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Sammanfattning 
Många innovativa mjukvaruföretag startas årligen. Flera med stor potential att konkurrera och 
utmana en hel industri med sina nytänkande idéer för att göra situationer enklare för en stor 
grupp av användare. Startups är termen som har blivit alltmer populärt och ibland så kallar man 
ett vanliga små och medel stora företag för startups. 
 
Den här uppsatsen reder ut begreppet startups genom att studiera mjukvaru startups företagets 
lärdomar på vägen från idé till börsintroduktion. Små mjukvaruföretag som snabbt skalas upp 
och kan växa från enstaka grundare till att ha flera tusen anställda med en global marknad. 
Studier sker genom intervjuer av grundare av några mjukvarustartup företag och 
litteraturläsning som beskriver startup företag från idé stadiet till börsintroduktion. Intervjuer 
analyseras och sker samtidigt som litteratur studer. 
 
Uppsatsen resulterar i en riktlinje baserad på lärdomar längs vägen av dom intervjuade 
mjukvaruföretag och litteratur studier av dom så kallade succé företagen som Uber, Facebook 
och AirBnB som har lyckats komma ut ur startups skede. 
 
Nyckelord: Mjukvaruutveckling, mjukvarustartups, appar, teknik, innovation entreprenörskap, 
seed, series a, ipo, börsintroduktion. 
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Abstract 
Many innovative software companies are born each year. Each with high potential to compete 
and challenge an entire industry with their innovative ideas to make the situation easier for large 
groups of users. Startups is a term that has become increasingly popular and sometimes people 
calls a regular Small and Mediumsized Enterprises for startups. 
 
This paper sorts out the concept of startups by studying startups in the software industry and 
their lessons learned along the way from ideas to Initial Public Offering. Small businesses that 
quickly scales up from single founder to have several thousands of employees with a global 
market. Study is done through interviews of the company founders of the few startups and 
literature studies that describes software startup businesses from concept stage through Initial 
Public Offering. Interviews are analyzed and occurs as the same times as the literature studies. 
 
The paper results in a guideline based on the lessons learned along the way of those 
interviewed software companis and literature studies of the so called succs cases, companies 
like Uber, Facebook and AirBnB who have managed to come out of the startups stage. 
 
Keywords: Software development, software startups, apps, technology, innovative startups, 
entrepreneurship, Seed, Series A, IPO, exit strategy. 
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Förord 
Jag skulle vilja tacka Wichartbhol Surapolbhichet medgrundare och VP av Golfdigg för all hjälp 
och introduktion till olika mjukvarustartups företag. Vänskapen och mentorskapet inom 
entreprenörskapet har gett mig utvidgad förståelse för företagare ur ägar synpunkter som 
resulterar i ett gediget kompetens för en karriär inom mjukvaru industrin.  
Kontakter som knyts är oerhört värdefullt bortom evaluering, någonting som jag kommer att ha 
stor nytta av i min karriär som systemutvecklare och management.  
 
FeiSen Yap, regional business development director på expara, riskkapital bolaget som har 
bidragit med information och riktlinjer vid investering av en mjukvarustartups. 
Vill även tacka min familj och vänner som tålmodigt har läst mitt arbete för att ge ett konstruktivt 
feedback och bidragit med kritik som har hjälpt mig att utvecklas och blivit bättre på att bemöta 
kritik som har resulterat i ett gediget arbete. 
 
Sist men inte minst min handledare och examinator Mira Miroslawa Kajko Mattsson som har 
varit en ledstjärna i mitt arbete som har trott på mig och guidat mig i rätt riktning från början till 
slut. 
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1.Introduktion 
Begreppet startups  förekommer ofta på tidningar och media. Det råder delade meningar om 1

vad en startup är och många förknippar mjukvarustartups med små företag som växer snabbt 
och är värderade över flera miljarder med otroliga arbetsplatser som Google campus . Enligt 2

Neil Blumenthal, en av grundarna och VD av Warby Parker , ett ehandels företag som säljer 3

receptbelagda glasögon på nätet så är startup  “ett företag som arbetar för att lösa problem där 
lösningen inte är tydligt och succén ej garanterad”,  
 
“Startup är ett tankesätt,” säger Adora Cheung, en av grundarna och VD på Homejoy, en av 
dom hetaste mjukvarustartups under 2013 . “Det är när folk ansluter sig till ditt företag och är 4

fortfarande fastbeslutna att överge stabilitet för en gigantiskt tillväxt och spänningen av att göra 
direkt skillnad.”  Enligt Investopedia är startup “Ett ungt företag som just har börjat utvecklas. 5

Startups är vanligtvis litet och initials finansierad och drivs av en handfull grundare eller en 
individ. Dessa företag erbjuder produkter eller tjänster som inte erbjuds någon annanstans i 
marknaden, eller som grundarna tror kan erbjudas på ett enklare sätt.”   6

 
Mjukvaruindustrin byggs upp av välkända startups företag. Dessa företag som AirBnB , Uber  7 8

och Twitter  är värderade till enorma summor till flera miljarder dollar. Dom är relativt unga 9

företag att jämföras med andra företag inom industrin som även dom är högt värderad och 
omfattas av den så kallade Fortune 500  listan. Men har på några år  vuxit snabbt från 12 med 10

grundare till att ha flera 100,000 anställda med den globala marknaden som sin marknadsplats. 
 
Entreprenörer inom mjukvaruindustrin som har lyckas och tagit sin del av den stora marknaden 
är välkända miljardärer. Miljardärer som Mark Zuckerberg , grundaren och VD av Facebook , 11 12

1 "Startup company  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 15 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company> 
2 "Tour Google's Luxurious 'Googleplex' Campus In ...  Business Insider." 2013. 15 Jun. 2016 
<http://www.businessinsider.com/googlehqofficetour201310> 
3 "Warby Parker: Online Eyeglasses & Sunglasses – Rx Glasses." 2011. 15 Jun. 2016 
<https://www.warbyparker.com/> 
4 "Why Homejoy Failed … And The Future Of The OnDemand Economy ..." 2015. 15 Jun. 2016 
<http://techcrunch.com/2015/07/31/whyhomejoyfailedandthefutureoftheondemandeconomy/> 
5 "What Is A Startup?  Forbes." 15 Jun. 2016 
<http://www.forbes.com/sites/natalierobehmed/2013/12/16/whatisastartup/> 
6 "What exactly is a startup? | Investopedia." 2012. 15 Jun. 2016 
<http://www.investopedia.com/ask/answers/12/whatisastartup.asp> 
7 <http://en.wikipedia.org/wiki/Airbnb> 
8 <http://en.wikipedia.org/wiki/Uber_(company)> 
9 <http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter> 
10 "Fortune 500." 2007. 15 Jun. 2016 <http://fortune.com/fortune500> 
11 "Mark Zuckerberg  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 15 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg> 
12 "Facebook – Wikipedia." 2011. 15 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook> 
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Bill Gates , grundaren och tidigare VD av Microsoft  och Markus Pettersson , grundaren av 13 14 15

Minecraft  har alla en gång varit startup grundare. Mjukvarustartups som en gång har börjat i 16

garaget, lägenheten, studentkorridoren och som nu är värt flera miljarder dollar. Enligt industri 
analys företaget Gartner analys, så är mjukvaru industrin värt 407.3 miljarder dollar(3,395 
biljoner kronor. )  år 2013. En industri som är större än Sveriges BNP .  17 18 19

