörerna hade successivt insett vilka tekniska 

kompetenser som behövdes. De exempel med Knut och Fabian beskriver hur entreprenörer 

genom en MVP lättare kan validera sina tillväxthypoteser och värdeskapandehypoteser.  

 

Att LST är anpassad för mjukvaruföretag (McGinn, 2012) och att inom den branschen är 

närmast tillämpbar kan stämma till viss del vad gäller pivots. Detta styrks av den empiri vi får 

ut i samtalen både med Frossa där det snarast upplevs en självklarhet i arbetet med pivots och 

svårigheter är i det närmaste icke-existerande. I fallet med Skepp-o-Hojs customer segment 

pivot kan vi utläsa hur enkelt det har gått för dem att genomföra den. I och med att de har en 

flexibilitet som genomsyrar företaget i form av teknisk kompetens och målmedvetenhet så har 

de genomfört denna pivot utan att göra någon större reflektion över den. Grundaren Benjamin 

uppvisar en likgiltighet inför hur beslutet tagits. Det är snarast så att deras interaktion med 

kunder visat att det var för företagets bästa att göra på detta vis och därför blev det ett självklart 

nästa steg. Anledningen till detta kan finnas i att Skepp-o-Hojs profil som företag i stor 

utsträckning liknar de företag som Eric Ries jobbat med när han skrev The Lean Startup (2011). 

Det vill säga ett flexibelt mjukvaruutvecklande företag där den tekniska kompetensen varit hög. 

Deras fit är därför bättre med teorin och ett mer bokstavstroget följe av LST är därför mer 

motiverat än i andra fall vi studerat. Detta stöds vidare när vi ser på den zoom-out pivot som 

genomförts på Päron-hjälpen. Päron-hjälpen har också en tydlig profil som ett 

mjukvaruutvecklande startup-företag och även här har processen för deras pivot gått 

friktionsfritt och istället inneburit ett naturligt nästa steg för företaget. 

 

Både Abel och Erik från Ljudligt har varit med och genomfört vad som kan liknas med pivots. 

I fallet med både Ljudligt samt Eriks startup-företag inom konst kan deras pivots till viss del te 

sig omedvetna och i avsaknad av en initial strategisk grund. Ljudligt har förändrat sitt 
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kundsegment avsevärt under sin verksamma tid. De började som ett företag enbart inriktade på 

att hjälpa TV-bolag att förenkla musikanvändningen till att numera försöka förändra 

musikanvändningen inom ett stort antal kundsegment. Skiftandet i kundsegment är skapat från 

kundernas egna efterfrågan, inte något som Ljudligt aktivt försökt förändra. Även produkten 

har förändrats avsevärt där dem till en början skeppade ut produkten fysiskt genom hårddiskar 

till sina kunder, för att nu istället verka genom mjukvaruprogram. Det som kan ses som den 

största svårigheten i deras förändringsprocess är att allting tagit mycket längre tid än vad 

entreprenörerna till en början föreställt sig. Tålamod har varit en förutsättning för deras framtid 

och det krävdes att marknaden utöver sina tidigare kunder, förstod deras idé och accepterade 

deras produkt innan företaget kunde växa.  

 

Sladda & Ladda pratar om utvecklingen av el-bilar och hur det tog längre tid än vad de väntat 

sig i initial planering framhåller de sitt tålamod som en styrka och framgångsfaktor.   

Den timing som krävts för att Sladda & Ladda skall ha chansen att bli en ledande aktör inom 

en ny el-bilstrend kan tyckas vara något som underskattas inom LST. Resonemanget kan också 

föras att Sladda & Ladda i sin väntan på att marknaden för el-bilar skulle ta fart faktiskt tagit 

ett bristande beslut även om resultatet slutligen visade sig gynnsamt. Detta kan länkas till 

overconfidence som motiverar att individer i bedömning av vad som är ett bra rationellt beslut 

bör kolla på underlaget och all tillgänglig information vid tidpunkten av beslutsfattande snarare 

än att fokusera på utfallet (Kahneman, 2011). 

Vad vi kan utläsa från fallen kring Ljudligt och Sladda & Ladda är framförallt att timing av 

deras inträden på nya marknader har haft en viktig roll i deras framgångar. För Sladda & Ladda 

är det den lägliga om än försenade utvecklingen av el-bilar, i Ljudligts fall har det varit de 

växande antalet videos som produceras i olika former på internet som har krävt nya sätt att hitta 

musik där Ljudligts modell passat in. Både Ljudligt och Sladda & Ladda har både sett och 

exploaterat möjligheterna så som Shane & Venkataraman (2000) förespråkar. 

