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Abstract  
 
Purpose: Only 60 percent of the newly started companies survive their 

three first years. The purpose of this report is to obtain a deeper 
understanding regarding how newly started companies work with 
their positioning and if there are some kind of a relationship 
between positioning and the survival rate of newly started 
companies.  

 
Research questions:  Do newly started companies know what position is? Do they 

incorporate positioning in their day to day marketing? 
 
Approach: We have used a hypothetical-deductive way of reasoning and a 

qualitative study to gather the information needed. We have 
through interviews asked our questions to six newly started 
companies in three different cities. 

    
Findings:  In our essay, we reached the conclusion that newly started 

companies do not spend sufficient time or energy on positioning 
their products. The companies interviewed only market their 
product as a good product. They did not highlight or position the 
product as having additional benefits in comparison to similar 
products and the companies included in our study did not have a 
positioning strategy.  

 
Conclusions:  We would like to advice all newly started companies to look into 

the competitive advantages they can gain through their 
positioning. We would also advice them to develop a positioning 
strategy giving them a clearer understanding of how to 
communicate their uniqueness to their customers. 

 
Value of research: Only 60 percent of the newly started companies survive their 

three first years. In our study we researched newly started 
companies work with positioning and we looked at the 
relationship between positioning and the survival rate among 
newly started companies. Our conclusion in this study is that the 
companies did not have a positioning strategy. This can be one 
reason why the survival rate among newly started companies is so 
low and we find this interesting issue for further research.    
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Summary 
This essay discusses questions regarding newly started companies' work with 
positioning. Do newly started companies know what positioning is? Do they incorporate 
positioning in their day to day marketing? We also look into the low survival rate 
among newly started companies and how survival rate is tied into their work (or lack of 
work) with positioning.  
 

The aim of this essay is to examine how newly started companies work with positioning 
and to see if there is a correlation between the low survival rate among newly started 
companies and how these companies positioned itself. We also examine the support 
available to newly started companies in the area of marketing and positioning. 
 
We used a hypothetical-deductive way of reasoning. This means that we started with 
theories regarding positioning and then researched and brought forward empirical data 
to see how newly started companies work with positioning. In the analysis section we 
then used reason and logic to reach our conclusions. We decided to make a qualitative 
study to gather the information needed. We interviewed six newly started companies to 
see if they know what positioning is, how they work with positioning, and if they need 
help to position their company in the marketplace. We used both primary and secondary 
data. Our primary data consists of the information we obtained through the interviews 
conducted. Our secondary data was mainly collected from literature found at the library 
and industry specific magazines. We also researched and used information from the 
World Wide Web 
 

In our essay, we reached the conclusion that newly started companies do not spend 
sufficient time or energy on positioning their products. In our opinion, this leads to 
insufficient communications to the market place regarding the uniqueness of the 
company’s product in relation to their competitors’ offerings. The companies included 
in our study only marketed the product itself and do not show what unique 
characteristics their products have in comparison with their competitors’ products. The 
companies interviewed only market their product as a good product. They did not 
highlight or position the product as having additional benefits in comparison to similar 
products.  
 

All the companies included in the research should develop a positioning strategy to 
better communicate their products benefits to their consumers. We would like to advice 
all newly started companies to look into the competitive advantages they can gain 
through positioning. We would also advice them to develop a positioning strategy 
giving them a clearer understanding of how to communicate their uniqueness to their 
customers. We also believe it is important that companies specialize and give the 
customers what the customers want.  
 

Our study showed that newly started companies believe that they did not need to market 
themselves. We believe that newly started companies are risking loosing their main 
customer base in a recession.  We believe that newly started companies do not realize 
the importance of marketing and the benefits generated through careful positioning.  
 

No one of the companies included in the research had a positioning strategy. In our 
opinion it is hard for companies to reach out and communicate with customers when 
they do not have a positioning strategy. We believe that more companies would survive 
the first three years if the newly started companies had help developing a positioning 
strategy. 



Sammanfattning  
I denna uppsats behandlas frågor om de nystartade företagens arbete med sin 
positionering. Vet de nystartade företagarna vad positionering är och hur arbetar denna 
grupp av företagare med att positionera sitt företag?  
 

Syfte med denna uppsats är undersöka hur nystartade företag arbetar med sin 
positionering och om deras arbete med positionering kan vara en anledning till att så 
många företag inte överlever de tre första åren. Vi vill även undersöka om det erbjuds 
tillräckligt med hjälp till de nystartade företagen inom ämnet marknadsföring och 
positionering.  
 

Vi har använt oss av ett hypotetiskt-deduktivt synsätt i vår undersökning. Det vill säga, 
vi har utgått från teorier kring positionering för att sedan undersöka och ta fram 
empirisk data för hur nystartade företag arbetar med positionering. Därefter har vi i vår 
analys logiskt resonerat oss fram till våra slutsatser. Vi har valt att göra en kvalitativ 
studie för att samla in den information vi behöver. Vi har intervjuat sex nystartade 
företag för att se om de vet vad positionering är, hur de arbetar med sin positionering 
och om de behöver hjälp med att positionera sig. Vi har använt oss av både 
sekundärdata och primärdata. Våra primärdata består av den information vi får genom 
de svar på frågor vi ställer i de intervjuer vi genomför. Våra sekundärdata har vi till 
största del hämtat från litteratur på biblioteket och vetenskapliga artiklar, men vi har 
även hämtat data på Internet.  
 

Vi har i vår uppsats kommit fram till att de nystartade företagen inte lägger ner 
tillräckligt mycket tid och engagemang på sin positionering. Vilket vi anser medför att 
företagen blir dåliga på att kommunicera sin verksamhet som unik jämfört med sina 
konkurrenter. De företag som ingick i vår studie marknadsför endast sitt utbud, de ger 
inte en unik bild av företagets produkter. De framställer sin produkt som bra, men inte 
som unik eller annorlunda alla andra liknande produkter.  
 

Alla företag i vår studie borde ta fram en positioneringsstrategi för att bättre 
kommunicera med sina kunder Vi vill råda de nystartade företagen att se över sina 
konkurrensfördelar och utforma en positioneringsstrategi som ger dem möjlighet att 
kommunicera sin unika säljposition till kunderna. Vi anser även att det är viktigt att 
företagen specialiserar sig på det som kunderna verkligen vill ha.  
 

Genom vår studie framgick det även att de nystartade företagen ansåg att de inte 
behövde marknadsföra sin verksamhet, vår uppfattning är därför att denna grupp av 
företag riskerar att förlora stora delar av sitt kundunderlag vid en eventuell 
lågkonjunktur. Vi anser att nystartade företag inte inser vikten av marknadsföring och 
de fördelar positionering medför.  
 

Inget av de företag vi har intervjuat har en befintlig positioneringsstrategi vilket kan 
påvisa att deras arbete med positionering kan vara en anledning till att så få överlever de 
tre första åren. Vi anser att det kan vara något för näringslivsorganisationerna att se 
över. Eftersom det är svårt att kommunicera effektivt och få en plats i kundernas 
medvetande utan en positioneringsstrategi. Det är enligt oss möjligt att fler företag 
skulle överleva de tre första åren om de fick hjälp med hur det kan ta fram en 
positioneringsstrategi för sitt företag.  
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1. Inledning  
Här ger vi läsaren en inblick i hur vi började vårt arbete och vad som intresserar oss. 

Detta för att komma fram till vad som är viktigt i vårt arbete och vad vi kommer att 

fokusera på. 

1.1 Bakgrund  

Innan vi började studera företagsekonomi var positionering ett obekant och intetsägande 
uttryck för oss. Efter att vi läst bland andra Kotler (2002) och Porter (1991) har vi insett 
att det är viktigt för företag hur kunderna uppfattar dem och hur de positionerar sig. Vi 
tycker att positionering både är viktigt och spännande, men när vi frågat runt och pratat 
om positionering med andra utanför högskolan har vi fått den uppfattningen att det för 
de allra flesta fortfarande är ett obekant uttryck.  
 
Enligt Omsén (1982) är positionering ett samlat begrepp för en produkts status eller 
position på marknaden jämfört med konkurrenternas produkter. Det är kundens 
värdering som bestämmer produktens position och för företaget handlar det om att 
avgöra hur kunden uppfattar produkten. Även Kotler (2002) menar att positioneringen 
beror på hur produkten uppfattas av kunden, det vill säga den placering produkten har i 
kundernas medvetande jämfört med konkurrenternas.   
 
Vi visste att vi inte ville skriva vår uppsats om stora och etablerade företag eftersom vi 
är intresserade av de små företagens situation. Vi bestämde oss för att skriva om de 
nystartade företagens positionering när vi fann information om deras överlevnadsgrad 
på NUTEKs (Verket för näringslivsutveckling) hemsida. Enligt NUTEK överlever 
endast cirka 60 % av de nystartade företagen de tre första åren. Även ekonomifakta 
(som ägs av Svenskt näringsliv) styrker dessa fakta:  
 

Län Nystartade ftg. 2001 Aktiva  2004 Andel (%) 
Icke 
aktiva 

Andel 
(%)  

Samtliga - Hela landet  35 431 21 856 62 13 575 38 

Gävleborg 782 481 62 301 38 

Tabell 1:  http://www.ekonomifakta.se/page____154.aspx  061212 kl. 11.49 

 
Vårt intresse för positionering och vetskapen om den för oss överraskande låga 
överlevnadsgraden bland nystartade företag gjorde oss nyfikna på hur och om de arbetar 
med sin positionering. Vi funderade även på om de nystartade företagens arbete med sin 
positionering kan ha ett samband med den låga överlevnadsgraden.  
 
Vi fortsatte att söka på NUTEKs och ALMIs (som är en underorganisation till NUTEK) 
hemsidor och fann mycket information om hur företagare till exempel räknar ut skatten 
och andra användbara kalkyler som kan vara till hjälp för ekonomistyrningen. Däremot 
saknas det verktyg för hur man positionerar sitt nystartade företag och vad man behöver 
tänka på i samband med sin positionering. Vi hittade också en undersökning kallad 
ALMIbarometern som utkommer två gånger per år. Våren 2006 togs det upp en fråga 
om den enskilt största kunskapsbristen hos företagare. Det visade sig att bristen var 
störst inom försäljningsområdet. Ekonomistyrning kom på andra och marknadsföring på 
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tredje plats. Detta visar att företagare borde ha mer kunskap om hur man når ut till 
kunderna och deras medvetande.   
 
Det lättaste sättet att ta sig in en persons medvetande är enligt Ries och Trout (1985) att 
vara först. Företag är däremot oftast inte först och då är det viktigt att gå sin egen väg 
och inte vara ett företag som härmar ett redan befintligt företag med en liknande 
produkt. Att positionera sig är en investering för framtiden eftersom det bland annat 
visar vilka konkurrenter företaget har, vilket ger en möjlighet att se vad de kan och bör 
konkurrera med. Enligt Ries och Trout (1985) klarar aldrig det lilla företaget att gå 
frontalt mot ett företag som har en position som t ex Microsoft som dominerar sin 
marknad, dvs. det lilla företaget kan inte försöka positionera sig som Microsoft.  
 
Vi anser, på grund av detta, att positionering är viktigt för nystartade företag eftersom 
det kan ge företaget en möjlighet att ge kunderna den uppfattning av företaget som 
företaget själv valt. Omsén (1982) anser att det är viktigt att veta vilken marknad man 
ger sig in på och vilka konkurrenterna är för att upptäcka den egna produktens position. 
Omsén (1982) menar vidare att det är viktigt att försöka kartlägga varför produkten har 
den positionen den har för att se om något behöver åtgärdas. Vi vill därför belysa 
begreppet positionering och öka medvetenheten kring positioneringen. 

1.2 Problemformulering  

Hur arbetar nystartade företag med sin positionering? Hur bör nystartade företag arbeta 
med sin positionering?  

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka om de nystartade företagen vet vad positionering är och hur 
de arbetar med att positionera sig. Genom att ta fram kunskap om hur och i vilken 
utsträckning nystartade företag arbetar med positionering idag vill vi se om 
positioneringsarbetet kan ha något samband med den låga överlevnadsgraden bland 
nystartade företag. Vi ska därför undersöka hur de nystartade företagen positionerar sig 
för att se om positioneringsarbetet i de nystartade företagen kan vara en anledning till att 
så många företag inte överlever de tre första åren.  
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2. Metod 

Här redogör vi för hur vi har gått tillväga och hur vi har tänkt under arbetets gång. Vi 

kommer att börja med att förklara vår vetenskapssyn.   

2.1 Vetenskapssyn  

Det finns i huvudsak två vetenskapliga inriktningar inom vetenskapen idag, positivism 
och hermeneutik. Vårt arbete är ett positivistiskt arbete eftersom det är byggt på våra 
iakttagelser och logiskt tänkande. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) finns 
det i positivismen två källor till kunskap, det vi kan uppfatta med våra sinnen och det vi 
med vårt förnuft logiskt kan resonera oss fram till. Det finns sedan tre sätt att dra 
slutsatser på, genom induktion, slutsatsen grundas på empirisk data, genom deduktion, 
slutsatsen resoneras logiskt fram eller genom hypotetiskt-deduktivt som är en blandning 
av de två första metoderna. Vi har i vår undersökning använt oss av ett hypotetiskt-
deduktivt synsätt. Det vill säga, vi har utgått från teorier kring positionering för att 
sedan undersöka och ta fram empirisk data för hur nystartade företag arbetar med 
positionering. Därefter har vi i vår analys logiskt resonerat oss fram till våra slutsatser.  

2.2 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att samla in den information vi behöver. 
Genom att använda en kvalitativ metod kan vi undersöka på djupet hur företagen arbetar 
med positionering. Till skillnad från en kvantitativ studie som enligt Trost (1997) ger en 
bredare information men inte sträcker sig så djupt. Även Holme och Krohn Solvang 
(1991) menar att den kvalitativa metoden ger en större närhet till det studerade ämnet. I 
vår studie vill vi undersöka om de valda företagen vet vad positionering är. Hur de 
arbetar med positionering och om de behöver hjälp med att positionera sig. Vi kommer 
att söka kontakt med sex nystartade företag för att genom enskilda personliga intervjuer 
få våra frågor besvarade.  

2.3 Datainsamling  

Det finns två typer av data, sekundär och primär. Den information som redan är 
insamlad av andra är enlig Halvorsen (1992) sekundärdata och den information som vi 
själva samlar in är primärdata.  
 
I vår undersökning kommer vi att använda oss av både sekundärdata och primärdata. 
Det kommer att ge oss en bred bild av ämnet positionering och hur nystartade företag 
arbetar med sin positionering. Vår primärdata består av den information vi får bland 
annat genom de intervjuer vi genomför.  
 