 
Trots den stora marknaden som gör att chanserna att ta marknadsandelar ökas så är det så 
gott som 90% av alla mjukvarustartups som går i konkurs av olika anledningar . Ibland 20

omnämns ITBubblan  i sammanhanget när stora företag med miljon investeringar går i 21

konkurs .  22

 
Men många entreprenörer drömmer om att kunna förverkliga sin dröm om att kunna jobba när 
dom vill och ha kontroll över sin tid. Att tjäna stora pengar och följa sin passion och vision om ett 
bättre tillvaro som påverkar många människors liv . Det finns en baksida av succén och 23

entreprenörer som ger sig ut i mjukvaruutvecklingens entreprenörskap utan att fullt ut ha förstått 
vad entreprenörskap innebär riskerar att hamna i en ekonomisk katastrofalt livshotande psykisk 
ohälsa .  24

 
Gerald Lidstone, forskare och föreståndare vid Institute for Cultural and Creative 
Entrepreneurship, Goldsmiths, University of London, anser att “Det finns en stor buzz kring 
entreprenörskap i de flesta länder, men många vet inte vad de pratar om. De tror att 

13 "Bill Gates  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 15 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates> 
14 "Microsoft – Wikipedia." 2011. 15 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Microsoft> 
15 "Markus Persson  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 15 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Markus_Persson> 
16 "Minecraft – Wikipedia." 2011. 15 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Minecraft> 
17 Google Finance. 15 Jun. 2016 
<https://www.google.se/search?sourceid=chromepsyapi2&ion=1&espv=2&ie=UTF8&q=407.3billion%20us
d%20to%20sek&oq=407.3billion%20usd%20to%20sek&aqs=chrome..69i57.8499j0j7> 
18 "Software industry  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 15 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Software_industry> 
19 "BNP  Sverige  Ekonomifakta." 2015. 15 Jun. 2016 
<http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNPSverige/> 
20 "Why startups fail, according to their founders  Fortune." 2014. 15 Jun. 2016 
<http://fortune.com/2014/09/25/whystartupsfailaccordingtotheirfounders/> 
21 "Dotcom bubble  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 15 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Dotcom_bubble> 
22 "156 Startup Failure PostMortems  CB Insights." 2014. 15 Jun. 2016 
<http://www.cbinsights.com/blog/startupfailurepostmortem/> 
23 "Drömmarna  Guldgravarna." 2016. 20 Jun. 2016 
<http://guldgravarna.story.aftonbladet.se/chapter/drommarna/> 
24 "The Psychological Price of Entrepreneurship | Inc.com." 2013. 15 Jun. 2016 
<http://www.inc.com/magazine/201309/jessicabruder/psychologicalpriceofentrepreneurship.html> 
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entreprenörskap bara handlar om affärer, att tjäna pengar. Att det gäller att komma på en liten 
manick som direkt drar in flera miljoner pund.” .  25

1.1 Problem 
Det är inte enkelt att lyckas med startups inom mjukvaruindustrin trots den stora marknaden, när 
det samtidigt finns flera utmaningar som gör att startups misslyckas.  
 
Utmaningarna som avsaknande av marknadsbehov, slut på kontanta medel för att driva företag, 
fel på person kemin inom teamet, konkurrens, pris/kostnad, kvalitet i mjukvaran, inget stöd för 
affärsmodell för idén eller produkten, dålig marknadsföring, ignorerar kunder, fel tid, 
förändringar av visioner, icke harmonisk stämning mellan investerarna och teamet, fel pivot, 
saknande av passion, dålig plats, ingen finansiering eller saknar investerare, problem med 
lagar, ej använt mentorer, utbrändhet och misslyckande att pivotta.   26

 
Det krävs en riktlinje för att lyckas med en startups för att undvika dom fallgropar och 
utmaningar på vägen i entreprenörskapet. Men det finns ingen sådan riktlinje idag för kännedom 
av uppsats författaren. Det finns inte en endaste samlad vägledning för mjukvaru entreprenörer 
som går in i den här tuffa kritiska momentet för att grunda och driva startups. 

1.2 Forskningsfrågeställning 
Alla typer av forskning bör vara beskrivna genom en väl formulerad och tydlig fokus på 
forskningsfrågestållnig. För att lösa problem med avsaknande av riktlinjer för mjukvarustartup, 
specifierar vi följande forskningsfrågeställning:  
 
“Vilka riktlinjer bör en mjukvaru entreprenör tänka på när dom går in i entreprenörskap inom 
mjukvaruindustrin?”  
 
Den här frågeställning används för att guida forskaren genom forskningsprocessen som 
resulterar i en effektivt forskningsstrategi. 

1.3 Syfte 
Syftet med den här forskning är att skapa riktlinjer med lista på förutsättningar för 
mjukvaruutvecklare som startar upp ett mjukvaruutvecklingsföretag.  
 
Riktlinjen kallas för riktlinjer för mjukvarustartups. Riktlinjen kan tillämpas på alla typer av 
mjukvaror som är tänkt att byggas för alla plattformar och operativsystem som, iOS, macOS, 

25 "Entreprenörskap är ett sätt att tänka” | Artikel | ESBRI." 2013. 15 Jun. 2016 
<http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1508> 
26 "Top 20 Reasons Why Startups Fail [Infographic]  Forbes." 15 Jun. 2016 
<http://www.forbes.com/sites/groupthink/2016/03/02/top20reasonswhystartupsfailinfographic/> 

10 

http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1508
http://www.forbes.com/sites/groupthink/2016/03/02/top-20-reasons-why-startups-fail-infographic/


 

tvOS, watchOS, Android, Google Chrome, Amazon fire, Webb, Windows och Linux. Apparna för 
dessa plattformar finns distribuerade på olika marknader  för respektive plattform.  27

1.4 Mål 
Det kortsiktiga målet är att skapa en riktlinje som ska fungera som en samlad information och 
vägledning för att skapa kännedom om startup inom mjukvaruindustrin och dess innebörd för att 
entreprenörer snabbt ska kunna komma igång med sina mjukvarustartups och börja sin resa i 
rätt riktning.  
 
Det långsiktiga målet är att ge en grund för vidare studier inom affärsutveckling av 
mjukvarustartups och kännedom om startup som affärsmodell. 

1.5 Metod 
Uppsatsen reder ut begreppet startups genom att studiera startups inom mjukvaru industrin och 
deras lärdomar på vägen från idé till börsintroduktion. Små företag som snabbt skalas upp och 
kan växa från enstaka grundare till att ha flera tusen anställda med en global marknad.  
 
Studier sker genom kvalitativ forskning  med djup intervjuer  för datainsamling till 28 29

forskningsarbetet. Datainsamlingen som intervjuer av grundare av ett antal utvalda startup 
företag och fallstudier  av succé företag som har lyckats med börsintroduktion, datainsamling i 30

form av fallstudier beskriver entreprenörskap och startup företag från idé stadiet till 
börsintroduktion . Intervjuer analyseras och falsiferas  genom fallstudier av entreprenörernas 31 32

lärdomar längs deras väg av entreprenörskap. En beskrivning över startup företagets olika faser 
från idé till börsintroduktion är till för att förtydliga begreppet startups, investeringar i olika stadiet 
från seed till börsintroduktion. 