Hade Sladda & Ladda och Ljudligt arbetat mer i enlighet med LST-principer skulle de 

eventuellt gjort en pivot iväg från sin initiala värdeskapande-hypotes då de första testerna 

sannolikt gett data som rekommenderade en förkastelse av hypotesen. Samtidigt har utfallen 

visat sig vara framgångsrika då marknaderna mognat. Genom perseverence med en affärsidé 

istället för att göra en pivot har Sladda & Ladda samt Ljudligt därför lyckats bli framgångsrika. 

Däremot kan för mycket fokus på utfallet leda till underskattning av hur stor påverkan turen 

haft på utfallet snarare än kompetensen i beslutet likt Kahnemans (2011) overconfidence. Är 

det ett klokt beslut att vänta på att en trend skall ta fart? I Ljudligts och Sladda & Laddas fall 
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var det klokt, men hade inte marknaden utvecklats fördelaktigt så hade deras satsning kunnat 

anses som ett dumt risktagande. Dessa typer av hypoteser där eventuell framgång bygger på 

antagandet att en viss händelse skall inträffa i framtiden innebär en avsevärd risk att 

entreprenören har fel. LST bidrar till att minimera dessa risker genom att testa hypoteser 

löpande. Verkligheten kan se ut som i Ljudligt och Sladda & Ladda fall där hypoteser som bör 

förkastas i dagsläget, kan komma att valideras i framtiden genom utveckling av marknaden. Är 

detta något som innebär kritik mot LST? Nej, naturligtvis inte. Tvärtom kan exemplet vara ett 

argument för användning av LST för den riskaversive entreprenören. 

 

I och med Luftbubblas förändring till utbytbara filter uppkommer nya inkomstmöjligheter. 

Luftbubbla har förändrat sin intäktsmodell till att inte bara sälja masker utan också sälja 

utbytbara filter vilket kan betecknas som en business architecture pivot. 

Luftbubbla har en relativt ny hypotes kring hur deras värdeerbjudande kan utökas genom att få 

in ett hygienfokus i produkten. Utifrån de marknadsundersökningar som utförts har Luftbubbla 

tillagt utbytbara filter i sin produkt. Att förändra produkten till utbytbara filter kan också 

förändra det värde som Luftbubblas kunder upplever. Denna produktförändring gjordes utifrån 

den information som testerna gav. Förändringen av produkten är en pivot som utgått från 

grundarnas värdeskapande-hypotes. Beroende på hur Luftbubbla definierar vad som är det 

faktiska värdeskapandet hos sina kunder kan det leda till konsekvenser för företaget. Ett 

felaktigt perspektiv på värdeskapande leder till exponering mot risker. Värdeskapande är 

komplext och det är ibland svårt att skilja på att införliva kundernas önskemål gentemot att 

faktiskt skapa värde (Ravald & Grönroos, 1996). Risken tillkommer i och med att kundens 

vilja att få en produkt med fler egenskaper och bättre kvalitet inte nödvändigtvis speglar 

kundens behov av kvalitetsförbättringar samt deras faktiska vilja att betala för ytterligare 

kvalitet (Ibid.).    

 

5.2	Escalation	of	commitment	inom	LST	

 

Vad gäller beslutet av att göra en pivot eller att inte göra en pivot så kan det innebära en 

psykologisk påfrestning för entreprenörerna men också för de som arbetar inom organisationen 

i sin helhet. Detta utläses från vad Benjamin på Skepp-o-Hoj beskriver kring sina tidigare 

erfarenheter av pivots. Han förklarar hur ett av hans gamla företag hade utvecklat en speciell 
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produkt under än längre period och vid tidpunkten av lanseringen så motsvarade inte reaktionen 

deras förväntningar. Detta ledde till att företaget gjorde en pivot men efter genomförandet så 

var hela företaget oerhört nedstämt då deras tidigare arbete och slit inte längre var relevant. 

Detta är ett exempel på när känslorna kring tidigare engagemang påverkade det fortsatta arbetet 

i företaget. Det hade utvecklats en negativ arbetsmiljö. Här kan vi ifrågasätta huruvida en pivot 

borde blivit aktuell i ett tidigare skede då utvecklingen av produkten var väldigt långtgående. 