Våra sekundärdata har vi till största del hämtat från litteratur på biblioteket och 
vetenskapliga artiklar, men även från Internet. När fakta tas från Internet är det enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) viktigt att kritiskt granska källan då det är lätt 
att felaktig data publiceras på Internet. Vi har därför valt att endast använda oss av 
information från hemsidor som är väl kända och som vi anser har hög trovärdighet som 
till exempel statliga sidor som Nutek och Almi.  
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För att få information om nystartade företag i allmänhet, började vi med att söka efter 
sekundärdata på Internet. Detta för att få en överblick om hur mycket information om 
positionering som finns tillgängligt. Vi sökte även efter relevanta undersökningar som 
gjorts tidigare för att få en bild av de nystartade företagen och hur många nystartade 
företag det finns.  
 
Vi har även använt oss av sekundärdata i form av litteratur från biblioteken. Vi vände 
oss till olika bibliotek för att hitta litteratur. Det finns mycket skrivet om positionering i 
allmänhet och då mest för stora etablerade företag. Det finns däremot inte lika mycket 
skrivet om positionering som är riktat mot nystartade företag. För att hitta den 
information vi sökte fick vi leta i en stor mängd litteratur. Vi använde oss också av 
Högskolan i Gävles biblioteksdatabas för vetenskapliga artiklar. Där finns mycket 
information om positionering och vi fick leta igenom många artiklar innan vi fann den 
information vi sökte.  
 
För att samla in primärdata har vi använt oss av personliga intervjuer. Enligt Eriksson, 
Wiedersheim-Paul (2001) ger personliga intervjuer en kontrollerad intervjusituation. Vi 
anser att det är en bra metod för att få en djup förståelse för hur de nystartade företagen 
arbetar med sin positionering. Andra fördelar med personliga intervjuer är enligt 
Eriksson, Wiedersheim-Paul (2001) att det går fort och vi kan följa upp frågorna som 
ställs. 

2.4 Intervjuprocess  

Vi har valt att göra besöksintervjuer eftersom det ger djupare information om 
verksamheten och enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) är det då lättare att 
följa upp frågor. Genom att möta personerna vi intervjuade ansåg vi att vi kunde få en 
bättre förståelse för hur arbetet med positionering ser ut. Även om resorna kostar lite 
mer ansåg vi att det var det bästa alternativet. Andra nackdelar som Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (2001) tar upp är att vi kan påverka företagen i deras svar. Det kan 
också vara svårt att få intervjutid och att den som blir intervjuad kan bli påverkad av den 
som intervjuar. Eftersom den som svarar inte är anonym kan det vara svårt att ställa 
känsliga frågor. Vi bedömer att våra frågor inte är så känsliga att det kommer att orsaka 
några problem. Vi ska dock tänka på att inte låta respondenten känna sig utsatt eller 
okunnig under våra intervjuer. Detta för att få respondenterna att säga sanningen och 
inte något konstruerat som de tycker låter bättre och som framställer dem som duktiga. 
 
Vi har valt att göra personliga intervjuer eftersom vi anser att det är den mest lämpade 
metoden för vår undersökning. Genom personliga intervjuer kan vi både be de 
intervjuade att de utvecklar sitt svar om de är otydliga och vi säkerställer att det är rätt 
person som svarar på frågorna. Enligt Eljertsson (1996) kallas personliga intervjuer 
även för djupintervju och den används ofta vid kvalitativa studier. Även Andersson 
(1992) menar att undersökare ofta väljer en muntlig intervjuform istället för en skriftlig 
för att kunna förklara eller omformulera frågorna och på så sätt blir det lättare att ställa 
frågor som respondenten förstår. Samtidigt menar Andersson (1992) att undersökaren 
inte får formulera om frågorna. Han eller hon kan däremot försöka förtydliga eller 
förklara ord i frågan istället. Om frågan formuleras om kan det vara svårt att sedan 
jämföra de olika respondenternas svar.  
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Vi har för att undvika de fallgropar som finns och för att kontrollera intervjuprocessen 
utifrån Andersson (1992), Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001), Trost (1997), valt att 
göra en egen checklista:  
 
� Det viktigaste vi ska tänka på innan vi börjar med intervjufrågorna är att planera och 
vara pålästa inom frågeområdet. Vi måste ha en klar linje framför oss med en tydlig 
huvudfråga för att undvika stickspår. Frågorna ska vara öppna, enkla och konkreta, 
Vad? Hur? och Varför? Frågorna som ställs ska inte vara ja- eller nejfrågor och frågorna 
får endast bestå av en fråga eller aspekt, annars finns risken att vi får svar på endast en 
del av frågan och då vet vi inte vad respondenten svarat på.  
 
� När våra stora viktiga frågor är utformade ska vi gå igenom fråga för fråga så att de 
inte innehåller några långa komplicerade frågor, ledande frågor, frågor som ger ja- och 
nejsvar, frågor som i själva verket är ett påstående, frågor som innehåller flera frågor i 
en eller att det finns flera aspekter eller frågor med värderingar, laddade ord eller 
överdrifter. 
 
� Vi ska även titta på frågorna och se om vi kan göra våra frågor kortare och enklare 
utan att innebörden försvinner. Att vi kan läsa dem för vem som helst och de kan 
besvara frågan. För att undvika att svårighetsgraden på frågan är så stor att våra 
respondenter inte kommer att förstå den.  
 
� Under intervjun är det viktigt att vi inte hamnar på sidospår. Om det händer ska vi leda 
tillbaka respondenten till vår fråga. Vi ska även låta respondenten få sin tid att tänka, vi 
ska inte avbryta för tidigt om det blir tyst. Vi ska tänka på att det är vår uppgift att 
lyssna och visa att vi är intresserade av det som den intervjuade har att säga. Vi ska låta 
respondenten stå i centrum. Det är han eller hon som bör komma i första hand 

2.5 Val av företag  

Den allmänna definitionen av nystartade företag är enligt Nutek företag som är max tre 
år gamla. Därför har även vi valt att definiera ett nystartat företag som max tre år. Enligt 
Bolagsverket startas det cirka 40 000 företag per år i Sverige. Det innebär att det finns 
ca 120 000 nystartade företag i Sverige idag. Vi har naturligtvis inte möjlighet att fråga 
alla hur de arbetar med sin positionering. Det skulle bli alldeles för tids- och 
resurskrävande. För att avgränsa vår undersökning har vi valt att undersöka företag i 
kommuner inom Gävleborgs län. Detta för att vi själva kommer därifrån och för att 
Gävleborgs län väl följer det svenska överlevnadsgenomsnittet, vilket ses i tabellen på 
sidan 1. Det finns enligt Bolagsverket cirka 2000 nystartade företag i Gävleborgs län. Vi 
har valt att intervjua sex av dem för vår studie. Det ger oss möjlighet att jämföra de 
olika företagen och ger oss ett bra underlag för att få en uppfattning om hur de 
nystartade företagen arbetar med sin positionering.  Vi har valt att intervjua 
representanter från fyra företag på två mindre orter och två med företag i en större stad 
eftersom vi då får en bra geografisk spridning.  
 
Vårt urval har varit riktat men vi anser att det inte påverkar resultatet eftersom vår 
avsikt inte är att göra en statistisk undersökning för att dra några statistiska slutsatser. Vi 
har försökt att hitta olika sorters företag, i olika branscher, i olika städer, drivna av olika 
människor med olika erfarenheter. För att vi inte bara ska komma i kontakt med de 
företag som de allra flesta känner igen och vet om har vi frågat bekanta om de har 
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någon bekant som startat ett företag för max tre år sedan. Vi har sedan kontaktat 
företagarna och frågat när de startade sitt företag och om de vill vara med i vår 
undersökning. Om något företag vi valt inte har kunnat vara med har ett annat företag 
kontaktats. 
 
Våra kriterier i vårt urval av företag har varit:  

• Det ska vara ett nystartat företag, max tre år gammalt  
• med max fem anställda  
• som verkar på konsumentmarknaden  
• från städer och orter av olika storlek för att få geografisk spridning 
• dessutom får företaget inte var ett hobbyföretag eller alldeles för nystartat så att 

det inte riktigt kommit igång än. 

2.6 Validitet och reliabilitet  

Det är viktigt att både ha en god reliabilitet och validitet för att resultatet ska vara 
trovärdigt och vetenskapligt. Det är viktigt att andra kan göra om undersökningen och få 
samma resultat som oss och att vi undersöker det vi avser att undersöka. Enligt Bell 
(2000) är det därför viktigt att kritiskt granska sitt mätinstrument och sin undersökning. 
Det kan annars vara lätt att halka in på områden som inte var avsedda att undersökas. 

2.6.1 Validitet 

Validitet handlar enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) om hur mätinstrumenten 
mäter det som vi avser att mäta. Det vill säga att vi mäter allt vi behöver mäta för att få 
en rättvis bild av verkligheten. Det finns två typer av validitet, en inre validitet och en 
yttre validitet. Inre validitet tar upp hur väl våra definitioner över vad vi ska mäta 
överensstämmer med det vi faktiskt mäter. Den yttre validiteten visar hur väl vår 
definition överensstämmer med verkligheten. Vi kan till exempel inte definiera de 
nystartade företagen som max tre år gamla och sedan göra intervjuer med företag som är 
fem år gamla eftersom det inte överensstämmer med den inre validiteten. 
 
Vi anser att vår yttre validitet är tillfredställande eftersom vi varit två stycken då vi 
utfört våra personliga intervjuer. Det ger oss en möjlighet att diskutera och få en bättre 
förståelse för vad de intervjuade menat. Även den inre validiteten anser vi är 
tillfredställande eftersom vi intervjuat ägare/delägare till företagen som ingått i studien. 
Vilket medför att vi fått information från personer som är väl insatta i företagen och 
eftersom företagen som ingått i studien har max fem anställda vet respondenten det 
mesta som händer inom organisationen.   

2.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet betyder enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) tillförlitlighet eller 
pålitlighet och visar hur väl vårt mätinstrument mäter. Om reliabiliteten är hög får flera 
oberoende mätningar liknande resultat och det garanterar att våra data är pålitliga. För 
att nå hög reliabilitet anser Halvorsen (1992) att de olika delarna i mätprocessen måste 
vara exakta. Däremot anser Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) att reliabilitet ofta är 
ett problem i de tolkande undersökningarna eftersom alla inte tolkar resultatet lika. Det 
är lättare att reliabiliteten är god om det som undersöks går att mäta.  
 
Vi anser att vår reliabilitet är tillfredsställande eftersom vi använt samma frågor till alla 
intervjuobjekt. Det gör att vi kan jämföra svaren och få ett bra underlag till empirin även 
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om vi inser problemet med att de intervjuade kan tolka frågorna olika. Däremot är vi 
medvetna om att det kan vara svårt att få exakt samma svar på våra frågor som vi fått 
och tolka dem så som vi gjort om undersökningen görs om av någon annan. Eftersom 
alla inte ser och tolkar resultaten som vi gjort.  

2.7 Genomförandet  

För att kunna ställa frågor som gav svar på det vi ville veta, dvs. hur nystartade företag 
arbetar med sin positionering, började vi med en brainstorming där vi skrev ner allt vi 
var intresserade av. Därefter valde och sorterade vi ut den information vi ville få fram 
under våra intervjuer som överensstämde med vårt syfte. Vi formulerade därefter ner 
några frågor som bildade ett underlag och tog vår checklista till hjälp för att undvika de 
fallgropar som finns.  
 
När vi tagit fram en definition på nystartade företag och förberett de frågor vi ville få ett 
svar på letade vi fram lämpliga företag att intervjua och kontaktade dessa genom 
telefon. Det var även svårt att hitta lämpliga företagare eftersom vi både ville ha kontakt 
med de som allmänheten känner igen och de som arbetar mer i skymundan. Om vi 
kontaktat de som de allra flesta känner igen innebär det förmodligen att företaget 
lyckats bra med sin positionering och marknadsföring. Det var även svårare än vi tänkt 
att hitta intervjutider som passade företagen och det ledde till att intervjuerna drog ut lite 
på tiden. Vilket även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) tar upp som en nackdel att 
tänka på då man utför besöksintervjuer.  
 
För att kunna ta del av intervjun och få med all information har vi valt att spela in 
intervjuerna på band. Då kan vi koncentrera oss på intervjun och vi förlorar ingen fakta. 
Det ger oss en möjlighet att senare lyssna igenom intervjun och minska risken för 
misstolkningar.  

2.7.1 Självkritik  

Under arbetets gång har vi insett att vi troligen fått ett bättre svar på frågan om 
nystartade företags arbete med positionering har något samband med den låga 
överlevnadsgraden bland nystartade företag, om vi även frågat företag som gått i 
konkurs under de tre första åren. De svårigheter vi sett med att utöka undersökningen 
till att innehålla även denna grupp är att vi tror att det är svårt att hitta villiga företagare 
att intervjua inom denna grupp samt att det på grund av tidsbrist kan vara svårt att göra 
en så omfattande undersökning.  
 
Det skulle även ha varit intressant för vår undersökning om vi hade frågat kunder till de 
intervjuade företagen om hur de uppfattar företaget, för att på så sätt få fram hur väl 
kundernas bild överensstämmer med den bild företagen vill förmedla.  
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3. Teori  
I det här avsnittet kommer vi att ta upp de teorier kring positionering som vi finner är 

relevanta för de nystartade företagen. Vi kommer att avsluta detta kapitel med en 

reflekterande sammanfattning om hur företagen bör arbeta med sin positionering. Det 

bildar ett underlag som vi använt när vi formulerat våra intervjufrågor.  

3.1 Positionering  

Marknaden består av många intressenter (till exempel köpare), där alla skiljer sig åt 
genom bland annat sina önskemål, geografiska placering, köpattityd och köpvanor. 
Kotler (2002) anser att det är omöjligt att tillfredställa alla kunder på marknaden, vilket 
medför att man bör fokusera sig på att tillfredställa en liten del av dessa kunder och 
koncentrera sig på en liten del av marknaden. Enligt www.starta-eget.se är konceptet 
bakom positionering att hitta en lucka på marknaden och fylla den. Det är viktigt att 
tydligt visa kunderna så att de förstår företagets fördelar gentemot konkurrenterna. 
Eftersom det finns många aktörer på marknaden med liknande produkter och tjänster, är 
det viktigt att man är unik och har något som andra inte har.   
 
Det finns mycket litteratur om positionering och de flesta har en liknade uppfattning. 
Kotler (2002) menar att positionering är sättet kunderna uppfattar varan eller tjänsten 
på, den plats varan har i kundernas medvetande gentemot konkurrenterna. Det vill säga 
hur varan eller tjänsten är specifik jämfört med de övriga aktörerna på marknaden. Även 
Ries och Trout (1985) anser att positionering handlar om informationsöverföringen till 
kunderna. Att positionering inte är något som görs med varan utan vad som görs med 
den tilltänkte intressenten. 
 