1.6 Målgrupp 
Uppsatsen har främst två målgrupper. För att minimera effekten av förlust och öka oddset för 
succé riktar sig arbetet främst till entreprenörer, grupper och individer inom mjukvaru industrin 
som är intresserade av att ge sig in i entreprenörskapet i form av startup. Myndigheten kan 
tänkas dra nytta av forskningen för att driva på entreprenörskap för att stötta entreprenörer 
under den kritiska perioden för att öka antalet företag och jobb tillfällen som driver på den 
nationell ekonomin.  

27 "The Ultimate App Store List  App Industry Insights  Business of Apps." 2015. 16 Jun. 2016 
<http://www.businessofapps.com/theultimateappstorelist/> 
28 "Kvalitativ forskning – Wikipedia." 2011. 20 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_forskning> 
29 "Djupintervju – Wikipedia." 2011. 20 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Djupintervju> 
30 "Fallstudie – Wikipedia." 2011. 20 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Fallstudie> 
31 "Initial Public Offering (IPO) Definition | Investopedia." 20 Jun. 2016 
<http://www.investopedia.com/terms/i/ipo.asp> 
32 "Falsifierbarhet – Wikipedia." 2011. 20 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Falsifierbarhet> 
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1.7 Avgränsningar 
Riktlinjen omfattar enbart mjukvaruföretag och deras lärdomar på vägen till börsintroduktion 
med stor förankring kring investeringar i olika stadiet av ett startup företag. Riktlinjer är endast 
översiktligt rekommendationer inom detta omfattande området.  

1.8 Terminologin 
Många termer i uppsatsen bör vara självförklarande. Men en del terminologin som är självklara 
termer inom branschen kan vara svårt att förstå. Dessutom råder delade meningar om 
tolkningen av dessa terminologier. Därför har stor vikt lagts på att ge referera till olika källor 
direkt i uppsatsen för att läsarna enkelt ska få samma uppfattning om terminologin och snabbt 
ska kunna ta till sig terminologin och fortsätta sin läsning obehindrat.  
En separat lista på ordlista finns under ett särskilt kapitel.  
 
Den exakta definitionen av “startsup” är en omfattande brett debatt. Kärnan av debatten liknar 
dock den som U.S. Small Business Administration beskrivning att en startup är en “business 
that is typically technology oriented and has high growth potential”. Alltså att det är “företag som 
är typisk teknisk orienterad och har en hög tillväxt potential”.  33

1.9 Disposition 
Resterande arbetet i den här uppsatsen finns i följande kapitel:  
 
Kapitel 2: Metod:  Den här kapitel beskriver forskningsmetoder. Den beskriver den valda 
forskningsstrategin, forskningsfaser och forskningsinstrument. 
 
Kapitel 3: Startups och entreprenörskap inom mjukvaru industrin:  Den här kapitel beskriver 
startups i sin helhet. Den beskriver olika stadiet av en startups från idé till börsintroduktion.  
 
Kapitel 4: Fallstudie:  Kapitlet tar upp fallstudie av tre mjukvarustartups företag och succé 
mjukvarustartups företag.  
 
Kapitel 5: Riktlinjer för mjukvarustartups:  Den här kapitel är en resultat av studier och är riktlinjer 
för mjukvarustartups med konsekvensbedömning.  
 
Kapitel 6: Analys och diskussion:  Kapitlet beskriver analys och diskussion av uppsatsen. 
 
Kapitel 7: Slutsatser och framtida arbete:  Under den här kapitel presenteras slutsatser och 
anmärkningar för framtida arbetet. 
 

33 "Startup company  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 20 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company> 
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Kapitel 2. Metod 
I den här kapitel presenteras forskningsmetodologin som tas upp i den här studie. Första 
delkapitel 2.1 ger en översikt av forskningsstrategin. delkapitel 2.2 listar alla forskningsfaser 
medans delkapitel 2.3 beskriver motivation för den här typen av forskning och val av metod 
som var lämplig för den här studie. 2.4 presenterar forsknings instrument som användes för 
datainsamling och evaluering av forsknings resultat. Slutligen, delkapitel 2.5 beskriver samplad 
metod och förvärvad erfarenheter under arbetsgången.  

2.1 Forskningsstrategin 
Att föreslå en riktlinje för mjukvarustartups var inte en lätt uppgift för författaren av denna 
examensarbete som är bara en kandidatstudent. Det krävs mycket mod och ansträngningar. 
Uppsatsen blev mer komplicerat på grund av det faktum att det fanns tillgång till vägledning från 
verksamt angående hur man startar och driver en mjukvarustartups. För att uppnå solida och 
trovärdiga resultat och att ta itu med forskningsfrågan, var författaren tvungen att utforma en 
lämplig strategi som kunde ge maximal utgång inom den tidsramen som tilldelats för att skriva 
denna uppsats. 

 

 
Figur 2.1  Forskningsstrategi 

 
Forskningsstrategin är presenterade på Figur 2.1 som visas här utgick arbetet från 
forskningsfråga som resulterade i lärdomar som grundarna av mjukvarustartups har haft på 
vägen vid utvecklingen av sina mjukvaru produkter. Att göra en beskrivning av mjukvarustartups 
har utmaningen till stor del varit att definiera termen startups då det råder delade meningar om 
dess betydelse. Många termer som dyker upp i sammanhanget har varit ekonomi relaterat då 
mjukvarustartups måste hela tiden tänka på att finansiera och hitta investerare till sitt företag för 
att kunna hålla igång utvecklingen av mjukvaru produkter. Därmed har ett antal nyckelord 
identifieras för att förstå innebörden av dessa och föra relevant konversationer vid kvantiativt 
forskning med djupintervjuer under forsningsmetod delen. Då forskningsämnet är nytt för 
uppsatsförfattaren har det varit viktigt att hela tiden samla in översiktligt information och 
bakgrunds information om forskningsämnet från olika källor som wikipedia, ordböcker, 
referenser och vetenskapliga artiklar. Efter intervjuer och litteratur studier har uppsatsförfattaren 
analyserat och falsifierat det insamladade data för att uppnå en tillförliglighet och relevans.  
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2.2 Forskningsmetoder 
Det är viktigt att planera och lägga fram forskningsmetoder och forskningsprecessen, bilaga b. 
Vid utförande av examensarbete. Forskningsmetoder avgör kontexten av forskningen som i sin 
tur påverkar utkomsten av arbetet. Författaren har en uppsättning av metoder och metodologier 
som används som en vägledning för planering och validering av sin forskning. Det finns två 
typer   av forskning som är praktisk forskning och teoretisk forskning som i sin tur innehåller 34

kvalitativ och kvantiativa metoder. Valet av forskningsmetoder för Riktlinjer för 
Mjukvarustartsups motiveras i avsnitt 2.2.12.2.2 

2.2.1 Kvalitativ forskning  
Denna typ av forskningsmetod innebär att man beskriver i detalj specifika situation med hjälp av 
forskningsverktyg som intervjuer, enkäter och observationer. Kvalitativ forskning är främst 
grundforskning. Det används för att få en förståelse för bakomliggande orsaker, åsikter och 
motiv. Det ger insikter i problemet eller bidrar till att utveckla idéer eller hypoteser för eventuell 
kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning   används också för att upptäcka trender i tankar och 35

åsikter, och dyka djupare in i problemet. Kvalitativa datainsamlingsmetoder varierar och 
använder ostrukturerade eller semistrukturerade metoder. Några vanliga metoder inkluderar 
fokusgrupper (gruppdiskussioner), individuella intervjuer, deltagande och observationer. 
 