Exemplet bidrar till misstanken att escalation of commitment kan ha en försvårande effekt i 

arbetet med pivots. 

En annan länk mellan pivots och escalation of commitment är den passionen och 

övertygelsen som finns mellan entreprenörer och sitt arbetssätt. Ett flertal av de entreprenörer 

som vi talar med beskriver hur de skall göra pivots i framtiden om deras nuvarande 

affärsupplägg inte skulle fungera, och de ser pivots i sig som en lösning på ett problem. 

Denna optimism innebär en problematik när vi väger in att möjligheten att göra pivots 

sannolikt alltid kommer att finnas. Detta därför att begreppsdefinitionen av en pivot är väldigt 

brett beskriven inom LST-ramverket och det går i de flesta fall att hitta en ny väg framåt 

genom en pivot. Problematiken här uppstår när entreprenören väger in möjligheten till att 

göra pivots kommer alltid finnas. Då definitionen av pivot är väldigt bred går det i de flesta 

fallen att hitta en ny väg framåt. Men i vissa fall kan det vara nödvändigt att lägga ner en 

verksamhet då misslyckanden börjar rada upp sig och de ackumulerade kostnaderna samt 

alternativkostnaden växer istället för att investera ytterligare i förlorande positioner (Garland 

et al, 1990). För entreprenörer som inte lyckas se möjligheter eller exploatera dem (Shane & 

Venkataraman, 2000) för att bli framgångsrika blir pivots snarast ett verktyg att dra ut på 

processen till att nå denna insikt. Utan att göra någon bedömning av potentialen i de olika 

affärsidéerna som företagen vi intervjuat haft, så ser vi tendenser till escalation of 

commitment i ett flertal av våra intervjuer. Erland från Frossa beskriver hur han aldrig skulle 

ge upp sin idé utan istället arbeta sig framåt med nya pivots. Benjamin från Skepp-o-Hoj 

beskriver att han är beredd att satsa upp till ett år på Skepp-o-Hoj under den nuvarande 

affärsplanen. Skulle Skepp-o-Hoj inte visa sig lönsamt över en ett års period så tänker 

Benjamin inte ge upp för det utan istället göra ytterligare pivots för att på så sätt nå 

lönsamhet. Johanna från Päron-hjälpen har också tankar på pivots i framtiden och förklarade 

att företaget inte kommer upphöra att existera så länge det finns en väg framåt i form av 

pivots. Fabian från Luftbubbla beskriver hur han inte kan tänka sig lägga ner företaget 

förutsatt att deras initiala lansering i en större produktion inte skulle bli lönsam utan öppnar 
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då för att göra en pivot. Detta antyder att pivots inte är ett verktyg som motverkar escalation 

of commitment, utan istället kan vara bidragande till fenomenet. 

Huruvida det finns positiva effekter av escalation of commitment kan utifrån fenomenets 

negativt klingande namn vara svårt att tro. Det går däremot att se hur Sladda & Ladda drivit 

sitt företag utifrån en stark tro på sin idé och en stor dos enthusiasm i vad som kan liknas med 

escalation of commitment. Då Sladda & Ladda har haft fördelaktiga utfall så kan fallen inte 

klassiskt sätt kategoriseras som escalation of commitment. Däremot vid ett negativt utfall där 

elbilstrenden inte hade tagit fart så hade vi sannolikt ansett att deras entreprenörskap varit 

drabbat av escalation of commitment. Därför kan man argumentera att deras framgångar till 

viss del bör tillskrivas escalation of commitment. Som Sladda & Ladda beskriver hur de 

väntade på att trenden med elbilar skulle ta fart i över två år så har de under denna tid 

ackumulerat kostnader och alternativ kostnader i form av uteblivna inkomster. Dessa 

kostnader skulle vid ett negativt utfall kunna kategoriseras som sunk costs som inte bidragit 

till att nå completion likt escalation of commitment. (Brockner, Rubin & Shaw, 1979). En 

entreprenör som använder sig utav LST principer skulle hypotetiskt sett lyckas med att skapa 

ett framgångsrikt företag efter att ha gjort tio pivots. I ett sådant fall skulle escalation of 

commitments påverkan på LST anses ha varit positivt. 