Med andra ord är det viktigt att skapa ett intresse för produkten hos kunden och placera 
produkten i kundens medvetande. Söderlund (2002) anser att positionering rör sig om 
att kommunicera med kunderna i relation med andra erbjudanden det vill säga att 
framställa sin vara eller tjänst i relation till någon annans. Till exempel framställer inte 
ett företag en bra bil, utan en bil som är bra eftersom den är annorlunda andra bilar. 
Företaget poängterar varför kunderna ska köpa just den bilen, och vad som gör den 
bilen unik. Hammarkvist med flera (1995) anser att positionering är förhållandet mellan 
företaget och kunderna liksom mellan företaget och konkurrenterna. De menar att 
positioneringen är utgångspunkten för marknadsföringsproblematiken, från den position 
företaget har eller vill uppnå, börjar marknadsföringsarbetet. Även Porter (1991) tar upp 
positionering som det område på marknaden där företaget bör möta konkurrenterna. 
Företaget bör veta på vilken position det är unikt och möta konkurrenterna på deras 
svaga punkter och undvika de positioner där företaget inte är starkt nog. Man kan säga 
att positionering är kommunikationen med kunderna och hur företaget uppfattas av 
intressenterna. Även den position företaget har på marknaden gentemot konkurrenterna 
är en del av företagets positioneringsarbete.  
 
Idag är positionering en stor del av den moderna marknadsföringen menar Kalafatis 
med flera (2000) och de anser att positioneringen bör vara en del av företagets 
strategier. Positioneringsarbetet skall vara ryggraden i företagets affärsplan. 
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Positioneringsarbetet måste genomsyra hela företaget från arbetet mot kunden och 
konkurrenten och genom verksamhetens organisation. Även Knox (2004) anser att hela 
organisationen måste positionera sig. Han anser att den klassiska litteraturen inte hjälper 
företagen att öka värdet på varan eller tjänsten fullt ut. Genom att låta hela 
organisationen genomsyras av positioneringsarbetet kommer kunderna närmare 
verksamheten och de får ta del av organisationens affärssystem och processer. Detta 
medför att hela organisationen måste arbeta med kunden i fokus.  

3.2 Unik säljposition – Konkurrensfördelar 

För att kommunicera på ett bra sätt är det viktigt att ta fram sina konkurrensfördelar och 
välja vilka fördelar man vill positionera dvs. kommunicera till marknaden. För att kunna 
ta fram sina konkurrensfördelar anser Brooksbank (2004) att företaget måste ha en 
uppfattning om de styrkor och svagheter organisationen har gentemot sina konkurrenter. 
Det är utifrån dem som företaget sedan kan välja de konkurrensfördelar de vill 
positionera.  Genom att endast välja en konkurrensfördel menar Kotler (2002) att man 
kan utveckla en unik säljposition t ex bästa kvalitet, bästa service eller det lägsta priset. 
Det kan däremot vara svårt att bara ha en konkurrensfördel därför har många företag 
börjat positionera flera konkurrensfördelar. Det finns emellertid risk att positioneringen 
blir otydlig om företaget väljer att positionera sig med för många konkurrensfördelar. 
Genom att underpositionera sig kan företaget misslyckas att positionera sig 
överhuvudtaget och om företaget överpositionerar sig kan det ge en för smal bild av 
företaget. Om konkurrensfördelar som inte passar ihop används i positioneringen kan 
det ge kunden ett förvirrat intryck av företaget, så att kunden helt enkelt inte vet vad 
företaget står för.  
 
Brooksbank (2004) anser att företaget ska vända sig till den del av marknaden där de 
har sin styrka. Då kan produkten eller tjänsten tillfredställa kundernas behov bättre, eller 
åtminstone lika bra, som företagets konkurrenter. Enligt Kotler (2002) är det även 
viktigt att tänka på vilka konkurrensfördelar som kunden verkligen värdesätter. Det är 
inte alla konkurrensfördelar som är värda att positionera. Vidare menar Kotler (2002) att 
det är viktigt att företaget jobbar starkt med konkurrensfördelarna som valts och att 
dessa fördelar är i linje med målsättningen. Aaker (2001) anser att det kan finnas en risk 
med att positionera produkternas fördelar som till exempel den snabbaste eller mest 
långlivade produkten eftersom dessa konkurrensfördelar ofta är lätta för konkurrenterna 
att imitera. Aaker (2001) tycker därför att det är bättre att försöka positionera 
utmärkande egenskaper istället. Som till exempel sin innovativitet, sitt globala tänkande 
eller sin kvalitet. Han menar vidare att känslomässiga fördelar kan var mycket effektiva 
att använda i sin positionering, företaget kan då framhäva sin produkt eller tjänst som 
säker, hälsosam, eller robust. Om företaget väljer kvalitet som en konkurrensfördel 
måste produkten enligt Kotler (2002) ha en hög kvalitet, ett högre pris och säljas i 
butiker med hög status. Även reklamen måste synas i till exempel exklusiva tidningar 
med hög status. Det är även viktigt att välja en positionering som är svår för 
konkurrenterna att matcha. Det tar flera år att bygga upp en bra positionering men det 
kan gå fort att rasera den, därför är det viktigt att företaget jobbar på att behålla sin 
position när de väl nått upp till den.  
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3.3 Positioneringsstrategier  

Enligt Kotler (2002) används positioneringsstrategier för att rikta uppmärksamheten på 
olika egenskaper hos en produkt. En strategi kan till exempel vara att framhäva 
produktens egenskaper, vilket ofta görs med mobiltelefoner, även produktens fördelar 
kan framhävas, vilket ofta ses i tandkrämsreklamer. Andra produktfördelar som 
strategiskt kan framhävas är produktens användningsområden till exempel när Natusan 
Babyoil framhåller att även mamman kan använda den. Det går även att försöka 
förknippa produkten med kända personer, aktiviteter eller t ex en ort. Ofta kombineras 
många olika positioneringsstrategier. Brooksbank (2004) hävdar att det genom 
undersökningar visar att de mest framgångsrika företagen är de som har specialiserat sig 
på vad kunden vill ha och föredrar.  Denna kunskap driver sedan dessa företag i sina 
beslut. Knox (2004) anser även han att det inte räcker med att framhäva produktens 
egenskaper, fördelar eller användningsområde, idag krävs det mycket mer. Företaget 
säljer inte en produkt längre utan ett helt paket med bland annat förpackning och 
service. Inom positioneringsarbete måste företaget jobba med hur det uppfattas av 
kunden, ett bra anseende hos kunden är grunden för en bra attityd till produkten. Knox 
(2004) menar att företaget ska sälja en tjänst till kunden där produkten ingår, görs det 
har företaget en bra start på positioneringsarbetet. Det går inte att vara alla till lags så 
varför försöka? Välj istället ut en produkt och en kundprofil där du uppfyller 
förväntningarna och kan leverera till nöjda kunder.  
 
En positioneringsstrategi kommer inte till av sig självt. Företaget måste veta vem de är 
och vem de konkurrerar emot. Brooksbank (1994) anser att det är viktigt att företaget 
har en klar bild av hur positioneringsstrategin ska se ut annars kan den likna ett pussel 
med hundra bitar utan en bild att titta på. Det är inte lätt att hitta rätt 
positioneringsstrategi. Det tar tid och kräver en del undersökningar. Det svåraste med 
positioneringsarbetet är enligt Brooksbank (1994) att det inte finns något rätt och fel, det 
finns inga regler att följa men han understryker att det är möjligt att genomföra.        

3.4 Att ta sig in på en marknad och överleva 

Dagens kunder är enligt Knox (2004) sofistikerade och litar på sig själv i valet av 
produkter. När kunden ska välja en produkt finns det idag ofta väldigt många olika 
varor att välja på med hög kvalitet och kunden ser inte värdet endast på priset och 
kvaliteten utan det är hela paketet som ska säljas. Under en resa menar Knox (2004) att 
det är hela upplevelsen där både taxi, bilhyra och flygresa som värderas. Det kan därför 
vara svårt att ta sig in på en ny marknad. När det kommer in nya aktörer på marknaden, 
både nystartade företag och etablerade företag som söker sig till nya marknader, sjunker 
ofta priserna och företagens kostnader drivs upp. De företag som redan finns på 
marknaden riskerar att få en reducerad lönsamhet när nya företag kommer in. Porter 
(1991) bedömer att det finns sex betydande etableringshinder som de nya företagen 
kommer att möta när de kliver in på en marknad. Dessa hinder kan även avskräcka nya 
företag från att försöka etablera sig på marknaden, ett företag med stordriftsfördelar får 
minskade styckekostnader för produkten vilket leder till att de mindre företaget får en 
kostnadsnackdel. Det vill säga det etablerade företaget kan hålla lägre priser eftersom 
kostnaderna är lägre. Produktdifferentiering ger etablerade företag en fördel genom att 
deras märke är känt av kunderna och de kan ha byggt upp en kundlojalitet genom t ex 
annonsering, kundservice eller tack vare att de var först på marknaden. Kapitalbehov 
kan även vara ett etableringshinder om branschen är sådan, att man måste använda stora 
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kapitalresurser för att konkurrera med de etablerade företagen. Ett annat hinder för 
nyetableringar av nya företag är tillgången till distributionskanaler det är inte alltid lätt 
att få butikerna att göra plats för den nya produkten på hyllan eller ge produkten 
annonsplats. De tidigare produkterna har ofta under en längre tid byggt upp kontakter 
och skapat relationer genom service och avtal som kan göra det svårt för nya företag att 
använda sig av de befintliga distributionskanalerna. Enligt Porter kan etablerade företag 
ha kostnadsfördelar som nya konkurrenter inte kan kopiera oavsett storlek och 
stordriftfördelar. Kostnadsnackdelar oberoende av stordrift så som patent, uppbundna 
attraktiva källor av råmaterial, gynnsam lokalisering och erfarenhet är alla hinder för de 
mindre företaget att ta plats på marknaden. Den sista betydande källan till 
etableringshinder menar Porter (1991) är statlig politik, staten kan begränsa etableringar 
i branschen genom att införa tillståndsgivning och begränsa rätten till råmaterial vilket 
kan göra det svårt för företag att etablera sig på sådana marknader. 
 
Hammarkvist med flera (1982) anser att när etableringsprocessen påbörjats är det viktigt 
att välja väg för att nå en säker position på marknaden. Om företaget vill etablera sig på 
en hårt strukturerad marknad är det nödvändigt att bryta upp existerande bindningar 
mellan köpare och säljare, och ”vara bättre än konkurrenterna i allt”. Det är inte 
nödvändigtvis produkten som måste vara av högsta kvalitet, däremot måste de ha en bra 
produkt som kan levereras i tid och se till att det finns tillgång till reservdelar. Det är 
hela paketet som levereras som måste vara bättre än konkurrenternas, menar 
Hammarkvist med flera (1982). Det är inte bara de företag som befinner sig på 
marknaden som kan hindra företag från att etablera sig på en marknad, enligt Porter 
(1991) kan kunderna på marknaden spela ut konkurrenterna mot varandra genom att 
förhandla om lägre priser och högre kvalitet. Det är enligt Knox (2004) även viktigt att 
företaget bygger upp ett nätverk med leverantörer som de kan lita på. Så att 
råvaruleveranserna uppfyller förväntningarna hos både kunden och den egna 
organisationen, till exempel i kvalitet och hur de överenskomna leveranstiderna 
fungerar. Det är kunderna som väljer vilka produkter de vill köpa och det är deras 
uppfattning av produkten som i slutändan är den avgörande faktorn för ett företags 
framgång och överlevnad på marknaden.    

3.4.1 Varumärkesteori  

Knox (2004) menar att varumärket på ett företag kan göra mycket i 
positioneringsarbetet, Coca-Colas värde ligger till största del i märket, endast fyra 
procent av värdet ligger i lokaler och maskiner som används vid produktion. För att 
skapa värde i varumärket måste kunderna förknippa varumärket med något positivt, 
enligt Aaker (2001) kan man uppnå det genom att låta varumärket förknippas med 
känslor som sofistikerat, hippt, framgångsrikt eller kvalitet. Aaker (2001) tar upp 
skillnaderna mellan de känslor som olika bilar förmedlar, till exempel att kunden är 
säker i en Volvo, exalterad i en BMW och robust i en Ford Explorer.  
 
Eriksson (1999) menar att en produkts varumärke kan vara en effektiv identitetsskapare 
och därmed värdeskapare för företaget. Det värde varumärket skapar för företaget kan 
enligt honom inte överskattas eftersom företagsnamnet kan säga så mycket mer än vilka 
produkter de lanserar. Eriksson (1999) tar upp Läkerol som ett exempel. Läkerol har 
från början lanserat sig själv som en kvalitetsprodukt och kunglig hovleverantör. 
Läkerol har även enligt Eriksson (1999) valt namnet Läkerol för att få associationerna 
till ”läcker” och ”läkemedel”, idag använder de en slogan ”makes people talk” vilket ger 
dem en internationell tillgänglighet och ett bredare användningsområde än vid 
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förkylning.  Många som betalar extra för namnet på en produkt gör det ofta eftersom det 
förknippas med status eller kvalitet. Namnet på en produkt kan påverka hur kunden ser 
på varan, ett känt märke kan kännas tryggare att köpa än ett mindre känt märke man 
aldrig hört talas om förut. Vilket kan göra det svårt för ett nystartat företag att få sälja 
sina produkter och tjänster.  

3.5 Reflekterande sammanfattning  

Positionering handlar om hur företaget möter kunderna och visar marknaden vad 
företaget har att erbjuda och varför det erbjuds. Positionering ger produkten en plats i 
kundens medvetande.  

3.5.1 Unik säljposition - Konkurrensfördelar  

För att positionera sig är det viktigt att analysera företagets position och dess 
konkurrensfördelar. Frågor som kan fungera som en hjälp i det arbetet kan vara:  
 

• Hur ser din marknad ut? Vilka är dina kunder? Vad vill dina kunder, vad är 
viktigt för dem?  

• Vilka är dina konkurrenter, vad har de för position hos dina kunder? Vad är 
deras konkurrensfördelar?  

• Vad är unikt med ditt erbjudande, varför ska kunderna välja ditt erbjudande? 
Vilka konkurrensfördelar har du?  

• Vad vill du förmedla? Vad vill du positionera i dina kunders medvetande? Vad 
vill du att dina kunder ska komma ihåg? Hur ska du möta dina kunder? Var vill 
du möta dina kunder med ditt budskap? 