 
Figur 2.2  Forskningsmetoder 

 
Då arbetet är av teoretisk karaktär på grund av dem begränsningar och avgränsningar i arbetet 
vad gäller mjukvarustartups och tid det skulle ta att starta upp ett företag och göra mätningar 
har valet av den kvalitativa forskningsmetod varit naturligt. Metoden ger tillgång till 
forskningsinstrument som djup intervjuer med öppna frågor (eng. open ended questions) som är 
designad för att få en komplett och meningsfull svar genom grundarnas egna kunskaper, 
tolkningar och känslor för grundarnas mjukvaruprodukt och företaget.  

34 "Vetenskaplig metod – Wikipedia." 2011. 13 Jul. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_metod> 
35 "Kvalitativ forskning – Wikipedia." 2011. 13 Jul. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_forskning> 
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2.2.2 Kvantitativ forskning 
Den här typen av forskningsmetod kräver mätbara data som inbegriper numeriska och 
statistiska förklaringar. Kvantitativ forskning   används för att kvantifiera problemet genom att 36

generera numeriska data eller data som kan omvandlas till användbara statistik. Det används 
för att kvantifiera attityder, åsikter, beteenden och andra definierade variabler  och generalisera 
resultaten från en större population. Kvantitativ forskning använder mätbara data för att 
formulera fakta och avslöja mönster i forskningen. Kvantitativa datainsamlings sker genom 
person intervjuer, telefonintervjuer, studier, online omröstningar och systematiska 
observationer. 
 
För att kunna kvantifiera beteende och söka svar för antalet misslyckade mjukvarustartups. 
Dess orsaker som i sin tur resulterar i en riktlinje för mjukvarustartups var utmaningen att kunna 
samla in stora mängder statistisk data från en mängd mjukvarustartups inom den begränsade 
tidsramen. Därmed har den kvantitativa delen för antalet misslyckade startups och orsaken 
begränsas till att referera till den forsknings rapport och statistik   utförd av analys företaget CB 37

insight. CB insight är tillförlitligt analys företag som levererar statistik till många globala fortune 
500 företag.  
 

2.3 Forskningsfaser och instrument 
Den här delen beskriver forskningsfaser och sambandet med forsknings instrument under hela 
studie. Med totalt tre olika forskningsfaser som började med litteratur studier följd av fallstudie 
sedan intervjuer som avslutas med utvärdering och analys i delarna 2.3.12.3.3. 

 

36 "Kvantitativ forskning – Wikipedia." 2011. 13 Jul. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvantitativ_forskning> 
37 "156 Startup Failure PostMortems  CB Insights." 2014. 13 Jul. 2016 
<http://www.cbinsights.com/blog/startupfailurepostmortem/> 
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Figur 2.3  Forskningsfaser 

2.3.1 Litteratur studie 
För att skapa en fundamentalt teoretisk förståelse för mjukvaruutvecklingens entreprenörskap 
och management inom mjukvaru industrin har det varit viktigt att studiera litteraturer som 
behandlar mjukvarustartups branschen och till viss del entreprenörskap för att särskilja dessa åt 
då mjukvarustartups med mjukvaror som produkt och entreprenörskapet i generellt. Litteratur 
studier har pågått ömsesidigt med arbetet då det visar sig vara mycket pedagogisk under 
uppsatsskrivning och problem som har uppstått under arbetsgången.  
 
Ämnes sökningar i vetenskapliga artikel databaser från studenter och forskare där författaren 
har studierats till viss del. Då det har funnits ett fåtal relaterade arbeten kunde författaren ta till 
sig information för att skapa en korrekt bild av den nuvarande situationen inom mjukvaru 
industrin och skapa en förståelse för branschen i sin helhet. Detta resulterar i en riktlinje för 
själva examensarbetet. 

2.3.2 Intervjuer 
Under arbetsgången har det till början varit utmanande att kategorisera olika delar av arbetet 
och dem olika problemen som tolkningen av den första intervjun för att förbereda sig för en 
andra rond av intervju och kunna diskutera djupare på samma tekniska termer som används 
inom mjukvarustartups grundarna. För att på ett vetenskaplig förhållningssätt kunna dra nytta av 
den kvantitativa studier har många observationer gjorts under dem två intervju ronder.  
 
Djupintervjuer som forskningsinstrument kan till viss del liknas vid handlings forskning och har 
fungerat som en valideringsverktyg som har varit mycket effektivt inom den tidsram som 
examensarbetet tillgivits. Instrumentet har resulterat i en djupdykning av tre olika 
mjukvarustartups och olika grundare med sin bakgrund. Intervju frågorna som ställts har varit av 
en öppna frågor karaktär, bilaga c. 

2.3.3 Fallstudie 
Fallstudie av utvalda succé företag inom mjukvaruindustrin syftade till att ge djupgående 
kunskaper om mjukvarustartups då dessa succé företaget har en gång varit startups men 
lyckats komma ut ur startups stadiet genom t.ex. en börsintroduktion. Fokuset för fallstudien var 
att kunna dra slutsats av olika parametrar som har varit den bidragande orsaken till succé för 
företaget. 
 
Författaren fokuserade på tre företag, som sedan undersöks ”på djupet” för att få mer 
detaljerade kunskaper än vad man kan få vid till exempel en enkät. Fallstudien som metod har 
varit viktigt för att avgränsa arbetet till att fokusera bara på en viss sak och kunna skapa en 
riktlinje för arbetet. Då arbetet är utformat för att förstå förhållandet mellan olika parter som 
investerare och grundare av mjukvarustartups har fallstudie varit avgörande då det är oftast 
sociala relationer och processer mellan dessa parter som undersöks.  
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Den detaljerade kunskapen från fallstudie har visat på hur komplexa sammanhang såsom 
sociala relationer och processer fungerar. 

2.4 Sampling metod 
Valet av intervjupersoner har varit baserad på tillgänglighetsval då grundarna ägnar mycket tid 
på utveckling av mjukvaruprodukter och sitt företag har detta resulterat i ickeprobabilistiska 
provtagning. För att vara relevans med forskningsfrågan om lärdomar på vägen i sin 
mjukvarustartups har urvalet av intervjupersonerna varit riktade mot grundarna av företag som 
var tillgängligt med tillräckligt teoretisk relevant och feedback om lärdomar på vägen. 

2.5 Förvärvad erfarenhet 
Till en början har fokuset för arbetet varit att undersöka vad en mjukvarustartups innebär då 
författaren var intresserade av entreprenörskapet inom mjukvaru industrin och hur mjukvaror 
kan förändra världen. Författarens uppfattning om gränsen mellan startups och små, medelstora 
och stora företag (eng. SME) var begränsade till en början. Senare under arbetsgången har den 
förvärvade kunskapen och erfarenheten om startups resulterat i en tydlig urskiljning mellan dem 
olika modeller. Den ömsesidiga litteratur studie som fortlöper genom hela arbetsgången har 
visat sig vara mycket pedagogisk och relevant vid konversationer och intervjuer av grundarna.  
 