Att det är riskabelt att starta ett företag blir tydligt då Headd (2003) beskriver att en tredjedel 

av nya företag som startas läggs ned i tidiga misslyckanden. Att argumentera för att 

escalation of commitment främst har en negativ påverkan på LST är ett sunt resonemang ur 

synpunkten att minimera risker. Däremot är det sannolikt att något företag som har lagts ner 

potentiellt skulle ha lyckats om det hade fortsatt likt escalation of commitment, eventuellt 

genom en pivot. 
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5.3	Kahnemans	tumregler	inom	LST	

 

Gloriaeffekten 

 

Gloriaeffekten (Kahneman, 2011) handlar om hur ett initialt intryck är impulsivt och om det 

inte omvärderas riskerar det att få en fortlöpande negativ påverkan för beslutsfattande. Att LST 

skulle kunna vara ett sätt att motverka gloriaeffekten då LST innefattar att ständigt utvärdera 

data ur ett objektivt perspektiv ter sig teoretiskt rimligt och vi kan även finna stöd för i empirin. 

De startup-företag som använder sig av build-measure-learnloopen verkar finna ett verktyg för 

att hantera och minimera de negativa aspekterna av gloriaeffekten. Företag som Luftbubbla, 

Frossa, Skepp-o-Hoj och till viss del även Päron-hjälpen har genom ett resonemang baserat på 

LST-principer ändrat sina initiala teser med ett opartiskt synsätt där data och 

marknadsfeedback agerat underlag för beslut istället för intuition. Dessa startup-företag har på 

detta sätt hittat ett effektivt tillvägagångsätt att undvika exponering mot denna tumregel. Därav 

kan LST i sitt ramverk och de principer som presenteras anses skyddande mot vinklade första 

intryck och där av minimera exponering mot de negativa aspekterna förknippade med 

gloriaeffekten. Vi ser hur gloriaeffekter minskar med ett kontinuerligt arbete med LST 

principer och hur initiala intryck inte får någon avgörande betydelse.  

 
 

 

Overconfidence 

 

De entreprenörer med mer extensiv erfarenhet av startup-företag som till exempel Benjamin 

från Skepp-o-Hoj, Fabian från Luftbubbla samt Erland från Frossa är alla tillämpliga att 

påverkas utav overconfidence. Då de tidigare har varit involverade i startup-företag så finns 

det en stor sannolikhet att de möter problem de varit i kontakt med tidigare. Detta innebär att 

de riskerar att ta beslut baserade på tidigare positiva erfarenheter där utfallet potentiellt varit 

resultat av tur snarare än entreprenören individuella expertis (Kahneman, 2011). Övertro på sin 

egen förmåga i detta fall hade kunnat resultera i att nya beslut skulle baseras på felaktiga 

grunder. När de istället arbetar med LST-principer och tar beslut utifrån vad data motiverar 

minimerar de denna risk. Exempel på detta ser vi i Frossa där Erland förklarar att det är data 

som ligger till grunden för beslut och inte individuella åsikter. Även inom Skepp-o-Hojs arbete 
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med A/B tester ser vi hur de undviker en eventuell påverkan av övertro på sin egen förmåga 

genom opartiska tester. Luftbubbla uttalar en stark ambition att kunna förstå marknaden 

objektivt vilket skall ligga till grund för kommande beslut vilket vidare bidrar till att besluten 

också tas utifrån rätt grunder och minskar påverkan av övertro på sin egen förmåga. 

 

Där LST förespråkar mätningar och beslutsfattande utifrån data istället för intuition skulle en 

entreprenör med tidigare erfarenheter kunna misstolka data på ett sätt där overconfidence spelar 

en roll. Detta skulle kunna ske genom att nyckeltalen väljs ut från vad som har fungerat tidigare 

istället för vilken data som skall ha en avgörande roll i ett fall specifikt sammanhang. Detta kan 

uppstå som en konsekvens utav att LST saknar en tydligare beskrivning av hur mätningar skall 

genomföras samt hur beslut skall tas utifrån resultat av mätningar. Knut från Telefunny 

beskriver vikten av att mäta rätt saker i sitt fortlöpande arbete för att få fram rätt data och vidare 

beslutsunderlag. 

 

 
 

 

Prospektteori 

 

Det flesta startup-företag som vi studerat arbetar med låga resurser. Luftbubbla, Frossa, Päron-

hjälpen är företag vars fortsatta verksamhet i det närmaste kräver en sparsam resursanvändning. 

Detta speglar även deras risktagande där chansningar som kräver en större investering uteblir. 