 
Kommunikationen mellan företaget och kunden skapar en plats för produkten i 
kundernas medvetande. Det är viktigt att möta kunderna och förstå vad som är viktigt 
för dem så att rätt konkurrensfördelar positioneras. Det är kundens värdering som 
bestämmer produktens position och för företaget handlar det om att avgöra hur kunden 
uppfattar produkten. 
 
Det är viktigt att göra det lätt för kunderna att förstå fördelarna med att vara din kund, 
man måste visa vad som skiljer sitt företag från alla andra. Det är även viktigt att skapa 
ett intresse för produkten hos kunden och placera produkten i kundens medvetande. 
Eftersom det inte är möjligt att tillfredställa alla kunder på marknaden, är det bättre att 
fokusera på att möta och fokusera på en del av marknaden som företaget bäst kan 
använda sin kompetens på.   

3.5.2 Positioneringsstrategi  

Det är alltså inte lätt att hitta rätt positioneringsstrategi, det tar både tid och kräver en 
del undersökningar och funderingar. Det svåraste med positioneringsarbetet är enligt 
Brooksbank (1994) att det inte finns några regler att följa. Det är ett individuellt jobb för 
varje enskilt företag att utveckla en positioneringsstrategi.  
 
Ett sätt kan vara att ta fram företagets konkurrensfördelar, tänka på vilka 
konkurrensfördelar som kunden verkligen värdesätter och se till så att de passar ihop. 
Det är konkurrensfördelarna som ska positioneras och positioneringen får varken vara 
för svag eller för rörig. Vidare är det viktigt att företaget jobbar starkt med 
konkurrensfördelarna som valts och att dessa fördelar är i linje med målsättningen.  
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Det är även viktigt att välja en positionering som är svår för konkurrenterna att matcha. 
Det tar flera år att bygga upp en bra positionering men det kan gå fort att rasera den. 
Därför är det viktigt att företaget jobbar på att behålla sin position när man väl nått upp 
till den.  

3.5.3 Överlevnadsgrad - Hur är det att vara ett nystartat företag?  

Det kan vara bra att tänka på att ett nystartat företag ofta brottas med många 
marknadsföringsproblem jämfört med ett etablerat företag: 
 
Ett etablerat företag  

• kan hålla lägre priser eftersom deras kostnader är lägre.  
• har ett märke som kunderna känner till och relationer till kunderna, 
• har oftast större kapitalresurser än det nystartade.  
• har redan tillgång och relationer till tillgängliga distributionskanaler 
• har kontrakt på patent och attraktiva råvarukällor  
• har mer erfarenhet och gynnsam lokalisering.  

 
Enligt Porter (1991) kan även statens politik ställa till det för de nystartade företagen 
genom tillståndsgivning och begränsa rätten till råvarumaterial. 
 
Enligt Porter (1991) det är också viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt för ett 
nystartat företag att få sälja sina varor eller tjänster eftersom kunderna inte känner igen 
deras namn. Ofta känns det tryggare för konsumenten att köpa en vara eller tjänst av ett 
företag som de känner igen. 

3.5.4 Intervjufrågor kopplade till vår teori 

Konkurrensfördelar - Unik säljposition  
Har du funderat över dina konkurrensfördelar?  
Vad är unikt med ert erbjudande? 
Hur kommunicerar du dina konkurrensfördelar?  
Hur skapar du intresse för din produkt/tjänst?  
 
Strategi 
Hur marknadsförs företaget? Var möter du dina kunder? 
Vad vet du om positionering? Skulle du behöva/vilja veta mer om positionering? Skulle 
du vilja få hjälp med att positionera dig?       
 
Överlevnadsgrad - Hur är det att vara ett nystartat företag?  
Hur är det att vara ett nystartat företag? Är det svårt att ta sig in på en marknad? Har du 
fått hjälp av NUTEK, ALMI den lokala näringslivsorganisationen eller liknande? 
Vilken hjälp?  
 
Vilka är dina konkurrenter? Är det väl etablerade företag? Känner du att du har 
nackdelar jämfört med ett etablerat företag? Sämre lokalisering och kontrakt etc? 
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4. Empiri  
Här kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer.   

4.1 Motorkompaniet AB 

Företaget startades 2005 av Patrik och Martin som tidigare var arbetskamrater på VAG 
verkstaden i Ljusdal. Vi träffade Patrik Carlström på företaget som är en klassisk 
bilverkstad som utför bilservice och reparationer. Idag är det tre anställda i företaget. 
Patrik och Martin har anställt en till medarbetare som tidigare jobbat på Volvo- 
verkstaden i Ljusdal. Deras målsättning är främst att få så lite reklamationer som 
möjligt.  
 
Situationen som nystartat företag är enligt Patrik mycket stressigare och jobbigare än 
han trott.   

 
”Det jobbigaste är ”ekonomibiten” med alla papper och fakturor, eftersom det är ett nytt 
område, bilverkstaden kan vi sedan tidigare. Det är svårt att få tiden att räcka till och det 
är mycket att tänka på. Det svåraste var ändå ”bankbiten”, att ta lån och förklara sin 
affärsidé och få säkerhet.”   
 

Motorkompaniet har inte fått hjälp av någon vare sig med starta eget bidrag eller något 
annat. De har pratat med någon på den lokala näringslivsorganisationen men Patrik 
kommer inte ihåg vem de pratade med.  

 
”Det gav inte något heller så sen dess har vi kört på själva.”   
 

Patrik säger att det hittills gått bra för dem. Det har inte varit några problem med att ta 
sig in på marknaden, trots att det redan fanns 9-10 andra etablerade bilverkstäder i 
Ljusdal. Patrik tror att det beror på att Motorkompaniet samarbetar med 
märkesverkstäder.  

 
”Vi trodde att vi skulle kunna ta kunder från befintliga verkstäder men vi har istället fått 
samarbeta med många märkesverkstäder som inte hinner med själva. Vi kan fråga dem 
om vi behöver och de frågar oss om de behöver.”  
 

Enligt Patrik så har Volvo till exempel som policy att först och främst laga egna kunders 
Volvobilar. Så de bilar som de fått som inbytesbilar och som behöver lagas skickar de 
ofta till Motorkompaniet, eftersom de inte själva har tid att laga dem. Även VAG 
verkstaden i Ljusdal skickar bilar de inte hinner med till Motorkompaniet.  

 
”Så det blev inte som vi tänkte, men det gör ingenting. Det blev bättre och marknaden 
verkar inte mättad.”  
 

Motorkompaniets största konkurrenter är enligt dem märkesverkstäderna i Ljusdal som 
Toyota, Ford och främst VAG och Volvo, eftersom 50 % av Motorkompaniets kunder 
är VAG eller Volvo kunder. Men eftersom de även samarbetar med dem så tycker inte 
Patrik att det känns som att de är riktiga konkurrenter. Patrik känner inte heller att de 
fått sämre lokaler eller andra nackdelar för att de är nystartade. Deras lokaler anser han 
är bättre än de flesta andras lokaler. Dessutom är det Motorkompaniet som samarbetar 
med märkesverkstäderna vilket inte de redan etablerade verkstäderna gör.   
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Patrik och Martin har annonserat i lokalpressen men tycker inte att det ger något utan 
anser att det bara kostar en massa pengar.  

 
”En tidning är aktuell bara en dag och det är inte ens säkert att alla ser vår annons när vi 
annonserar. Vi gjorde några kampanjer i början när vi startade med det var nästan en 
obefintlig genomslagskraft på dem. Det kanske var bra att vi syntes mycket i tidningen 
när vi började, men nu har vi bytt strategi.”  
 

Nu lägger de marknadsföringspengarna som de kalkylerat på, till exempel 
ungdomsbandyn och bowlingen. Dessutom sponsrar de en ung cross-åkare från Ljusdal 
och gör det möjligt för honom att tävla runtom i landet. Patrik berättar att de även precis 
har kontrakterat en taxibil som kommer att ha Motorkompaniets logotype på sidorna av 
bilen.  

”Så det kommer att synas bra under tre år. Och det kostar lika mycket som två bra 
annonser i lokaltidningen.”    
 

Det som är unikt med Motorkompaniet anser Patrik är deras kunnande, kvalitet och pris. 
Deras pris är lägre än hos märkesverkstäderna och de ser även till att alltid ge ett pris 
när bilen lämnas. De ser sedan till att alltid hålla det priset, om det inte blir billigare än 
de beräknat förstås. Om de upptäcker något under arbetets gång som visar sig bli dyrare 
än de beräknat så bokar de en ny tid till kunden. På så sätt menar Patrik att kunderna 
själva får avgöra om de vill betala för lagningen.  

 
”Om något strular så vi inte hinner med en bil som vi sagt, går det oftast bra att be 
kunden återkomma dagen efter, men vi kan aldrig kräva mer betalt än vad vi kommit 
överens om. Det ger inte nöjda kunder.”   
 

På frågan hur Motorkompaniet kommunicerar med kunderna och skapar intresse för 
företaget svarar Patrik att de inte kommunicerar med kunderna utan att:  

 
”Vårt rykte sprider sig själv, det är så litet här i Ljusdal, att våra nöjda kunder är vår 
bästa marknadsföring. Det är många som kommer in för att de hört att vi är duktiga. 
Nyss hade vi en kund från Hudiksvall, cirka en timma härifrån, som hört att vi var bra, 
och när han hämtade en bil lämnade han en annan. Så det går bra fast vi inte 
kommunicerar så mycket med kunderna.”    
 

Patrik vet att positionering handlar om att kommunicera med kunderna. Han tycker inte 
att han behöver veta mer eftersom han anser att det går bra ändå för dem. De lägger ner 
relativt liten tid på marknadsföring och positionering om de jämför med tiden som 
ekonomistyrningen tar. Patrik anser att marknadsföringen går fort och inte är lika 
nödvändig som ekonomistyrningen. Ekonomiskt sett kostar även ekonomistyrningen 
mer än marknadsföringen. Patrik och Martin ordnar alla papper i pärmar, vilket tar mer 
tid än de trott. Sedan lämnas pärmarna vidare till en revisor som sköter det resterande 
pappersarbetet. Detta medför att ekonomistyrningen både kostar mer och tar mer tid än 
marknadsföring och positionering.  
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4.2 Björkbackens Aktivitetsgård 

Aktivitetsgården ligger efter riksväg 83 mellan Ljusdal och Järvsö i Söromberget. 
Företaget drivs av Ann-Sofie Benerius som bor på gården och företaget har länge varit 
en idé hos henne. På gården kan barn rida, leka, klättra, köra fyrhjuling och titta på djur 
som grisar, ponnyer, hönor, kaniner och duvor. Allt medan föräldrarna kan fika och 
handla i handelsboden. På gården finns även stugor att hyra och en vedeldad bastu. 
Gården öppnades i maj 2006 och när vi träffade Ann-Sofie är det två personer som 
arbetar med gården. Det är Ann-Sofie och Emma som hjälper till med ponnyerna och 
ridkurserna. 
 
Björkbackens Aktivitetsgård är öppen för besökare under de månader det är skönt att 
vara ute, från maj till september. Stugorna och bastun däremot hyrs ut året runt. På 
gården anordnas ridkurser och dagkollo för barn som vill hjälpa till med djuren. I 
handelsboden säljs smycken och keramik från lokala hantverkare och tanken är att utöka 
med fler varor som trasmattor och udda varor som inte finns någon annanstans.  
 
Målsättningen med Björnbackens Aktivitetsgård är enligt Ann- Sofie att bygga vidare 
på det utbud som finns på gården när det finns möjlighet. Det skulle vara bra med två 
stugor till för att kunna ta emot fler kunder. Även caféet behöver bli större för att kunna 
ta emot fler gäster än 50-60 stycken per dag. Ann- Sofie berättar även att hon är 
utbildad massör.  

 
”Jag är utbildad massör och skulle även vilja kunna erbjuda stugorna, vandringar, 
tystnaden, massage och bastu mm till företag och privatpersoner som vill ta hand om sig 
med må-bra dagar i bergen.”  
 

Som nystartad företagare säger Ann-Sofie att det, samtidigt som det är en rolig 
utmaning att se hur långt man kan komma, så är det jättejobbigt. Hon menar att det är 
svårt att varje dag hitta drivet som behövs.  

 
”Det är svårt att hitta rätt, det känns som en djungel och jag har så många idéer som jag 
skulle vilja förverkliga men det är svårt att komma vidare. Jag saknar någon som kan 
vara ett bollblank och som vet var jag kan vända mig om jag till exempel vill importera 
varor till handelsboden. Jag har ingen som hjälper mig. Jag saknar någon som är insatt i 
hur det är att driva företag med stor kunskap och som kan hjälpa mig att skapa en 
struktur. Men ofta kostar de alldeles för mycket. Jag har inte råd att betala 2000 kr i 
timmen för någon.”    
 

Ann-Sofie var för några år sedan i kontakt med den lokala näringslivsorganisationen 
och det var bra och givande men efter omorganisationen där känns det inte lika bra 
längre. Hon känner inte längre samma stöd. Hon tycker att det känns som att 
Aktivitetsgården är ett för litet företag för att de ska bry sig nu. Ann-Sofie berättar att 
Almi har bidragit med ekonomisk hjälp när de var tvungna att låna mer pengar eftersom 
ombyggnationerna blev mycket dyrare än de tänkt.  

 
”Men det är ju bara ekonomisk hjälp inte någon bollplankshjälp.”  
 

Det är inte svårt att ta sig in på marknaden säger Ann-Sofie. Det har gått så mycket 
bättre än de förväntade sig i somras.  
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”Det bästa jag gjort är att annonsera en månad i radion. Flera gånger om dagen lästes 
mitt meddelande upp och 90 % av våra kunder kom för att de hört om oss på radion. Jag 
ska absolut göra det i år igen.”    
 

Företaget har marknadsförts genom annonser i lokaltidningen men det är radioreklamen 
som har gett överlägset resultat. När gården är stängd för säsongen ligger de lågt med 
marknadsföringen. Ann-Sofie önskar nå potentiella kunder på ett större geografiskt 
område 

  
”Drömmen vore ju att ha tillräckligt med kapital för att skicka ut informationsblad i 
kranskommunerna och till de kommuner som kan åka över en dag för att komma hit. 
Eller i Stockholm för att locka stockholmarna hit över en helg för må-bra dagar i 
bergen.”     
 