Efter genomgång med handledare uppstod en forskningsfråga om lärdomar på vägen i 
mjukvarustartups som har varit en stöttepelare under arbetsgången. Utifrån forskningsfrågan 
kunde författaren använda detta som ett delmål i forskningen för att samla in data genom olika 
forsknings instrument och forskningsfaser.  
 
För att avgränsa arbetet och hålla detta inom den tidsramen av åtta veckor har en 
forskningsstrategi skapats för att på ett vetenskapligt förhållningssätt resultera i en riktlinje för 
mjukvarustartups som ett slutgiltig mål. Genom att studiera litteraturer om mjukvarustartups och 
samtal med investerare om investeringar av en startups kunde författaren skapa en bättre 
uppfattning och kriterier för att lyckas med en startups. 
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Kapitel 3. Startups och entreprenörskap inom 
mjukvaru industrin 
Den här kapitel ger en teoretisk bakgrund som forskningen är baserad på. Avsnitt 3.1 ger en 
utökad bakgrund om startups medans 3.2 presenterar startup livscykel där 3.3 beskriver olika 
investerings stadiet av en startup och 3.4 listar kriterier som investerarna tittar på vid investering 
av en mjukvarustartup. 

3.1 Utökad Bakgrund 
Startup är nystartat företag som är grundat av entreprenörer. Mjukvarustartup företaget tillhör 
kategorin av dom snabbt växande företag. Oftast refereras mjukvarustartups till företag som 
syftar till att snabbt utveckla ett skalbart affärsmodell kring internet, kommunikation, robotik, etc. 
Startups är i allmänhet involverade i utformningen och genomförandet av innovativa processer 
för utveckling, validering och forskning för målmarknader. 
 
En populär definition av Steve Blank och Bob Dorf definierar en start som en "organisation som 
bildats för att söka efter en repeterbar och skalbar affärsmodell.". I det här fallet är "Sök" avsedd 
att särskilja etablerade startups från småföretag, till exempel en restaurang som arbetar på en 
mogen marknad. Den senare implementerar en välkänd existerande affärsstrategi, medan en 
startup utforskar en okänd eller innovativ affärsmodell för att störa befintliga marknader, som i 
fallet med Amazon, Uber eller Google.  
 
Blank och Dorf tillägger att startups är inte mindre versioner av större företag utan, “en startup 
är en temporär organisation som syftar till att söka efter en produkt eller marknadpassform och 
en affärsmodell, medan däremot ett stort företag är en permanent organisation som redan har 
uppnått en produkt eller marknad passform och är utformad för att utföra en väldefinierad, 
beprövade, stabil, tydlig och otvetydig, repeter bara och skalbart affärsmodell”. Blank och Dorf 
uttrycker även att en startup går huvudsakligen från misslyckande till misslyckande i ett försök 
att lära av varje fel och upptäcka vad som inte fungerar i sin resa med att söka efter en 
repeterbar, hög tillväxt affärsmodell.          38 39 40 41 42

38 "Startup company  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 20 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company> 
39 Blank, Steve and Dorf, Bob (2012). The Startup Owner's Manual, K&S Ranch (publishers), ISBN 
9780984999309 
40 Blank, Steve (20082015). Blog on entrepreneurship 
41 Blank, Steve (2013). “What I Wish I Knew About Startups  Steve Blank, Consulting Associate Professor 
at Stanford University” (video, 30min). The audience is composed of the CEOs of the portfolio companies of 
Khosla Ventures. Talk given in May 2013, posted on the official You Tube channel of Khosla Ventures  in 
May 2014 
42  Blank, Steve (May 2013). Why the Lean StartUp Changes Everything, in Harvard Business Review 
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Paul Graham säger att "Ett startup är ett företag som syftar till att växa snabbt. Att nytt grundat 
företag inte i sig gör att det klassificeras som ett startup företag. Det är inte heller nödvändigt för 
en startup att arbeta med teknik, eller ta riskkapital, eller har någon form av utgångs 
strategi(eng. exit strategy). Det enda väsentliga är tillväxt. Allt annat vi förknippar med startup 
följer tillväxt". Graham tillade att en mjukvaru entreprenör som startar upp en mjukvarustartup är 
engagerad om att lösa en svårare typ av problem än den som ett vanligt företag gör. "Man 
bestämmer sig för att söka efter en av de sällsynta idéer som genererar snabb tillväxt."   43

 
Aswath Damodaran uppgav att värdet av en startup bolag "vilar helt på den framtida 
tillväxtpotential." Hans definition betonar utvecklingsstadium snarare än strukturen i företaget 
eller dess respektive bransch. Följaktligen listar han vissa egenskaper hos en startup som 
inkluderar, men är inte begränsade till, dess brist på historia och tidigare finansiella rapporter, 
dess beroende av privata riskkapitalister, och dess odds för överlevnad.  44

3.2 Startup Livscykel 
Mjukvarustartups finns i alla storlekar och former. Det gemensamma målet av dom flesta är 
kunna ta sin idé hela vägen till att bli ett etablerad företag på börsen.  På vägen dit finns olika 45

uppgifter som en startup måste ta sig igenom. Några av dom viktigaste uppgifterna vid 
grundandet och idealisering av företaget är att hitta medgrundare för att bilda ett team för att 
säkra kompetens resurser som möjliggör utvecklingen av den första Minimi Gångbara Produkt 
(eng. MVP) för att snabbt kunna validera, bedöma och utveckla idén eller affärskoncept . 46

Genom MVP kan företaget sedan fördjupa sig i sin idé för att etablera en förståelse för 
produkten och dess potential på marknaden. 

 
Figur 3.2.1  Startup Livscykel   47

 

43  Graham, Paul (September 2012). Startup Equals Growth ,  in Graham's Essays  on entrepreneurship 
44  Damodaran, Aswath (April 2012). Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the 
Value of Any Asset , Wiley, ISBN 9781118011522, 3rd edition 
45 "Startup company  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 23 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company> 
46 Blake, Martin; Wijetilaka, Shehan (26 February 2015). "5 tips to grow your startup using SWOT analysis". 
Sydney. Retrieved 13 August 2015. 
47 <https://www.blossom.co/wpcontent/uploads/2011/08/startuplifecycle1160x630.png> 
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Det är vanligt att delägarna etablerar ett avtal med samtliga ägare, grundarna för att komma 
överens om åtagande, ägande rätt av eventuellt patent, bidrag som förväntas av samtliga 
grundare. En uppdelning av företaget och åtagande. Processen resulterar i ett aktieägaravtal .  48

 
För att minimera finansiella risker är det viktigt att föra prognos för företaget. Prognoser är 
processen för att projicera uppskattningar för den framtida försäljning och intäkter. Även om 
företaget är intäkts baserad eller sälj baserad, måste företaget gå igenom denna process. Både 
för grundarens egen förståelse för företagets kassaflöde och behov, samt för att hjälpa företaget 
att säkra finansieringen. Affärsmodeller för startups i allmänhet hittas via en bottenupp(eng. 
bottomup) eller toppbottenstrategi(eng. topdown).  
 

● Topdown prognos fokuserar på den totala marknaden och använder denna information 
för att identifiera företagets demografi och mål. Man antar att, med tanke på den 
befintliga marknaden och potentiella marknadstillväxt, kan företaget räkna med att ta del 
av en viss procentuell andel av marknaden under det första året, en större andel i år två, 
och så vidare. 
 