Som Luftbubbla beskriver så är en större investering i form av en storskalig produktionskedja 

nödvändigt för att föra företaget framåt. Att göra en investering i form av en ny 

produktionskedja är ett stort risktagande men den motsatta aktionen i deras situation kan anses 

än mer riskabel, det vill säga att utveckla produkten i all oändlighet. De har därför uppskattat 

situationen i enlighet med vad som anses rationellt enligt prospektteori och behöver nu göra 

denna satsning. Situationen skapar en konflikt mellan prospektteori och LST i och med att LST 

implicerar en riskaversion (Ries, 2011) i alla stadier av produktutveckling medan prospektteori 

hävdar att risktagande ibland är det mest rationella beslutet.  

För Frossa och Päron-hjälpen som är mjukvaruutvecklande företag kan dessa teorier existera i 

en betydligt bättre harmoni där riskaversion inte nödvändigtvis innebär utebliven uppskalning 

i samma utsträckning som det gör för Luftbubbla. Detta stödjer vidare det resonemang som 

förts i tidigare stycken att LST kräver en fit mellan det specifika startup-företaget och teorin. 
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Inom prospektteori så rekommenderas ett rationellt perspektiv på risker och investeringar där 

en högre förväntad avkastning skulle motivera en högre investering. För att på något sätt kunna 

estimera en förväntad avkastning behövs en typ av prognostisering vilket LST är starkt 

motståndare till (Blank, 2013). Då LST hanterar risk genom att framförallt hålla nere kostnader 

utan hänsyn till förväntad avkastning så motiverar prospektteori att ett startup-företag som 

verkar inom en bransch med låga kapitalkrav som inträdesbarriär (Porter, 1979) når bäst fit 

med LST.  
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6.	Avslutande	ord	

6.1	Slutsats	

 

• Är LST tillämpbar i alla typer av startup-företag? 

• Vilka dolda för- och nackdelar går att urskilja inom LST? 

• Hur kan escalation of commitment påverka LST? 

• Hur kan Kahnemans (2011) tumregler påverka LST? 

 

LST fungerar inte universellt för startup-företag utan det krävs en fit mellan teorin och det 

specifika företaget för att entreprenören skall kunna dra nytta av hela LST ramverket.  

Vi urskiljer i denna studie att den fit som krävs för att LST skall fungera på bästa sätt inte 

nödvändigtvis är mjukvaruutvecklande företag likt det McGinn (2012) påstår utan snarare att 

LST kräver en marknad som har låga inträdesbarriärer i form av kapitalkrav. För de företag 

som saknar en fit innehåller LST fortfarande flera lärdomar likt i Luftbubblas fall, men en 

närmare fit bör etableras för en mer fullständig implementering av LST.  

För mjukvaruutvecklande företag likt Skepp-o-hoj, Päron-hjälpen, Frossa och Telefunny kan 

teorin i större utsträckning ses som en väg till ett effektivt och i längden potentiellt 

framgångsrikt startup-företag då branschen inom mjukvaruutveckling har låga kapitalkrav 

(Kerr et al., 2014).  

 

Tillämpningen av ett arbetssätt som använder sig utav en feedbackloop och slutligen pivots 

kantas av utmaningar specifika för varje startup-företags förutsättningar och förmåga att kunna 

anpassa sig till dessa. En svårighet med pivots är den extra tid som tillkommer innan en större 

lansering kan ske vilket vi utläser i vår empiri. Detta leder till ökade alternativkostnader vilket 

för entreprenörer med mindre kapital kan vara problematiskt.  

Ytterligare en svårighet med pivots utläses från empirin där escalation of commitment kan ses 

som ett hinder i genomförandet av pivots där det arbetet som genomförts tidigare dränerat 

självförtroendet och motivationen i företaget och vid tidpunkten för pivot så fann entreprenören 

väldigt lite energi att fortsätta. Komplikationen uppstår när entreprenören har dedikerat för 

mycket tid och energi till fel ändamål tidigare och även om en pivot erbjuder nya möjligheter 

garanterar det inte att en tidigare negativ arbetsmiljö försvinner i och med en ny inriktning.  
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Samtidigt har empirin visat hur flera startup-företag har kunnat arbeta med pivots utan att 

nödvändigtvis möta några noterbart stora negativa omständigheter. Flera av fallföretagen har 

genomfört pivots framgångsrikt och sköter ett fortlöpande arbete med kontinuerliga pivots utan 

signifikanta svårigheter.  