Aktivitetsgården är unik på marknaden menar Ann-Sofie. Det finns liknande 
utflyktsmål men inget som kombinerar café, lek, djur och natur. Träslottet i Arbrå har 
café och sevärdheter men det är ju inte alls samma sak säger Ann-Sofie. Trolldalen är 
ett annat ställe i Bollnäs kommun med mycket vattenlekar för barn, men de har inte 
några djur. Att Järvzoo ligger någon mil från Aktivitetsgården ser inte Ann-Sofie som 
en nackdel utan snarare en fördel eftersom det lockar djurintresserade människor till 
bygden.  
 
Kommunikationen med kunderna sker främst på sommaren genom radioreklamen. Ann-
Sofie berättar att det även finns en skylt vid riksväg 83 som markerar var 
Aktivitetsgården ligger och där passerar många på väg till fjällen. Ann-Sofie säger att 
hon förstår vikten av att positionera sig men hon skulle absolut behöva veta mer. Hon 
känner sig för liten för att köpa hjälpen, eftersom det kostar för mycket.  
  
Enligt Ann-Sofie går det fort att bestämma sig för en annons och radioslingan är redan 
klar så när hon bestämmer sig för att sätta igång med den ringer hon bara ett samtal och 
beställer det. 

 
”Så det tar ingen tid alls om man jämför med arbetet med ekonomin. Egentligen borde 
jag kanske tala med kunnigt folk, jag kanske skulle annonsera redan nu, jag kanske 
ligger efter.” 
 

Ann-Sofie sköter det allra mesta av ekonomin själv och hon behöver inte mycket hjälp 
utifrån med den ekonomiska biten. Det kostar inte alls mycket om man jämför med 
reklamen i radio och de få annonserna hon har satt in. Det blir betydligt dyrare än 
hjälpen med ekonomin.    
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4.3 Sörbo Brunnsborrning AB 

Sörbo Brunnsborrning AB har specialiserat sig framförallt på vatten- & energibrunnar, 
men de utför även andra sorters tjänster som entreprenadborrning och 
grundförstärkning. Företaget startades 2005 och verksamheten har varit igång i åtta 
månader när vi träffar Lena Jansson, som är halvtidsanställd och sköter det 
administrativa i företaget. Lena berättar att företaget är ett familjeföretag med två 
heltidsanställda. Det är pappa Kent Jansson och sonen Johan Jansson som utför arbetena 
mestadels i Stockholm. Den målsättning som finns inom företaget är nöjda kunder. De 
lägger gärna ner lite extra tid på sina kunder och erbjuder dem service genom att 
komma tillbaka om de behöver hjälp.  

 
”Att starta eget företag är något som Kent velat göra länge säger Lena. Det är en dröm 
som blivit verklighet. Kent har jobbat inom den här branschen i flera år och utfört många 
olika arbeten.” 
 

Kent har åtta års erfarenhet inom branschen och han har tidigare jobbat i 
Stockholmsområdet. Kent och Johan jobbar tillsammans på fältet, mestadels i 
Stockholm, medan mamma Lena jobbar med det administrativa hemma i Sörbo. Lena 
anser att Sörbo Brunnsborrning AB inte är unik med sin tjänst, eftersom det finns 
många företag som borrar energibrunnar i Stockholm. Runt omkring Bollnäs och Sörbo 
finns det däremot inte så många företag inom branschen, berättar Lena.  
 

”Det finns inte så många brunnsborrare häromkring så här är vi ganska unika. De flesta 
jobben utförs i Stockholm, men det händer att vi drar hem maskinen och borrar här 
omkring med.”  
 

Eftersom deras tjänst inte är unik i sig försöker Kent ta sig tid och vara noggrann med 
det han gör. Han drar sig inte för att göra lite extra för sina kunder och på så sätt 
försöker Sörbo brunnsborrning bli unik. Företaget lägger inte ner så mycket tid och 
pengar på marknadsföringen. Det som görs är annonser i bland annat Bollnäs Nytt, en 
lokal gratistidning. De finns även på Internet med en egen hemsida som kommer upp 
om man söker på till exempel brunnsborrning. Företaget finns även med i Lokaldelen. 
Den marknadsföring som fungerat bäst i Bollnäsområdet är enligt Lena mun till mun 
metoden. Annonserna har inte gett så mycket. 

 
”Vi har även länkar på bosidan.se och söker man på brunnsborrning så får man 
information om oss.” 
 

Marknadsföringen känns inte så viktig för Sörbo brunnsborrning AB menar Lena 
eftersom efterfrågan på energibrunnar är så stor. När Lena berättar förstår man även att 
det inte var svårt att ta sig in på marknaden. Mycket av de jobb de utför har nämligen 
lämnats över från ett annat större företag som inte hinner med alla jobb som kommer in 
till dem. De behöver helt enkelt inte tala om för kunderna att de finns, menar Lena. 

 
”Jobben kommer ändå, vi har hur mycket som helst att göra, det finns en sådan 
efterfråga på energibrunnar. I Stockholm går man från fjärrvärme eftersom det är så dyrt, 
även bostadsrättsföreningar borrar bergvärme eftersom det är mycket billigare.”   

 
Hela processen att starta Sörbo Brunnsborrning AB har enligt Lena gått smärtfritt hon 
tycker att det har gått så bra allting, så det är bara jätteskoj med ett eget företag.  
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4.4 Ejas Grovsömnad 

Ejas Grovsömnad är ett litet enmansföretag som startade i december 2005 De är 
specialiserade på den sömnad som är lite tuffare, bland annat som att laga hästtäcken, 
kapell, förtält eller något i läder. När vi träffade Eva Jansson befinner hon sig mellan två 
lokaler. Företaget är mitt i en flytt från hemmet i Annefors till en lokal i Bollnäs. Som 
det ser ut idag lagar Eva mest och syr något hästtäcke bara ibland. Evas målsättning för 
företaget är att utveckla verksamheten till att innefatta även försäljning av produkter 
som hon själv sytt och med varor som hon köper in. Eva anser att det är roligt att starta 
nytt företag men att det samtidigt är tufft. Hon tycker att det är svårt att ta sig in på 
marknaden:  

 
”Folk är lite tröga, de säger, -ja, jag kommer. Men det dröjer ett halvår innan de dyker 
upp. Folk behöver min hjälp men kommer aldrig till skott, men när de en gång kommit 
kommer de ofta igen, det tar ett tag att bli oumbärlig.” 
 

Eva känner själv att hon inte har några konkurrenter. Hon ser sig som enda aktör på ett 
område som sträcker sig från Ovanåker till Söderhamn. Eva tror att det kommer bli en 
fördel för verksamheten när hon flyttar till Bollnäs.   

 
”Det är bra att vara i Bollnäs eftersom jag har kunder både i Ovanåker och ända bort till 
Söderhamn, Bollnäs blir liksom i mitten.” 
 

Eva anser själv inte att hon har någon nackdel jämfört med om hon skulle vara mer 
etablerad eller större. Hon vill däremot gärna bli större och ha någon anställd, men ser 
annars ingen skillnad.    
 
Den enda hjälp hon fått är en starta-eget kurs på ett halvår av arbetsförmedlingen. Eva 
ser inte att någon skulle kunna hjälpa henne heller. Det skulle vara med Internet och en 
hemsida då. När vi frågar över hur hon ser på hjälp för hur ett företag kan marknadsföra 
sig och positionera sig, dvs. grunderna i marknadsföringen, blev Eva mer intresserad.  

 
”Den sortens hjälp vill man ha, all hjälp är välkommen.”  
 

Den marknadsföring hon använt sig av idag är annonser varje vecka i Bollnäs Nytt. Man 
måste vara lite tjatig för att nå ut menar Eva. Hon sätter även upp lappar på bland annat 
ridskolor och affärer. Mun till mun metoden är också ett sätt som Eva anser når ut till 
kunderna, men annonserna har hittills varit det bästa.  

 
”Jag har fått bra respons på annonserna, många som kommer till mig säger att de sett 
min annons i tidningen.”  

 
Det budskap hon levererar till kunderna är ”där din symaskin inte räcker till” och hon 
tar på sig de lagningar som är möjliga för henne, både tjocka kapell och läder, allt som 
den egna symaskinen inte klarar av.  
 
Eva lägger sin tid på att sy och lämnar bort all ekonomistyrning. Hon hinner helt enkelt 
inte med alla jobb som kommer in om hon ska sitta med pappersjobben också. Det 
innebär att ekonomistyrningen kostar mer än marknadsföringen som Eva sköter själv.  

 
”Den marknadsföring jag gör tar inte så lång tid, annonsen i Bollnäs Nytt har jag lagt in 
veckovis och lapparna tar inte så lång tid.”  
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4.5 Invotech Solutions  

Enligt Invotech Solutions egen hemsida (www.invotech.se) bedriver de verksamhet 
inom IT med spetskompetens inom webb- och mobiltelefonitjänster. De arbetar för att 
utveckla och tillhandahålla innovativa IT-lösningar för såväl mindre som större företag, 
föreningar och organisationer. Företaget startade i oktober 2004 och när vi träffade 
Kenneth Engström och Per Andersson arbetar det totalt tre stycken inom verksamheten. 
På Invotech Solutions hemsida skriver de att med inriktning mot mobiltelefonitjänster 
och webblösningar är deras vision att hitta nya oexploaterade marknader där 
konkurrensen fortfarande är liten. När vi frågade över deras målsättning berättar de 
själva att målet är att få ut inventonline och andra rullande tjänster på marknaden. 

 
”Kan vi leva på inkomsterna från de rullande produkterna behöver vi inte känna pressen 
att vi måste få in konsultuppdrag varje månad. Vi vill även bli större och anställa någon 
till.”  
 

Kenneth och Per anser själva att det är svårt att få kontakt med nya kunder. De brukar 
vara med på evenemang som GNA (Gävle Näringlivs Arena) och Teknikparken 
arrangerar.   

 
”Vi försöker hela tiden hålla oss framme, det ger inte jobb på en gång men det visar 
kunderna att vi är här för att stanna, när de ser oss på till exempel en mässa för andra 
eller tredje gången känner de igen oss och för hoppnings vis tänker de på oss om de 
behöver våra tjänster.”  
 

Det är den muntliga kontakten som är den viktigaste marknadsföringen enligt dem och 
det tror att de beror på branschen. Att annonsera med en annons i tidningen fungerar 
inte anser Kenneth och Per. Möjligen om de hade varit ett större företag då skulle 
kanske annonsering kunna fungera säger Kenneth.  
 
De har fått mycket hjälp av Drivhuset genom ett projekt vid namn Spira, där de fick 
60 000kr per person för att starta upp ett företag. Under sex månader fick de en lokal att 
vistas i och coachning.  

 
”De anordnade coachningsmöte en gång i månaden och sen fick vi en kontorsplats och 
en dator för 300 kr per månad. De låga kostnaderna har hjälpt oss under de svåra 
månaderna, även coachningen var bra att få eftersom vi inte visste så mycket själva.” 
 

Invotech Solutions började med Internet- och SMS tjänsten mittschema.se där studenter 
genom att SMSa sitt personnummer kunde få ett svar tillbaka med kundens dagsschema. 
I tjänsten ingick även att kunden kunde få sitt schema via Internet och för att på så sätt 
se schemakrockar och ta bort de tillfällen de inte ville eller skulle gå på. Intresset fanns 
där med Kenneth och Per anser att det var svårt att nå ut med tjänsten.   

 
”Vi gjorde en marknadsunderökning som vi lade ner mycket energi på men det gav inget 
resultat.”  
 

Många studenter var intresserade av tjänsten men när det kom till kritan så var det ett 
stort steg att ta, från att tycka tjänsten var intressant till att verkligen använda sig av den.  
Det största felet de anser att de gjorde under processen när de lanserade mittschema.se 
var att de riktade sig till fel personer. De pratade med personalen på schemaenheten och 
de kunde se behovet av tjänsten, men de kunde inte fatta några beslut om att köpa 
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tjänsten. Invotech Solution borde, enligt de själva, ha kontaktat beslutsfattarna efter det 
att de sett att intresset för tjänsten fanns. När mittschema.se inte kom i gång tog de 
några konsultarbeten i stället. Konsultarbetena består av utveckling av tjänster efter 
behov till exempel hemsidor som är enkla för företagen själva att ändra på, så att 
företagen slipper kontakta Invotech Solutions sedan när de vill ändra på en text. 
Därefter började de med inventonline vilket är en rullande tjänst, det vill säga en tjänst 
som de endast behöver underhålla vilket mittschema.se var tänkt att bli. Kenneth 
berättar vidare:  

 
”Det är svårt att starta ett företag man tror att det ska gå bättre än det gör. Och det är bra 
om man varit student så man vet hur det är att leva på 7000 kronor i månaden. Det är 
inget åtta timmars jobb direkt, man lägger ner mycket mer tid än så.” 
 

Invotech Solutions känner att de har många konkurrenter, men har inte någon större koll 
på dem. Eppiserver är den största konkurrenten och det företaget har en mycket större 
verksamhet än vad Invotech Solutions har. En nackdel Kenneth och Per känner 
gentemot väletablerade företag är att de inte kan ta så stora jobb som de etablerade 
företagen kan. De är även mer sårbara eftersom de bara är tre stycken som jobbar inom 
företaget. Blir någon sjuk så försvinner en tredjedel av personalstyrkan menar Per.  

 
”Vi kan bara ta oss an projekt i hundratusenkronors klassen. Projekt på en eller flera 
miljoner kronor får vi inte eftersom vi är en så liten firma.”  
 

Per anser även att de har många fördelar gentemot de större företagen. 
 
”Vi kan erbjuda en bättre support, det går snabbare för oss som inte är så många att starta 
upp ett projekt, det märks bara nu när vi blivit tre att det tar lite längre tid.” 
 

Enligt Invotech Solutions har de ingen trög och krånglig organisation som ett större 
företag ofta har. De är inte heller lika dyra som till exempel VM data. En annan fördel 
Kenneth och Per tror kan vara till värde för kunden, är att jobben är mycket mer värda 
för dem. En missnöjd kund har större betydelse för ett litet företag än för ett stort 
företag som har många kunder, då blir det bara en kund i mängden som är missnöjd.    
 
Den marknadsföring Invotech Solutions bedriver som mest är, fysiska möten, de har 
ofta frukostmöten med sina kunder. Kenneth anser inte att de behöver gå ut och göra 
reklam för deras konsultdel, eftersom det skulle generera mer jobb än de kan ta emot. 

 
”Ju mer marknadsföring desto mer jobb och då hinner vi inte med, vi kan inte tacka nej 
till jobb eftersom risken finns att de inte kommer tillbaka.”   
 

Invotech Solutions anser att den marknadsföring som fungerat bäst för dem är, bra 
kvalitet på systemen, vilket genererar nöjda kunder som sedan rekommenderar dem 
vidare till andra kunder. De tror att de skulle lägga ner mer tid och pengar på 
marknadsföring om företaget hamnar i en svacka och det är svårt att hitta jobb. Kenneth 
anser att de hade tur i början genom att de fick en stor kund som Gävle Energi. 