Till exempel, om startup företaget har utvecklat en iPhone app, kan man studiera antalet 
konsumenter som har köpt appar för sina iPhones. Om det finns 80miljoner aktiva 
iPhoneanvändare och hälften av iPhoneanvändare köper minst en app per månad, kan 
man göra ett antagande. Genom ett konservativt antagande kan man uppskatta att av 
de 40miljoner aktiva iPhoneanvändare som köper appar, kommer 1% av dessa 
konsumenter att köpa företagets app. Det skulle ge startup företaget 400tusen nya 
kunder i det antagande. Genom att vara kritiskt mot sin prognos med fakta och genom 
att skapa en mer realisitisk projicering kan man skapa en mer trovärdig prognos för 
företagets potential.  

 
● Bottomup prognos är en detaljerad budget plan tillhörande dem olika avdelning i 

företaget. Det är mer realisitsk prognos än topdown prognos där anställningsplaner och 
intäktsprognoser baseras på den faktiska försäljningsprognosen. Det är i huvudsak 
driftskostnadsplanen minus avskrivningar, plus investeringar. Med andra ord, beräknar 
man potentiella intäkter genom att multiplicera antalet potentiella försäljningen per 
produkt av den genomsnittliga försäljningsvärdet. Uppenbarligen är detta ett mer 
strategiskt tillvägagångssätt där man analyserar på den nuvarande situation och 
kapacitet och se var man rimligen kan förvänta sig nästa steg ifrån den här prognosen . 49

 
Med den tidigare exempel på den iPhone app, kan man se hur företagets 
inkomstberäkningarna väsentligt skulle krympa med hjälp av denna metod. Nu, istället 
för att titta på marknaden och dess potential, måste man titta på den egna marknaden 

48 "Shareholders' agreement  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 23 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Shareholders'_agreement> 
49 "BottomUp vs TopDown Forecasting: Realistic Financial Planning ..." 2012. 23 Jun. 2016 
<http://earlygrowthfinancialservices.com/bottomupvstopdownforecastingrealisticfinancialplanning/> 
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(exempelvis befintliga kunder eller Twitter anhängare) och kartlägga hur man kan dra 
nytta av den nuvarande ställning i nyförsäljning. 

 

 
Figur 3.2.2  Top to Bottom strategy   50

 
En mjukvarustartup upphör att klassificeras som en startup när den passerar olika milstolpar  , 51

såsom att bli börsnoterade i en börsintroduktion, eller upphör att existera som en självständig 
enhet via en fusion eller ett förvärv. Företag kan också misslyckas och upphör med 
verksamheten helt och hållet. Storleken på företaget och mognadsgraden av startup ekosystem, 
där startups föds och genom går förändringar har en tydlig effekt på volym och framgång för 
nystartade företag.  52

 
Investerare i allmänhet lockas till mjukvarustartup bolag som utmärker sig genom sin starka 
team av grundarna, risk/avkastningsprofil och skalbarhet. Det vill säga, mjukvarustartups har 
lägre bootstrapping  kostnader, högre risk som i sin tur ger högre potentiell avkastning på 53

investeringen. Framgångsrika startup är vanligtvis mer skalbar  än ett etablerat företag, i den 54

meningen att de har potential att växa snabbt med begränsad investering av kapital, arbetskraft 
resurser eller marknad.  55

 
Att vara på rätt plats och rätt tid, rätt timing är och har oftast varit den enskilt viktigaste faktorn 
för dom största startup framgångar , men samtidigt även identifierat som ett av de svåraste 56

sakerna att bemästra anser många serie entreprenörer och investerare . Startups möter flera 57

50 https://sahriskmanager.files.wordpress.com/2013/07/ouraproachimage.gif 
51 Rachleff, Andy. "To Get Big, You've Got to Start Small". TechCrunch. Retrieved 20130128. 
52 "Startup ecosystem  Wikipedia, the free encyclopedia." 2013. 23 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_ecosystem> 
53 "Bootstrapping  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 23 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping> 
54 "Scalable | Definition of Scalable by MerriamWebster." 2006. 23 Jun. 2016 
<http://www.merriamwebster.com/dictionary/scalable> 
55 Amit Ghosh (14 December 2014). "How To Choose The Best Business Structure To Choose For A 
Startup?". The Startup Journal. Retrieved 30 April 2016. 
56 Bill Gross. "Bill Gross: The single biggest reason why startups succeed  TED Talk  TED.com". 
57 "Timing your startup | cdixon blog." 2010. 23 Jun. 2016 <http://cdixon.org/2010/11/07/timingyourstartup/> 
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unika möjligheter till finansieringar från riskkapitalbolag och affärsänglar som kan hjälpa 
nystartade företag att inleda sin verksamhet, utbyta säd pengar(eng. seed money) för en 
ägarandel av företaget. I praktiken är emellertid många startups initialt finansierat av grundarna 
själva, genom så kallada bootstrapping. Factoring är ett annat alternativ, men inte unikt för 
startups.  
Andra möjligheter inkluderar finansierings olika former av crowdfunding, exempelvis aktie 
crowdfunding.  58

3.3 Investering av en startup 
För att finansiera idén och mjukvarustartup verksamheten behövs resurser oftast i form av 
pengar och kontanta medel för att få verksamheten att vara “uppe” i den takten som klassas 
som en startups. Det finns många olika sätt att finansiera mjukvarustartups och det beror på 
vilken affärsmodell man väljer och finaniserings kategorier.  59

 
● Privat finansiering  Vid privat finansiering kan det exempelvis vara ett lån eller använda 

eget kapital för att finansiera verksamheten. Det kan även vara privat finansiering från 
vänner och familj.  60

● Företagsinvestering Vid företagsinvestering kan det exempelvis vara investering som 
kommer från riskkapitalister(eng. Venture Capital, VC.) oftast i utbyte mot en viss aktie 
kapital av företaget. 

● Crowdfunding  Crowdfunding är när man använder olika nätverk för att kollektivt samla 
in resurser från publiken. Kickstarter  och Funded By Me  är exempel på 61 62

crowdfundingplattformar för olika projekt. En annan form av Crowdfunding som är 
vanligt inom dataspelsbranschen är att lansera en enklare version av ett spel 
kostnadsfritt, men att begära från användarna att betala för mer avancerade funktioner i 
spelet (även känt som freemium). 

● Inkubatorer  Något som kan förkorta startsträckan avsevärt för företaget är att vara med 
i en företagsinkubator. De tillhandahåller ofta lokaler, coachning, stöd och nätverk under 
en begränsad tidsperiod. Detta kräver att man brinner för en idé, men också att man vill 
lära sig av andra och dela med sig av sina erfarenheter till dem. Det finns många olika 
inkubatorer, t.ex. den inkubatorn som är spelinriktade inkubator samlas i The Game 
Incubator Network. 