 

En svårighet med build-measure-learnloopen är att entreprenörer har en egen upplevelse kring 

vad validering av en hypotes innebär vilket gör att processen att genomföra feedbackloopen i 

praktiken är betydligt svårare att korta ner tidsmässigt. Detta belyser även en brist inom teorin 

där det finns en avsaknad av ett mer konkret ramverk för hur validering mer exakt skall ske 

och när beslut kring pivots bör tas.  

Det uppstår komplikationer med datainsamlingen för validering av hypoteser i branscher som 

har högre kapitalkrav (Porter, 1979). Problemet uppstår då en del startup-företag har höga 

kostnader för att kunna testa sin MVP mot större segment och därför försvåras den kvantitativa 

datainsamlingen och möjligheterna att validera hypoteser. Komplexiteten i kundrelationer och 

värdeskapande (Ravald & Grönroos, 1996) har också en försvårande effekt i valideringen av 

hypoteser då entreprenörer har en intuitiv upplevelse om vad som är värdeskapande och därav 

också vad som är validerade hypoteser.  

Samtidigt finner vi i empirin att användning av en MVP kan bättre validera företagets 

tillväxthypotes samt värdeskapande-hypotes än att enbart sälja in en idé till kunder.  

 

Pivots är ett enkelt begrepp att förstå och tillvägagångsättet är frestande för flera företag att 

använda sig av då det skapar ett inslag av hopp för företaget i att det alltid är möjligt att göra 

en pivot av en idé och på sådant sätt nå lönsamhet. Detta bidrar till att escalation of commitment 

påverkar i startup-företag som använder sig utav LST. Istället för att nya startup-företag 

ackumulerar sunk cost innan de läggs ner så erbjuder LST med pivots nya möjligheter till 

affärsframgångar men också möjligheten att ackumulera ytterligare sunk cost. Det finns ingen 

garanti för att pivots skall generera framgångar däremot är nya kostnader garanterade i form 

av antingen investeringar eller ytterligare alternativkostnader. Pivots kan på så sätt negativt 

bidra till escalation of commitment.  
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Att arbeta utifrån de principer som beskrivs i The Lean Startup (2011) bidrar till att undvika 

flera av de tumregler som Kahneman (2011) beskriver. Vi kan urskilja att både risken för att 

gloriaeffekten och overconfidence skapar en negativ påverkan för rationellt beslutsfattande 

minskar vid kontinuerligt arbete med LST. Detta då LST i sitt ramverk försöker minimera den 

subjektiva påverkan av entreprenörers intuition och istället låta data och olika mätningar ligga 

till grunden för beslutsfattande. 

Prospektteori antyder ett visst motsägelsefullt förhållande inom LST där riskaversionen som 

teorin starkt rekommenderar kan stå i vägen för att nödvändiga beslut om att högre risktagande 

är den mer rationella aktionen för startup-företagets långsiktiga möjligheter att nå sin potential. 

Inom LST föredras lägre risktagande i fall då högre risktagande skulle innebära ett bättre beslut 

som i Luftbubblas fall. Detta då riskhantering inom LST enbart uppnås genom att hålla nere 

kostnaderna utan att ta hänsyn till förväntade avkastningar. Därför blir högre investeringar 

aldrig rationella så länge man agerar inom ramverket. Detta motiveras genom att 

prognostisering är något som anses väldigt negativt inom LST och därför kan avkastning från 

en investering aldrig förväntas. En fit mellan ett startup-företag som startas inom branscher 

med låga kapital krav och LST kan vidare motiveras av prospektteori. 

 

6.2	Diskussion	

 

Det ter sig intressant att två av fallföretagen sannolikt inte hade varit verksamma idag om de 

gått efter LST regler. För både Ljudligt och Sladda & Ladda var deras ingång på marknaden 

för tidig och saknade positiva resultat under de första åren av verksamheten. Men 

entreprenörerna trodde på sin idé och gav inte upp vid första motgång utan fortsatte på samma 

spår. Hade Ljudligt samt Sladda & Ladda istället gjort en pivot hade dagens verklighet 

sannolikt sett mycket annorlunda ut. Detta visar upp en intressant paradox gällande escalation 

of commitment, LST och risktagande. De två fallföretagen arbetade inte efter LST och satsade 

istället ännu mer som idag gett positivt resultat. I analysen avfärdar vi till viss del dessa två 

fallföretags som riskabla i sina antaganden och nästan turliga i sina utfall (i symbios med hårt 

arbete och noggrant utförande) och var därför inte relevant för att figurera som kritik mot LST. 