 
”Idag kan vi referera till jobbet som vi gjorde på Gävle Energi och det tycker nya 
potentiella kunder om.”  
 

Invotech Solutions strävar efter att se ut som ett större företag än vad de verkligen är, 
vilket de försöker åstadkomma genom att ha en professionell hemsida och logotype. De 
tänker även på deras uppträdande mot kunderna och den klädsel de bär. De försöker 
hela tiden uppföra sig och se professionella ut. Invotech Solutions känner inte att de 



 

 22 

behöver någon positioneringshjälp än, möjligen om de blir större. Kenneth känner inte 
så stor tillit till marknadsföring efter den marknadsundersökning de genomförde 
tidigare.  

 ”Det blev mer önsketänkande och inte realistiskt, vi blev lite bränd på det.”  
 

Som det ser ut idag lägger Invotech Solutions inte ner så mycket pengar varken på 
marknadsföringen eller på ekonomistyrningen. De anser att marknadsföringen kommer 
av sig självt och ekonomistyrningen har inte heller krävt så mycket resurser tidigare. 
Men nu när de har en anställd menar Per att de måste lägga ner mer tid på det, men det 
blir inte så mycket pengar ändå.  

 
”Nu när vi har en anställd måste vi räkna mer och skriva ner för att få en bättre kontroll, 
och förhoppningsvis kunna förutse händelser bättre. Tidigare redovisade vi skatten en 
gång per år men nu när vi blivit större måste vi betala in månadsvis, därför måste vi även 
räkna mer.”   
 

Invotech Solutions lägger inte ner så mycket tid på marknadsföring eller 
ekonomistyrning som det ser ut idag, däremot läggs det ner mer tid på 
ekonomistyrningen än marknadsföringen.  
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4.6 Jamback Media 

På Jamback Media har vi träffat Andreas Jakobsson som tillsammans med en kompis 
hösten 2004 startade företaget Jamback Media. Det har sitt säte i Gävle och idag är det 
två anställda och en lärling som arbetar inom verksamheten. Jamback Media erbjuder 
tjänster inom film, webb, multimedia och trycksaksproduktion. Enligt deras hemsida är 
målet att alltid lämna ifrån sig produkter som uppfyller kundens önskemål och uppnår 
sitt syfte. När vi frågade Andreas över deras mål svarar han att de vill öka omsättningen 
med 25 % och anställa några stycken. Jamback Media har varit igång i cirka två år och 
Andreas anser att det är tufft att vara ett nystartat företag.  

 
”Det är ett helvete om man inte är förberedd, vilket vi inte var, så är det. Det är jäkligt 
tufft. Vi kunde inte någonting om det ekonomiska. Det är svårt att veta vad vi kan göra 
med det vi jobbar in varje månad. Får vi in 30 000kr i företaget kan man gå ner på stan 
och handla eller vad måste vi göra med pengarna.” 
 

Det var inte bara den ekonomiska delen som är tuff enligt Andreas är även ovissheten 
en stressande faktor, att inte veta hur nästa månad ser ut om det finns jobb då och om de 
kommer att klara av nästa månads räkningar. Det är även svårt att ta sig in på 
marknaden menar Andreas.   

 
”Det är svårt att skapa kontakter när man är ett nystartat företag, ingen känner igen en 
och det är oftast först det andra mötet som ger jobb då vi blir igenkända. Innan det är det 
som att man inte finns på marknaden” 
 

Jamback Media anser själva att de inte marknadsför sig särskilt mycket. De har sin 
logotype på de hemsidor de gjort och de har blivit omnämnda på Internet. Genom olika 
samarbeten har de till kommande år fått möjligheten att sätta upp en reklamskylt på 
Strömvallen i Gävle och göra en reklamfilm som ska sändas på tv 4 inom 
GävleDalaområdet. De har även planerat två stycken företagsevents för potentiella 
kunder och även de största nuvarande kunderna kommer att bli inbjudna. Jamback 
Medias största konkurrenter inom film är enligt Andreas, bland annat Videa och 
Polfilm. Dessa företag har jobbat inom branschen under tio år och har därför mer kända 
namn anser Andreas.  

 
”Företagen som funnits i branschen är mer etablerade och har kommit längre fram med 
sina kundkontakter, de har även bättre utrustning än oss. De får även fler 
rekommendationer eftersom de har fler kunder än oss.”  
 

Trots att Jamback Media har sämre utrustning än sina konkurrenter är det inget de lider 
av eftersom de enligt Andreas hyr in den utrustningen de behöver. Inom webb är de 
största konkurrenterna Extrud i Gävle och 100 % i Sandviken. Andreas säger att de inte 
vet så mycket om positionering och anser att det inte skulle skada med mer information, 
men så entusiastisk inför det verkar han inte vara. Men när vi frågar om de skulle vilja 
få hjälp med att positionera sig blir det mer intressant och han säger att de gärna tar 
emot gratis hjälp med det. 

 
”Vi lägger ner alldeles för lite tid på ekonomistyrning, vi lägger ner en del tid på bokslut 
men det känns mest segt. Vi funderar på att börja lämna bort det eftersom det blir mer 
och mer jobb med det ju fler anställda vi blir.” 
 

Jamback Media lägger varken ner mycket tid eller pengar på att marknadsföra sitt 
företag. De lägger inte heller ner mycket tid eller pengar på ekonomistyrning. 
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5. Analys  
Här kommer vi att analysera våra intervjuer med vår teori. Hur arbetar nystartade 

företag med sin positionering?  

5:1 Positionering  

Enligt Ries och Trout (1985) handlar positionering om informationsöverföringen till 
kunderna, vilken position ett företag har avgörs i kundernas medvetande. Företagen 
måste vara medvetna om vilken positionering de redan har och hur de aktivt kan arbeta 
med den positionering de vill ha. Vi anser därför att företagen måste tänka igenom hur 
verksamheten uppfattas av kunderna och hur de kan förmedla information till kunden. 
Porter (1991) tar upp positionering som det område på marknaden där företaget bör 
möta sina konkurrenter på deras svaga punkter och framhålla sina konkurrensfördelar 
och fördelarna med att vara deras kunder. För att kunna skapa sig en uppfattning om var 
på marknaden företaget vill möta sina konkurrenter anser vi att det är viktigt att ta fram 
information om vilka konkurrenter man har och vad deras starka och svaga sidor är.  
 
Marknaden består av många olika intressenter och det gör det svårt att tillfredsställa 
dem alla. Kotler (2002) anser att företagen bör koncentrera sig på en del av marknaden 
och inte vända sig till alla kunder som finns där. I vår studie har vi upptäckt att just det 
är ett problem, de flesta av de nystartade företagen vi undersökte har inte valt att vända 
sig till någon del av marknaden, utan de vänder sig till alla. Vi anser att det medför att 
marknadsföringen blir platt och livlös, det är enligt vår mening svårt att nå ut till 
kunderna och fånga deras uppmärksamhet om företagen inte har ett budskap som 
verkligen tilltalar deras kunder. Enligt Hammarkvist med flera (1982) är positioneringen 
utgångspunkten för marknadsföringsproblematiken. Det är något som vi håller med om 
och vi anser att det är grunden till många företags bekymmer. Utan ett aktivt arbete med 
positionering faller grunden för marknadsföringsarbetet och det i sin tur kan skapa 
otydlig marknadsföring och försämrade ekonomiska resultat i längden.  
 
Vi anser att företagen bör välja att fokusera på den del av marknaden som de genom 
sina konkurrensfördelar bäst kan tillfredsställa. Det är därför viktigt att företagen är 
medvetna om sina konkurrensfördelar, sina kunder och sin position på marknaden 
jämfört med sina konkurrenter. Alla vet att mjölk och ägg kan köpas i en matvaruaffär 
och det är ofta inte själva varorna som avgör till vilken matvaruaffär en kund väljer att 
gå. Det kan vara till exempel pris, tillgänglighet eller öppettider som avgör till vilken 
matvaruaffär kunden i slutändan går till. Vi anser att de nystartade företagen bör börja 
arbeta med sin positionering tidigare och redan från början välja vilka kunder de vill 
vända sig till. Det ger dem en möjlighet att tidigt skapa en position på marknaden. 
Eftersom det första intrycket ofta är svårt att ändra på anser vi att det är viktigt att 
företagen tidigt ger kunden ”rätt” uppfattning av företaget eftersom kunden annars kan 
få en uppfattning av företaget som det själv inte önskar förmedla. Därför anser vi att 
företagen bör sätta sig ner och tänka ut till vilken del av marknaden de vill rikta sig och 
hur de vill bli uppfattade av kunderna.  
 
Både Kotler (2002) och www.startaeget.se anser att det är viktigt att tydligt visa sina 
kunder företagets fördelar gentemot konkurrenterna eftersom det finns så många aktörer 
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på marknaden med liknande produkter och tjänster. Vår uppfattning är att de nystartade 
företagen inte marknadsför de konkurrensfördelar de anser att de har och de flesta av 
företagen som ingick i vår studie har inte ens tagit fram konkurrensfördelar för sin 
verksamhet. Det är endast två av de sex företagen i vår studie som direkt säga kan vad 
som är speciellt med dem medan tre är tveksamma och ett företag inte alls ser sig själv 
som unikt. Redan här faller stora delar av deras arbete med sin positionering. Det är 
svårt att positionera sig om företaget inte funnit sina konkurrensfördelar som är värda 
att positioneras. Eftersom positioneringen enligt Hammarkvist med flera (1982) anses 
vara utgångspunkten för marknadsföringen av företaget blir det svårt för företagen att 
marknadsföra sig. Det finns risk att ett företag som inte känner till sina 
konkurrensfördelar blir underpositionerade om de inte ser över sin situation.  
 
Positionering är en stor del av den moderna marknadsföringen anser Kalafatis med flera 
(2000). Han menar att positioneringen ska vara ryggraden i verksamhetens affärsplan 
samt vara en tydlig del i marknadsföringen, vilket även Knox (2004) anser. I vår studie 
är de företag vi intervjuat inte så stora, de har inte fler än fem anställda, och vi anser 
därför att det inte är svårt för dessa företag att låta positioneringsarbetet genomsyra hela 
organisationen. Vi tror att ett litet företag med få anställda har lättare att förmedla ett 
budskap genom organisationen och nå ut till de anställda. I vår mening borde de små 
företagen dra nytta av den lilla organisationen eftersom det borde vara lätt för dem att 
föra vidare positioneringstänkandet till de eventuella nyanställda.     
 
I vår studie har vi uppfattat företagens positionering som underpositionerade eftersom 
det är svårt att säga till vilken del av marknaden de riktar sig och varför vi ska välja att 
bli deras kunder.  Företagen själva säger att de riktar sig till dem som söker deras tjänst 
eller produkt vilket ger en stor risk att företaget inte kan tillfredsställa alla kunder som 
kommer till dem. I längden medför det att fler kunder känner sig mindre tillfredsställda 
och det är inte bra med många missnöjda kunder. Vi anser att det är bättre för företagen 
att fokusera på de kunder de kan tillfredställa. Till exempel skulle Motorkompaniet 
enkelt kunna vinna på att positionera sig som en alternativ Volvo och VAG verkstad 
eftersom det är inom de märkena de är specialiserade på sedan tidigare. 
Aktivitetsgården skulle kunna rikta sig tydligare mot barnfamiljer eftersom det är till 
barn deras aktiviteter på gården mest riktar sig till.  Ejas grovsömnad skulle även kunna 
rikta sig till kunder med båtkapell och liknande. Invotech och Jamback skulle kunna 
fokusera på att tillfredställa mindre företag som vill ha en helhetslösning.  
 
Det är även viktigt att skapa intresse för produkten eller tjänsten och till exempel 
Aktivitetsgården skulle kunna vinna på att öppna säsongen med en invigningshelg med 
många erbjudande och en fokuserad och tydlig kommunikation genom både radio och 
tidningar för att uppmärksamma att gården öppnar för säsongen. Ejas Grovsömnad 
säger att det är svårt att få folk att komma till skott och lämna in sina saker för 
reparation. De är i stort behov av att skapa intresse för sin tjänst genom erbjudanden och 
roliga färgglada flyers som påminner om att lämna in sina reparationer till dem. De 
skulle även kunna räkna på om det finns möjlighet för dem att hämta och lämna 
reparationerna åt kunderna. Både Motorkompaniet och Brunnsborrningen har idag stort 
intresse för de tjänster de erbjuder och är, som vi bedömer det, idag inte i behov av att 
skapa ett större intresse.  Däremot anser vi att det är viktigt att de inte glömmer bort att 
intresset kan minska och deras kunders behov kan ändras därför anser vi att de bör se 
över vad de skulle kunna göra om det inträffar för att inte vara rådlösa då.  
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5.2 Unik säljposition - Konkurrensfördelar  

För att få ett fungerande positioneringsarbete inom organisationen är det viktigt att 
positionera någon eller några av sina konkurrensfördelar och därigenom utveckla en 
unik säljposition. Av den anledningen menar Brooksbank (2004) att företagen måste 
känna till sina konkurrenter och skapa sig en uppfattning om de styrkor och svagheter 
den egna organisationen har gentemot sina konkurrenter. Av de företag som vi 
intervjuat är det inget av dem som positionerat någon konkurrensfördel. De flesta av 
företagen i vår studie kan tala om företagets konkurrensfördelar, men det är inget av 
företagen som använt sig av konkurrensfördelarna i sin marknadsföring eller i sitt 
positionerings arbete. 
  
För att skapa en unik säljposition är det enligt Kotler (2002) viktigt att tänka på vilka av 
företagets konkurrensfördelar som kunden verkligen värdesätter, det finns annars risk 
att de fördelar företagen positionerar sig med inte värdesätts av kunden. Björkbackens 
Aktivitetsgård och Jamback Media har många delar i sin idé, de vänder sig till en 
mycket bred marknad, vilket kan vara förvirrande för kunderna. Vi anser att det är 
viktigt att Björnbackens Aktivitetsgård och Jamback Media ser till att deras respektive 
konkurrensfördelar passar ihop och skapar en stark position på marknaden. Om vi 
däremot ser till Sörbo Brunnsborrning som har ett smalare utbud och erbjuder liknade 
tjänster som sina konkurrenter, anser vi att även de bör tänka på att synas på marknaden 
och förmedla deras unika säljposition till kunden.  
 