 

58 "Cashstrapped entrepreneurs get creative  BBC News." 2010. 23 Jun. 2016 
<http://www.bbc.co.uk/news/10100885> 
59 "Finansiering  verksamt.se." 2013. 21 Jun. 2016 
<https://www.verksamt.se/starta/vadgalleridinbransch/dataspel/finansiering> 
60 "How Funding Works  Splitting The Equity With Investors  Infographic." 2013. 23 Jun. 2016 
<http://fundersandfounders.com/howfundingworkssplittingequity/> 
61 <http://en.wikipedia.org/wiki/Kickstarter> 
62 "FundedByMe  Wikipedia, the free encyclopedia." 2013. 21 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/FundedByMe> 
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Då mjukvarustartups kan jämföras som ett barn som växer upp krävs det olika angreppssätt och 
investerings stadiet. T.ex. så kan föräldrarna inte uppfostra en tonåring på samma sätt som då 
barnet var yngre. Därmed är det vanligt att man klassificerar startups investeringar på dem olika 
stadiet.  

 
Figur 3.3.1  Finansiering av startups   63

3.3.1 Idé stadiet 
Uppdelningen av kapital investering i ett mjukvarustartups kan liknas vid uppdelning av en rund 
tårta. Till en början är företaget litet, vilket kan liknas vid en lagom liten tårta. Då äger grundaren 
100% av tårtan. När grundaren tar in investering, oftast   i utbyte av kapital så växer företaget, 64

tårtan blir större. 
 
Under idé stadiet arbetar grundaren med sin idé. Det arbetet som grundaren utvecklar fram 
under idé stadiet resulterar i ett värde. Detta värdet omvandlas sedan till eget aktie andel. Då 
grundaren är ensam i företaget och äger då 100% av företaget som förmodligen är oregistrerad 
företag under den här tiden. 

3.3.2 Med grundare stadiet 
Då idén utvecklas och omvandlas till en mjukvaruprototyp kan grundaren inse att det tar långt 
tid att förverkliga prototypen. Det är under det här stadiet som grundaren söker upp 
medgrundare till företaget som kompletterar grundaren.  

63 "Startup company  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 23 Jun. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company> 
64 "How Funding Works  Splitting The Equity With Investors  Infographic." 2013. 29 Jun. 2016 
<http://fundersandfounders.com/howfundingworkssplittingequity/> 
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En medgrundare som är entusiastiskt och smart är en ideal grundare. Grundaren och potentiell 
grundare jobbar på idén under en kort period, oftast ett par dagar och inser att det arbetet som 
den potentiella medgrundaren faktiskt ger ett värdet till företaget. Grundaren erbjuder den 
potentiella medgrundaren att bli medgrundare för hälften av företaget, 50% då grundaren 
eventuellt inte kan erbjuda lön. I det här stadiet är företaget i princip inte värt någonting och 
medgrundaren tar en stor risk och gör hälften av det arbetet och 50% skulle då innebära att 
medgrundaren blir mycket mer motiverad än ett mindre aktie kapital. 
 

 
Figur 3.3.2  Investering av startups   65

3.3.3 Familj och vänner stadiet 
För att snabba upp utvecklingen läggs då vissa delar av arbetet på frilansare och outsourcar för 
att snabba upp utveckling och eventuell marknadsföring. Grundarnas kapital rinner ut, man äter 
nudlar tre gånger per dag för att spara pengar. Företaget behöver finansiering men har inte 
producerat tillräckligt för att visa upp för risk kapitalister eller kontakt med affärsänglar.  
 
Affärsänglar är sofistikerad investerare med kapital oftast över 10miljoner kronor eller med en 
årsinkomst på över 1,52 miljoner. Då grundarna eventuellt har en välställd familjemedlem som 
tror på grundarnas idé och är angelägen om att investera i företaget. Ett kontrakt upprättas. 
Grundarna ger bort 5% av företaget i utbyte mot 50,000kr i kontanter och sätter 20% av 
företaget åt sidan för framtida investeringar. Nu har grundarna kapital för att arbeta vidare på 
prototypen i ytterliggare ett halv år innan pengarna tar slut. 

65 <http://lifeasaninvestment.com/2015/03/15/startupshowtogetfunding/> 
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3.3.4 Säd stadiet 
Grundarna arbetar vidare med prototypen och registrerar företaget. Pengarna börjar rinna ut, 
startups upphör att existerar om pengarna tar slut. Grundarna söker möjligheter för företaget 
och kommer fram till inkubator och affärsänglar. Inkubatorer är en verksamhet vars främsta 
uppgift är att få nya företag att växa så snabbt som möjligt. Inkubatorer erbjuder en kombination 
av affärsrådgivning, nätverk, kontorsyta och finansiering. Oftast mindre summor av finansiering. 
Affärsänglar investerings rundor är på flera hundra tusen på olika företag.  Grundarna hittar 66 67

ängel investerare som är villig att investera 200,000kr på företaget och tror att det grundarna 
har är värt 1miljon. För att räkna ut hur många procent av företaget som grundarna ska ge bort 
adderar man värderingen och investeringen. 1,000,000+200,000 vilket ger 1,200,000kr i värdet 
efter investering. Då ängeln är villig att investera är företaget redan värt 1,200,000kr. Man tar 
pengarna först innan man ger bort aktie kapital. Det som ängel investerare får blir 
200,000/1,200,000 vilket ger ⅙ eller 16.7% av företaget för 200,000kr. 

3.3.5 Serier AZ stadiet 
Ängel investerarna investera i flera olika företaget och sår ett frö, säd. Då grundarna ger bort 
delar av företaget för att finansiera företaget så tappar man kontroll över företaget. Andelarna 
som grundarna och familjemedlem äger minskar med ⅙ i samband med ängel investeringen 
likaså den del av företaget som är satt åt sidan för framtida investeringar. Se figur 3.3.2 och 
bilaga a. Då företaget växer större med varje investering är det inte negativt att ge upp andelar 
av företaget. Samtidigt är det viktigt att endast ta investeringar enbart då det är nödvändigt. 
Från människor som man respekterar för att inte riskera att företaget utvecklas åt fel håll.  
 
Med investeringen kan företaget utveckla sin idé och fördjupa sig i den. Företaget bör redan nu 
ha ett minimi gångbara produkt(eng. MVP) och en dragkraft av användare. Företaget tar kontakt 
med riskkapitalister, som investerar genom venturekapital  mycket mer än det som 68

affärsänglarna investerar. Riskkapitalisten värderar det som företaget har till 4miljoner och är 
villig att investera 2miljoner. Samma som tidigare blir värderingen 4,000,000+2,000,000 som ger 
ett värdet på 6,000,000kr. Riskkapitalisten får 2,000,000/6,000,000 vilket ger 33.3% av företaget 
och äger större del av företaget.  
 
Den första venturekapital ronden är företagets första series A. Det går att fortsätta på samma 
spår på series B, C och vidare. Men risken är då att finansieringen tar slut och ingen vill 
investera i företaget och då dör den. Eller företaget kanske bygger en lösning som ett större 
företag vill ha och köper då upp startups. Det kan också vara möjligt att det går så bra för 
företaget och man beslutar sig för att bli noterad på börsen. 

66 “The Startup adventure”  Erik Wallin, 2015. 
67 "Angel Resource Institute." 2013. 29 Jun. 2016 
<http://www.angelresourceinstitute.org/resourcecenter/2012haloreportinfographic.aspx> 
68 "Venturekapital – Wikipedia." 2013. 29 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Venturekapital> 
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3.3.5 Börsnotering 
Det finns två grundläggande skäl till varför företag vill bli noterad på börsen. Tekniskt sett så är 
börsnotering bara ett sätt att ta in kapital, men tillgången till flera miljoner investerare där vem 
som helst kan köpa andelar. En marknadsplats för att sälja andelar. Enklare än att gå till olika 
investerare. 
 