Däremot om antagandet att ett framgångsrikt nytt företag mest effektivt skapas med låga 

utgifter och mindre risktagande (Ries, 2011; Sarasvathy, 2008) skulle vara felaktigt, och i 

själva verket högre risktagande och prognosticerade högre avkastningar alternativt rentav 
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turliga utfall (McGrath, 1999) är ett mer gångbart framgångskoncept för ett startup-företag så 

skulle detta kunna vara ett exempel i ett sådant argument. Samtidigt upplevs storleken på risk 

olika beroende på hur mycket kapital entreprenörer förfogar över sen tidigare har likt 

prospektteori (Kahneman, 2011).  

6.3	Studiens	bidrag	

 

Med utgångspunkt i de slutsatser som beskrivits konkretiseras i detta stycke studiens 

vetenskapliga kontribution. Denna studie bidrar till en mer utvecklad och nyanserad bild utav 

LST samt belyser olika för- och nackdelar med teorin som tidigare inte studerats. Studien går 

igenom befintlig kritik mot LST och påvisar brister i LST ramverk samt skapar en breddad bild 

för entreprenörer som vill implementera LST samt för fortsatt akademisk forskning. Där 

förespråkare för LST hävdar att teorin framgångsrikt kan implementeras i alla företag anser vi 

att detta inte stämmer utan istället måste en fit mellan teorin och enskilt startup-företag existera. 

Det krävs en fit mellan varje specifikt startup-företag och LST oavsett vilken bransch eller typ 

av industri som startup-företaget är verksamt inom. Det finns en fit mellan startup-företag som 

verkar inom branscher med låga inträdesbarriärer i form av kapitalkrav och LST vilket 

realiseras ur flera synvinklar i både empiri och analys. 

 

Studien når slutsatsen att negativa konsekvenser associerade med gloriaeffekten och 

overconfidence (Kahneman, 2011) på ett effektivt sätt kan undvikas genom ett kontinuerligt 

arbete med LST-principer i ett startup-företag.  

 

I vår analys kan vi också se att LST saknar verktyg för beslutsfattande om större risktagande 

vid fördelaktiga sannolikheter likt prospektteori. Istället fokuserar LST på att hålla nere 

kostnader i alla situationer, även i fall där större investeringar eventuellt skulle vara motiverade. 

 

I denna studie hittar vi även ett samband mellan LST och escalation of commitment. LST är 

också exponerad mot de nedsidor (som tillexempel sunk cost, skenande alternativkostnader) 

som förknippas med escalation of commitment (Schmidt & Calantone, 2002) där teorin saknar 

verktyg för att hantera fenomenet. 
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6.4	Förslag	till	ny	forskning	

 

En ny studie bör genomföras där forskare under en längre period följer och studerar 

entreprenörer som använder sig av LST och observera hur de använder sig av teorin samt hur 

de påverkas av escalation of commitment samt Kahnemans (2011) tumregler vid 

beslutsfattande. Då denna studie studerar vad entreprenörerna själva säger samt hur de 

beskriver händelseförlopp skulle det vara bra att studera entreprenörens beteende i första hand 

och på så sätt undvika att händelseförloppen blir färgade av entreprenörens tolkningar, dvs. 

studera fenomenet ur ett annat perspektiv. En longitudinell fallstudie kan med hjälp av en 

längre tidsram lyckas fånga entreprenörers fördomar och känslor före, under och efter en pivot.  

 

Vi ser i denna studie hur LST innebär flera svårigheter för entreprenörer att hantera, och även 

att LST saknar verktyg att hantera fenomen (escalation of commitment, prospektteori) som kan 

komma att påverka nuvarande samt framtida startup-företag negativt vid en LST 

implementering. Frågan vi ställer oss är; är det möjligt att göra det bättre? Det skulle möjligen 

gå att utöka och modifiera LST och på detta sätt göra det mer effektivt. Samtidigt är det 

sannolikt att det finns flera implikationer av att lägga till ytterligare funktioner i ett ramverk 

där funktionerna redan är såpass många i sin omfattning som inom LST. I denna studie har inte 

möjligheterna att utöka eller modifiera LST utretts men vi som författat finner inga tydliga och 

direkta anledningar till att detta inte skulle vara möjligt.  
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8.	Appendix	

8.1	Appendix	1	

Första mailkontakt. 