Det är inte alla konkurrensfördelar som är värda att positionera anser Aaker (2001) de 
konkurrensfördelar som är lätt att imitera som snabbast eller längst livslängd innebär en 
risk att konkurrenterna tar fram produkter som är snabbare eller mer långlivade. Han 
skriver vidare att det är produktens eller tjänstens egenskaper som ska positioneras. 
Även Kotler (2002) anser att det inte är alla konkurrensfördelar som är värda att 
positionera han menar att det är viktigt att de konkurrensfördelar som valts är i linje 
med målsättningen. I vår studie har företagen inte tagit fram några konkurrensfördelar 
och har därmed svårt att svara på vilka konkurrenter de har. Varken Motorkompaniet 
eller Björkbackens Aktivitetsgård anser sig inte ha några riktiga konkurrenter vilket gör 
det svårt att ta fram konkurrensfördelar och bygga upp en positioneringsstrategi som de 
kan arbeta efter. I vår mening är det oroväckande att de inte vet vilka konkurrenter de 
har och att de inte tagit fram de konkurrensfördelar som deras kunder värdesätter.  
 
Vi anser att företagen måste tänka på konkurrensfördelarna de har och sätta upp en 
målsättning som verksamheten jobbar emot och på så sätt ta fram en strategi som hela 
organisationen jobbar efter. Enligt Kotler (2002) tar det flera år att bygga upp en bra 
positionering men det kan gå fort att rasera den. Därför är det även viktigt att företaget 
jobbar med att få en bra position på marknaden från början som de därefter kan jobba 
för att behålla. Företagen som ingick i vår studie har till största del haft en målsättning 
om att bli större, vi skulle önska att de satte upp målsättningar för att bli unik på 
marknaden och därefter expandera, vi tror att de först bör skaffa en bra position och bli 
unik i kundens ögon och därefter expandera och få en större organisation.  
 
För att positionera företaget i kundernas medvetande är det enligt Brooksbank (2004) 
viktigt att kommunicera med kunderna och kommunicera rätt. Det är kommunikationen 
mellan företaget och kunden som skapar en plats för produkten i kundernas 
medvetande. Det är viktigt att möta kunderna och förstå vad som är viktigt för dem så 



 

 27 

att rätt konkurrensfördelar positioneras. Företagen i vår studie kommunicerar med sina 
kunder på olika sätt, bland annat via radioreklam, genom annonser i tidningar och på 
företagsevent. Företagen bör tänka på att de i sin kommunikation med kunderna 
konsekvent ska positionera sina konkurrensfördelar och sin unika säljposition. Det är 
viktigt att all kommunikation med kunderna visar samma bild av företaget oavsett om 
kommunikationen sker via en taxibil eller en annons i en tidning eller runt en cross-
åkare. Det är inte endast utbudet som bör kommuniceras till kunden genom 
marknadsföringen, även andra aspekter som kan vara till fördel för företaget bör 
marknadsföras, som deras konkurrensfördelar. Det är kundens värdering som 
bestämmer produktens position och för företaget handlar det om att avgöra hur kunden 
uppfattar produkten. 
 
Om ett företag inte kan vara först på marknaden bör de vara först på marknaden genom 
ett unikt tänkande, det vill säga vara först i kundens medvetande. I vår studie 
kommunicerar företagen endast utbudet till marknaden. Vi önskar att dessa företag 
kommunicerade ett unikt erbjudande till kunderna, även om de har liknande produkter 
som sina konkurrenter är det viktigt att kunden ser fördelen med den produkt eller tjänst 
som företaget erbjuder.  

5.3 Positioneringsstrategi  

Alla företag bör komma fram till en positioneringsstrategi för att på ett effektivt sätt 
kommunicera sina konkurrensfördelar. Inget av företagen i vår studie hade en befintlig 
positioneringsstrategi när vi intervjuade dem och det var bara Motorkompaniet som 
hade en hyfsad överblick över sina konkurrenter, även om de själva inte ansåg sig ha 
några riktiga konkurrenter. Enligt Knox (2004) är det inte lätt att hitta rätt 
positioneringsstrategi, det tar tid och kräver en del undersökningar, han menar även att 
det inte går att vara alla till lags så varför försöka? Vi anser att Björkbackens 
aktivitetsgård har just det problemet. Ann-Sofie själv säger att ”det är svårt att hitta rätt, 
det känns som en djungel och jag har så många idéer som jag skulle vilja förverkliga 
men det är svårt att komma vidare”. Känner man själv att man har en djungel att jobba 
med är det än svårare för kunden att se det unika i verksamheten det är därför viktigt att 
välja en riktning där verksamheten har möjlighet att leverera så att kunderna blir nöjda. 
Även om de nystartade företagen inte anser sig ha de resurser eller den tid som krävs för 
att ta fram sina konkurrensfördelar och en positioneringsstrategi, anser vi att det är en 
bra investering för framtiden. I vår mening är det viktigt att företaget tidigt skapar en 
bra uppfattning av produkten eller tjänsten hos kunden genom positionerings arbetet. 
Samtidigt får företaget ett mål att sträva efter istället för att vandra i en djungel och inte 
veta åt vilket håll de ska gå. 
 
Enligt Knox (2004) är det en bra start på företagets positioneringsarbete om företaget 
anser sig sälja en tjänst till kunden där produkten ingår istället för att endast sälja en 
produkt. Om företaget har ett bra anseende hos kunden finns en grundattityd för 
produkten som företaget sedan kan jobba vidare med i sin positioneringsstrategi. 
Brooksbank (2004) hävdar att det genom undersökningar visar att de mest 
framgångsrika företagen är de som har specialiserat sig på vad kunden vill ha och 
föredrar. I vår studie framgick det att de nystartade företagen inte har någon större 
kännedomen om sina konkurrenter eller vilka konkurrenter deras kunder anser att de 
har. För att företagen ska kunna ta fram en bra positioneringsstrategi anser vi därför att 
de behöver ta reda på mer om sina konkurrenter och fastställa deras styrkor och 
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svagheter Vi anser även att företagen behöver skaffa sig kunskap om hur deras kunder 
och tilltänkta kunder ser på dem eftersom det är viktigt att veta var företaget finns i 
kundens medvetande idag samt vad kunderna värdesätter och vill ha. Företagen bör 
även fundera över varför kunderna ska välja deras erbjudande och var de vill förmedla 
det och var företaget vill vara placerad i kundens medvetande. Först när företaget har 
det och sina konkurrensfördelar klart för sig kan en klar bild av företagets 
positioneringsstrategi byggas upp.  

5.4 Överlevnadsgrad - hur det är att vara nystartat företag  

Knox (2004), Aaker (2001) och Eriksson (1999) anser att varumärket på ett företag kan 
göra mycket i positioneringsarbetet. Namnet på en produkt kan påverka hur kunden ser 
på varan, ett känt märke kan kännas tryggare att köpa än ett okänt märke kunden aldrig 
hört talas om. Det kan göra det svårt för de nystartade företagen att få kunder, eftersom 
deras namn är nya och okända av kunderna. Enligt Jamback Media och Invotech 
Solutions är det tydligt att kunder väljer att köpa från företag som de sedan tidigare 
känner igen. Jamback Media och Invotech Solutions menar att det är först efter att de 
träffat potentiella köpare två till tre gånger som de verkligen får dem som kund. 
Däremot vittnar Motorkompaniet, Aktivitetsgården och Sörbo brunnsborrning om att 
det inte varit svårt för dem att ta sig in på marknaden. Vi tror att det har att göra med att 
Aktivitetsgården marknadsfört sig i radion och flera gånger per dag under 
sommarmånaderna kommunicerat till kunderna om sin existens och sitt erbjudande. Och 
både Motorkompaniet och Sörbo brunnsborrning får jobb av andra redan etablerade 
företag, vilket ger dem bättre förutsättningar än vad Jamback och Invotech har som 
behöver jobba hårt för varje ny kund.  
 
De flesta företag i vår studie vittnar om att det är tufft och krävande att vara ett nystartat 
företag. Det är svårt att få tiden att räcka till och de som inte lämnat bort pappersarbetet 
säger att det är ett tidskrävande arbete. För alla företag tar ekonomiarbetet mer tid och 
kraft än marknadsföringen och positioneringsarbetet. Alla företag säger sig gärna ta 
emot gratis hjälp med marknadsföring och positionering. Däremot verkar det inte som 
något av företagen är villiga att betala för den hjälpen. Att företagen inte är beredd att 
betala för hjälp med marknadsföringen tror vi beror på att de nystartade företagen inte 
ser sig ha råd att lägga mer pengar på marknadsföring. Vi anser att det är viktigt för 
nystartade företags överlevnad att de marknadsför sig på ett bra sätt så att kunderna 
hittar dem. Därför menar vi att det skulle underlätta för de nystartade företagen om det 
fanns gratis eller i alla fall billig positioneringshjälp att få. Eftersom positioneringen 
enligt Hammarkvist med flera (1982), Kalafatis med flera (2000) och Knox (2004) är 
grunden för marknadsföringen.  
 
I vår studie ansåg endast Sörbo Brunnsborrning att det varit lätt att starta ett företag, det 
kan ha att göra med att de är de enda som har delat upp arbetet mellan sig. Kent och 
Johan arbetar på fältet medan Lena sköter ekonomin. De övriga företagen sköter både 
ekonomin och konsultarbetena eller reparationerna och även om vissa låter någon annan 
sköta redovisningen så är det trots allt ett visst jobb med det innan det kan lämnas iväg.  
 
I vår studie har vi även fått den uppfattningen att många nystartade företag idag har 
kunder som kommer till dem trots att de inte marknadsför sin verksamhet. Det gör att de 
nystartade företagen inte känner att de behöver marknadsföra och positionera sig tydligt. 
Blir det däremot en svacka på marknaden och företagen mister kunder under en längre 



 

 29 

tid, kan det vara svårt för de nystartade företagen att överleva eftersom de ofta inte har 
så stor buffert att leva på om kunderna sviker. Det medför att företagen måste ta tag i 
marknadsföringen då kunderna inte längre kommer. Vi anser att det kan vara för sent att 
marknadsföra sig då kunderna sviker, eftersom det tar tid för marknadsföringen att slå 
igenom. Samtidigt som de kanske inte har den ekonomiska möjligheten att lägga ner 
resurser på marknadsföring när det redan går dåligt ekonomiskt. Detta samt det faktum 
att inget av företagen i vår studie arbetat med att ta fram sina konkurrensfördelar eller 
en positioneringsstrategi eller marknadsfört sin unika säljposition får oss att ana att de 
nystartade företagens arbete med sin positionering kan vara en anledning, av många, till 
den låga överlevnadsgraden bland de nystartade företagen.  
 
Vi kan även konstatera att det Porter (1991) och Hammarkvist med flera (1982) anser 
angående de svårigheter som finns med att ta sig in på marknaden inte stämmer överens 
med hur verkligheten ser ut för de nystartade företagen i vår studie. Bara två företag 
ansåg att de kundrelationerna ett etablerat företag redan har skapat är en nackdel för 
dem som nystartade. Men de fyra andra företagen inte såg några nackdelar med att vara 
ett nystartat företag. Många ansåg att det fanns fler fördelar eftersom de var små och 
kommunikationen inom företaget gick snabbt, två av företagen får hjälp av etablerade 
företag att få jobb och någon hade hittat bättre lokaler än sina konkurrenter.   
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6. Slutsats  
Här kommer vi att redogöra vår slutsats. Hur arbetar nystartade företag med sin 

positionering? Finns det något samband mellan den låga överlevnadsgraden bland de 

nystartade företagen och hur de nystartade företagen positionerar sig? Under den här 

rubriken kommer vi även att ge förslag på hur vi anser dessa företag bör positionera sin 

verksamhet.   

6.1 Hur nystartade företag arbetar med sin positionering   

Vi har genom vår studie av nystartade företags arbete med sin positionering kommit 
fram till att de inte lägger ner tillräckligt mycket tid och engagemang på positionering. 
Vilket vi anser medför att företagen blir dåliga på att kommunicera sin verksamhet som 
unik jämfört med sina konkurrenter. Alla företag i vår studie borde ta fram en 
positioneringsstrategi för att bättre kommunicera med sina kunder. Genom vår studie av 
nystartade företag kom vi fram till att denna grupp av företag endast marknadsför sitt 
utbud. De ger inte en unik bild av företagets produkter eller tjänster. De nystartade 
företagen framställer endast sin produkt som bra. De framställer inte produkten som bra 
eftersom den är annorlunda alla andra liknande produkter.  
 
Vi anser att de nystartade företagen i vår studie inte har funderat särskilt mycket över 
var på marknaden de vill vara eller hur de vill bli uppfattade av sina kunder. De har alla 
mycket annat att göra och de flesta vittnar om att det är tufft att vara ett nystartat 
företag. Vi har den uppfattningen att de inte har tid att fundera över hur de ska 
positionera sig och hur deras konkurrenter ser ut. Vilket i sin tur gör det svårt för dem 
att positionera sig. De flesta av de företag som ingick i studien vet vilka deras 
konkurrensfördelar är, men det är uppseendeväckande att ingen av dem använder sig av 
dem i sin marknadsföring. Det verkar som att företagarna har kommit på en idé de tyckt 
varit bra och sedan startat ett företag utan någon större tanke på hur de ska positionera 
sig. Som egenföretagare finns det mycket annat än positionering att tänka på, till 
exempel kan det kännas viktigare att räkna ut skatten och betala in den i tid än att jobba 
med positioneringen, speciellt om de inte kan så mycket om positionering.  
 
Vår slutsats är att de nystartade företagen lägger ner för lite engagemang på att 
positionera sin verksamhet. Vi vill råda dem att se över sina konkurrensfördelar och 
utforma en positioneringsstrategi så att de kan kommunicera sin unika säljposition till 
kunderna på ett effektivt sätt. Vi anser även att det är viktigt att företagen specialiserar 
sig på det som kunderna verkligen vill ha.   

6.2 Överlevnadsgrad kontra positioneringsarbete 

Genom vår studie framgick det att de nystartade företagen ansåg att de inte behövde 
marknadsföra sin verksamhet i någon stor utsträckning. Vår uppfattning är därför att 
denna grupp av företag riskerar att förlora stora delar av sitt kundunderlag vid en 
eventuell lågkonjunktur. Vi anser att nystartade företag inte inser vikten av 
marknadsföring och de fördelar som positionering medför.  
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Eftersom bara ett företag i vår studie anser att det är lätt och enkelt att starta ett företag 
anser vi att det skulle vara bra om det fanns mer hjälp att tillgå. Vi har till exempel 
kommit fram till att de nystartade företagen skulle behöva få hjälp med hur de kan ta 
fram en egen positioneringsstrategi. Vi anser att det kan vara något för 
näringslivsorganisationerna att se över. Inget av de företag vi har intervjuat har en 
befintlig positioneringsstrategi vilket kan påvisa att deras arbete med positionering kan 
vara en av många anledningar till att så många nystartade företag inte överlever de tre 
första åren. Eftersom det är svårt att kommunicera effektivt och få en plats i kundernas 
medvetande utan en positioneringsstrategi. Det är enligt oss möjligt att fler företag 
skulle överleva de tre första åren om de fick hjälp med hur det kan ta fram en 
positioneringsstrategi för sitt företag. Just eftersom det är svårt som företag att överleva 
utan en plats i kundernas medvetande. 