 

Hej (Fallföretagets namn)! 

 

Vi är två studenter som arbetar med en studie där vi undersöker 

affärsförändring/affärsutveckling inom startup-företag. Vi tror att ni skulle vara en riktigt bra 

kandidat för att delta i studien. Vi hoppas därför att vi skulle kunna hälsa på er, se hur ni 

jobbar, och ställa några frågor. 

 

Vi kommer under mars månad genomföra intervjuer, där vi vill träffa minst 2 personer som 

varit delaktiga i ert startup-företag sedan tidigt skede (t.ex grundare, medgrundare eller 

investerare).  

Vi vill jättegärna att ni skall vara med! 

 

Helst skulle vi vilja komma och hälsa på er, men ett vanligt skype-samtal skulle också 

fungera om det passar er bättre. Tror ni att ni har tid, och att detta skulle vara möjligt? 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Adam Ågren och Filip Ljungblom 

Linköpings Universitet 

 

8.2	Appendix	2	

Intervjuguide. Huvudfrågor som figurerat i alla intervjuer är skrivna i fetstil. Andra frågor har 

varierat beroende på hur respondenter har svarat mot de olika frågorna. 

 

Frågor kring tidigare erfarenheter 
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• Är detta första gången du är del i ett startup-företag?  

> Om nej, beskriv tidigare erfarenheter. 

> Vad var er vision/affärsplan/affärsidé/strategi vid uppstarten? 

> Ändrade ni er vision/affärsplan/affärsidé/strategi sen uppstarten? Om ja, beskriv 

förändringen. Vad skulle ni säga var motivet bakom?  

> Vad gjorde att ni la ner företaget? 

> Om misslyckande, när insåg ni att ert startup inte skulle lyckas? 

> Fanns det tidigare tecken på att företaget inte skulle lyckas? 

> Om ja, hur reagerade ni på dessa tidiga tecken? 

 

Frågor kring erfarenheter av företagande 

 

• Berätta lite allmänt om ert företag? 

> Vad var er affärsidé när ni startade företaget? 

> Vad motiverade er affärsidé? 

> Hur föreställde ni er produkt? 

> Vilka var de tilltänkta kunderna? 

 

• Vad var er första stora förändring från den initiala affärsidé? 

> Hur gick förändringsprocessen till? 

> Hur upplevde du förändringsprocessen rent känslomässigt?  

> Uppstod det komplikationer/interna meningsskiljaktigheter i samband med 

förändringsprocessen 

 

• Vilken var er andra stora förändring från er första affärsidé? (om inga 

förändringar, hoppa förbi pilarna) 

> Hur gick förändringsprocessen till 

> Hur upplevdes förändringsprocessen ur ett personligt/känslomässigt perspektiv 

> Uppstod det komplikationer/interna meningsskiljaktigheter i samband med 

förändringsprocessen 

 

• Vilka anser ni är era kunder/målgrupp 

> Vad är det för typ av problem era kunder har? Löser er produkt detta problem? 

> Har er målgrupp förändrats? 
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> Vilka kanaler använder ni för att sälja er produkt? Har dessa förändrats? 

• Hur tar ni reda på vad kunden vill ha?  

• Har ni testat er slutgiltiga produkt mot kund?  

> Om ja, i vilket stadie var produkten när ni testade den mot kund?  

> Hur kände ni för produkten innan testet?  

> Hur kände ni efter?    

 

• Hur finansierade/finansierar ni er vardag under tiden ni startade ert nya företag? 

 

• Hur länge var/är ni beredda att leva på detta sätt utan att ert företag blivit 

lönsamt? 

 

> Vad skulle få er att ge upp er affärsidé alternativt byta strategi? 

 

• Beskriv hur ni tar beslut gällande er produkt, som t.ex. en förändring i affärsidén?  

 

> Vad grundar dessa beslut? Hur lång tid tar det ett sådant beslut? Kan ni göra besluten 

snabbare? 

 

• Utgår ni från något speciellt beslutsunderlag?  

 

Frågor kring Pivots 

 

• Känner du till begreppet Pivot? Beskriv vad en Pivot är för dig? 

• Har du någonsin genomfört en Pivot? Hur gick det till? 

• Vad är ett startup-företag för dig? 

	