6.3 Förslag till hur respektive företag bör positionera sig 

Eftersom alla företag är unika och det inte finns något rätt och fel inom 
marknadsföringen är det svårt att säga hur nystartade företag ska positionera sig. Vi 
anser därför att det är viktigt att titta på varje enskild verksamhet för sig och inte försöka 
klumpa ihop dem. Det vi tar upp här är endast förslag på vad dessa sex olika företag bör 
tänka på och vad vi anser de bör göra. Vi säger inte att våra åsikter är rätt, men vi tror 
att våra förslag kan hjälpa dessa nystartade företag i sitt arbete med sin positionering.   

6.3.1 Motorkompaniet AB 

Vi anser att Motorkompaniet inte positionerar sitt företag och förlitar sig lite för mycket 
på mun-till-mun metoden och på att få kunder från Volvo och VAG. Vi bedömer att det 
finns en risk med att få kunder som andra större företag inte hinner med själva eftersom 
Volvo och VAG troligtvis behåller alla kunderna vid en lågkonjunktur. Motorkompaniet 
hamnar därmed i sista hand och förlorar sitt kundunderlag. Vi anser att Motorkompaniet 
bör hitta sina egna kunder och sin egen nisch. Genom att till största del få kunder från 
Volvo och VAG anser vi att det finns en risk att dessa två större företagen även plockar 
”pärlorna” vilket gör att Motorkompaniet får ta de kunder som inte är lika attraktiva. 
Under vår intervju framgick det att Motorkompaniet kan hålla ett lägre pris än 
märkesverkstäderna, vi anser därför att de ska rikta in sig på att vara billig och snabb. Vi 
förmodar att många inte vill vara utan bil under en längre tid därför anser vi att de bör 
placera sig som en bilverkstad som lagar din bil snabbt till ett bra pris. 
Motorkompaniets slogan skulle kunna vara t ex Snabbt och Billigt. 
 
Idag sponsrar Motorkompaniet AB en cross-åkare, vilket vi inte anser är ett bra 
alternativ för en lokal bilverkstad. Den reklam som cross-åkaren förmedlar anser vi 
förmedlas på fel marknader, om tävlingarna går i Halland så riktas reklamen till kunder 
i Halland och man kan anta att dessa kunder inte är intresserad av att åka till Ljusdal för 
att laga sin bil. Vi anser därför att det är bättre för Motorkompaniet att vara synlig på 
orten där de potentiella kunderna finns, vilket de även gör genom bland annat taxibilen 
med deras logotype.    
 
Eftersom det enligt teorin till exempel inte går att vara alla till lags så det är dumt att 
försöka vara det. Så eftersom Motorkompaniets personal har tidigare erfarenhet av 
Volvo och VAG bilar och skulle de kunna profilera sig som reparatörer för dessa 
märken, eftersom det är där de verkligen kan uppfylla kundens förväntningar. 
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6.3.2 Björkbackens Aktivitetsgård 

Vi anser att Björkbackens Aktivitetsgård inte har en tydlig positionering. De har ett brett 
och något spretigt utbud med till exempel både ridkurser och handelsbod. Vi anser att 
det är bättre att koncentrera sig på färre aktiviteter som är bra än flera halvbra. 
Björkbackens Aktivitetsgård bör kanske stryka vissa idéer och välja ett spår att följa. Vi 
anser till exempel att massagen tar upp för mycket tid, det kan vara svårt att hinna med 
att både massera, eftersom det inte går att massproducera massagen, och vara ansvarig 
för hela gården. Ann-Sofie som är ansvarig bör vara tillgänglig om något händer och 
inte uppbokad med massage. Vill Ann-Sofie däremot erbjuda massage kan hon anställa 
någon som sköter massagen under de månader som Aktivitetsgården håller öppet och 
massera själv under vintern. Vi anser att det är klokt att erbjuda massage även under 
sommaren för att inte få besvikna kunder då Björkbackens Aktivitetsgård lätt kan 
förknippas med massage om hon erbjuder det under vintern. Däremot kan hon dra ner 
på marknadsföringen på massage under sommaren och fokusera på de aktiviteter som 
erbjuds på gården.  
 
Under intervjun med Ann-Sofie anser hon att hon inte har så många konkurrenter och 
att hon har ett relativt unikt erbjudande. Vi anser däremot att även badstranden och en 
minigolfbana kan vara en konkurrent till Björkbackens Aktivitetsgård. Eftersom 
barnfamiljer kan välja att spendera dagen där istället för på Aktivitetsgården. Vi anser 
att hon bör tänka om och även se de indirekta konkurrenterna vilket vi även anser att 
Järvzoo är. Vårt råd är att Björnbackens Aktivitetsgård profilerar sig på må bra 
aktiviteter och inte erbjuda allt till alla. Vi anser att hon bör tänka om eftersom många 
liknade företag inte går så bra, t ex Träslottet i Arbrå och Jössebo bortanför Edsbyn. 
Hon kan t ex erbjuda en lugn och trevlig weekend nära naturen för människor som bor i 
större städer. Vi tror att människor som bor i större städer tycker det är skönt att komma 
ifrån storstadsstressen. Det kan bli en behövlig avslappning att komma ut i naturen och 
umgås med gårdens alla djur. Vi tror att detta kan lyckas eftersom det är så annorlunda 
mot för den vardag dessa människor är vana vid. Samtidigt som de får en möjlighet att 
slappna av och samla energi tills de kommer tillbaka till storstadens hets. Eftersom Ann-
Sofie vet med sig att positionering är viktigt och själv känner att hon behöver veta mer 
anser vi att hon redan kommit en bit på väg. 
  
6.3.3 Sörbo Brunnsborrning AB 
Sörbo Brunnsborrning jobbar inte aktivt med att positionera sitt företag. De ser inte sig 
själva som unika, vilket vi anser är ett problem. Om man inte känner själv att man är 
unik blir det svårt att visa kunderna att de är skickligast. Lena Jansson berättade under 
intervjun att de försöker vara noga när de borrar brunnarna och vi anser därför att Sörbo 
Brunnsborrning borde trycka på det. De bör aktivt tala om för kunderna att de är noga 
och kan borra bra brunnar. Vi ser samma problem här som hos Motorkompaniet 
eftersom de får kunder från ett större företag. Även Sörbo Brunnsborrning måste hitta 
sina egna kunder. Vi ser annars även här en stor risk om efterfrågan minskar riskerar 
Sörbo Brunnsborrning förlora många kunder. Att vara brunnsborrare ger ofta inte 
återkommande kunder när brunnen är borrad så behöver de troligen inte en till. Det kan 
även finnas en risk med att vara specialiserad om kundunderlaget försvinner kan det 
vara svårt att ändra inriktning.  
 
Även om det är svårt att vara unik och man inte kan borra bredare, smalare eller djupare 
brunnar än sina konkurrenter kan Sörbo brunnsborrning fortfarande trycka på att de till 
exempel kan borra brunnar speciellt för kunden. Det större företaget gör 
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massproducerade brunnar men Sörbo Brunnsborrning gör unika brunnar som passar 
kunden. Även om det större företaget kan borra lika bra brunnar som Sörbo 
Brunnsborrning kan de kommunicera att de borrar unikt för kunden. Även om man inte 
är först på marknaden kan man vara först i huvudet på kunden, vilket medför att 
företaget kan plocka en stor del av marknaden. Vi anser att kunderna borde vilja ha sin 
brunn borrad speciellt för dem. Vår uppfattning är att då man ska köpa en tjänst som är 
dyr eller innebär en risk för kunden, som till exempel låta någon bygga ett garage, 
frågar kunderna ofta sina bekanta efter en bra snickare. Det är därför viktigt att företaget 
har nöjda kunder och erbjuder bra service, vilket vi fick uppfattningen av under 
intervjun att Sörbo Brunnsborrning strävar efter. Vi anser av den anledningen att de kan 
lyckas med att positionera sig som företaget som borrar brunnar speciellt för kunden.  

6.3.4 Ejas Grovsömnad 

Ejas Grovsömnad har en fördel genom att hon är först på marknaden. Eva Jansson 
behöver inte ta sig in på en tuff marknad och tränga sig in i medvetandet hos kunden 
eftersom hon är först och har stora möjligheter att nå ut till kunderna. Eva berättade 
under intervjun att hennes mål var att bland annat sy upp egna hästtäcken. Vi anser 
däremot att det kan vara svårt att konkurrera med massproducerade hästtäcken och att 
Eva därför bör sy hästtäcken som är specialsydda och som inte går att köpa i vanliga 
hästaffärer. Vi anser även att Ejas Grovsömnad borde ha en hemsida, eftersom det ger 
möjlighet för potentiella kunder att komma till henne när de surfar på nätet.  
 
Ejas Grovsömnad har kommit långt genom att bara tänka ut en slogan. Vi tror däremot 
att hennes slogan ”där din symaskin inte räcker till” inte riktar sig till kunderna på ett 
bra sätt. Vi har den uppfattningen att ordet symaskin inte väcker intresse hos många 
potentiella kunder som inte själv brukar sy. Vi anser därför att det är bättre med en 
slogan som innehåller ord som riktar sig till alla, t ex fixar tuffa jobb, lagar allt som går 
att sy, eftersom det reflekterar det hon gör bättre. Vill man ha ett förtält lagat men inte 
är intresserad av att sy själv finns risken att man inte tar till sig en slogan som riktar sig 
till de människor som har en symaskin. Vi anser att hon borde välja en slogan som t ex 
Lagar det mesta för de flesta eller liknande.  

6.3.5 Invotech Solutions 

Invotech Solutions grundidé, mittchema.se, har inte haft någon framgång vilket medfört 
att de tagit på sig konsultjobb medan de försöker hitta en annan nisch vilket de inte 
lyckats med ännu. Vår uppfattning är att det är kunden som kommer till dem med ett 
problem som de sedan löser. Vi anser att det vore bättre om de löser ett problem till 
kunden som kunden inte visste att de hade. Invotech Solutions måste nå ut till kunderna 
med en lösning eller ett verktyg som underlättar för kunderna. Vi menar att Invotech 
Solutions måste sätta sig ner och tänka ut vad de kan erbjuda marknaden. De måste 
planera hur de vill positionera sig och jobba mot dessa kunder, vi anser att de är för 
breda i sin positionering. De måste helt enkelt utforma en positioneringsstrategi. Vi 
känner också att det är alarmerande att de inte vet vilka konkurrenter de har eftersom 
det är viktigt att hitta sin egen unika plats på marknaden. Vet man inte vad 
konkurrenterna gör finns det en risk att konkurrenterna ligger steget före och kunderna 
väljer dem istället.    
 
Ett förslag från vår sida är att de till exempel gör ett mini google, en sökmotor som 
specialiserar sig på till exempel resor, renovering, stuguthyrning över hela världen eller 
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liknade. Vi anser att Invotech Solutions har ett för brett område. Vilken produkt de än 
väljer att lansera, anser vi att de måste hitta sin nisch, sin specifika plats på marknaden. 

6.3.6 Jamback Media 

Vi anser att Jamback Media inte positionerar sig. De har inte valt en specifik plats i 
kundens medvetande. Vi anser att de bör hitta sin en egen nisch t ex liten och snabb, 
snabba resultat eller liknande. Jamback Media vet vilka konkurrenter de har. De vet 
vilka fördelar och nackdelar konkurrenterna har jämfört med sig själv, däremot är det 
oroväckande att ett mediaföretag inte vet så mycket om positionering eftersom reklam 
är en del av företagens positioneringsarbete. Vi tror att det är svårt att vara ett 
mediaföretag eftersom det första många företag drar in på vid lågkonjunktur är 
marknadsföringen. Vi anser däremot att marknadsföringen är extra viktig under en 
lågkonjunktur. Enligt vår mening är det då företagen behöver visa sig mest och jobba 
hårt för den lilla marknad som finns. 
 
Eftersom Jamback Media var väldigt förtegna under intervjun är det svårt att ge några 
konkreta förslag på hur de bör positionera sig. Vi tror att företaget når ut till kunderna 
på ett bra sätt om de erbjuder en hel marknadsföringsprocess där marknadsplan, 
inriktning och reklam ingår. Nackdelen är dock att de då måste lära sig mer om 
marknadsföring och hur ett företag bör jobba för att positionera sig. Hur Jamback Media 
än väljer att jobba i framtiden anser vi att det viktigaste är att de väljer hur de vill bli 
uppfattade av kunden och till vilka kunder de vill vända sig till. 

6.4 Förslag till vidare forskning  

Genom vår undersökning kan vi inte med säkerhet exakt säga vad som gör att 
överlevnadsgraden är så låg bland de nystartade företagen. Därför anser vi att det skulle 
vara intressant om det i framtida studier undersöks vad det beror på och vad som kan 
göras för att öka överlevnadsgraden i framtiden.  
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Bilaga 1  

Frågor till de nystartade företagen  

Kort beskrivning av ditt företag   
 
När startades företaget? 
 
Totalt antal arbetande i företaget inklusive dig själv:  
 
Vad har du för målsättning?  
 
Hur är det att vara ett nystartat företag? 
 
Har du fått hjälp av nutek, almi, den lokala näringslivsorganisationen eller liknande? 
Vilken hjälp?  
 
Är det svårt att ta sig in på en marknad? 
 
Vilka är dina konkurrenter? Är det väl etablerade företag? Känner du att du har 
nackdelar jämfört med ett etablerat företag? Sämre lokalisering och kontrakt etc? 
 
Hur marknadsförs företaget? Vad är unikt med ert erbjudande?  
Har du funderat över dina konkurrensfördelar? Hur kommunicerar du dem? Hur skapar 
du intresse för din produkt/tjänst? Var möter du dina kunder?  
 
Vad vet du om positionering? Skulle du behöva/vilja veta mer om positionering? Skulle 
du vilja få hjälp med att positionera dig? 
 
Jämfört med ekonomistyrning – budgetering, kalkylering och redovisning hur mycket 
tid lägger du ner på marknadsföring/ positionering?  
 
Jämfört med ekonomistyrning – budgetering, kalkylering och redovisning hur stor del 
av budgeten lägger du ner på marknadsföring/ positionering? 
 
 
  
 