I samband med börsnoteringen är det enkelt att omvandla aktie andelar till aktie kapital vilket är 
så gott som pengar. Det finns investmentbanker  som gärna vill att företaget noteras på börsen 69

som genom sin tillgång till finansiella marknader hjälper investmentbanker sina kunder att 
erhålla kapital genom att exempelvis emittera aktier och obligationer. Sist men inte minst kan 
det finnas tidigt anställda som i utbyte mot risken av startups som tar andelar av företaget i 
utbyte mot lön.  

3.4 Kriterier investerarna tittar på när dom ska investera i en startup 
Investerarna är villig att riskera en summa pengar i utbyte mot att komma in tidigt i ett företag för 
att i framtiden då företaget växer sig större så kommer pengarna även att växa.  
Men det finns kriterier som oftast är viktiga och avgörande för att investerarna ska investera i ett 
företag. Många investerare värderar riskerna olika. Expara  är ett venturkapital bolag som har 70

investerat i 40+ antal företag sedan 2003 med en screening process som riktlinje.  
 

Management team 
Management team måste kunna uppnå visionen som dom har satt för företaget. Väl motiverade 
unga entreprenörer, erfarna entreprenörer och direktörer med bevisad track record föredras för 
investering. 
 
Innovation 
Företaget bör ha innovativt produkt med potential för patent skrivning, registrerad stark 
varumärke och eller copyrights, eller bör ha knowhow eller värdefullt affärshemlighet som är 
försvarsbart och hållbart för en tid i marknaden.  
 
Värde propotion 
Företaget bör ha identifierad ett kund problem och har utvecklat en lösning till problemet som 
fyller behovet. 
 
Marknad 
Företaget bör ha en snabb växande och tillräckligt stor marknad för tillväxt med en niche och ett 
väldefinierad produkt som skiljer sig från mängden för att göra det möjligt för marknads 
introduktion.   

69 "Investmentbank – Wikipedia." 29 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Investmentbank> 
70 FeiSen Yap, Expara.com 2016, http://www.thailandstartup.org/  
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Affärsmodell 
Företaget måste ha en affärsmodell och ett affärsplan för att kunna påvisa ett potentiellt tillväxt. 
Affärsmodellen måste vara skalbart och möjligt att snabbt kunna komma igång under 
investeringsperiod.  
 
Hållbart konkurrenskraftig fördel 
Företaget bör ha en god affärsplan för att göra det svårt för potentiella konkurrenter att 
konkurrera. Affärsmodellen och produkten måste motsvara förväntningar om hållbart och 
fortgående vinst drivande drift. 
 
Utgångs strategi 
Företaget bör även fundera på utgångsstrategin. 
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Kapitel 4. Fallstudie 

4.1 ZipEvent 
ZipEvent grundades år 2014 då grundarna insåg under början på sin karriär inom 
entreprenörskap att det saknades strukturerad tjänst som samlar events om startups i digital 
form. 

 

 
Figur 4.1  ZipEvent Appen som samlar alla event på en plats   71

 
 Företaget består av ett team om 7 medgrundare, där grundarna har utbildning från 

samma universitet. Det gemensamma ingenjörs utbildningen inom olika områden som 
Nano Teknik, datateknik var ett sätt att knyta ett team då alla i teamet har något 
gemensamt. 

 ZipEvent ger event besökarna detaljerad information om eventet, t.ex. om det är en 
mässa så visas en dynamisk interagerbart karta över alla utställare i mässan.  

 Företaget når ut till användarna genom flera kanaler med sin ZipEvent app på samtliga 
plattformar som Android, iOS och Webb applikation. 

 Företaget har planer att anställa första anställd som ska jobba med innehållet, 
information om eventet.  

 Företaget gör breakeven   för tillfället och har mer än 30,000 användare varav 8,000 72

aktivt användare.   73

 Det finns indirekta konkurrenter, företag som säljer biljetter. Men ZipEvent arbetar med 
innehålls utforskning, detaljerad information om eventet.  

71 <https://www.zipeventapp.com/images/web/logo/coversm.png> 
72 "Breakeven  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 5 Jul. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Breakeven> 
73Jay Parote Denskoon, ZipEvent intervju, 2016 
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 Företaget jobbar mycket med lean startup principen där man känner av kund behovet 
och satsar på återkommande användning av appen.  

 Lärdomar på vägen har varit att man har lyssnat på fel personer, personer som inte är 
insatt i branschen som har sagt att idén kommer inte att hålla. 

4.2 Golfdigg 
Golfdigg appen är en app som liknar sista minuten golfbane bokning, var till början en produkt 
utvecklad av Bangkok App, ett utvecklingsbolag. 
 

 
Figur 4.2  Boka fina golfbanor enkelt till bra priser med Golfdigg Appen   74

 
 Det fanns ingen golfbane boknings appar tidigare där man snabbt och enkelt kunde 

boka golfbanor för spontana golfspelningar. 
 Golfdigg appen ger användarna tillgång till välsorterade golfbanor i hela Thailand. 

Priserna användarna får med Golfdigg kan vara upp till 5060% billigare än ordinarie 
bokningar.  

 Appen ger användarna möjlighet att säkra sin bokning direkt med betalning och 
bekräftelse. 

 Företaget bildas under 2014 med 4 delägare. Alla hade arbetat på AIS, RnD enheten 
och jobbade med App utveckling. 

 Startup teamet bakom Golfdigg appen har gått igenom många olika startups tävlingar 
och events som the startups weekend, där olika personer kan bilda team för att skapa en 
prototyp och pitchar sina idéer. 

74 <https://funderbeam706056.c.cdn77.org/screenshots/CO/golfdigg.jpg?1463581170> 
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 Golfdigg vann AIS the startups weekend och därigenom fick kontakt med investerarna. 
 Golfdigg var värderade till 1 miljon baht(ca. 242839.26kr) egen värdering vid start innan 

investering från Intouch Holding. Ett riskkapital bolag som är en del av telekom jätten 
AIS co. ltd. 

 Intouch holding investerade i Series A stadiet och köpte 24% av golfdigg företag för 24 
miljoner, vilket görs en företagsvädering på 100 miljoner baht(ca. 24305102.00kr).  75

 Golfdigg hade en tillväxt på 400% innan investeringen och satsar på att hålla en årlig 
tillväxttakten på 200400%.   76

 Tillväxttakten(eng. traction) har varit avgörande för att attrahera investerare. 
 Partnerskapet med AIS ger Golfdigg tillgång till marknadsförings kanal. 
 Golfdigg har 16 anställda i dagsläget och satsar på att bygga upp ett företagskultur och 

hålla tillväxttakten. 

4.3 QueQ 
Köer är ett växande problem i takt med att befolkningen växer och söker sig till storstäder. 
QueQ är en app som hanterar kö system på franschise restauranger i stora köpcenter.  
 

 
Figur 4.3  Köa enkelt med QueQ Appen, gratis och integrerad med QueQ automater   77

 

75 "InVent acquires 25percent stake in Golfdigg startup for Bt23.83m ..." 2015. 6 Jul. 2016 
<http://www.nationmultimedia.com/business/InVentacquires25percentstakeinGolfdiggstart30270752.ht
ml> 
76 Wichartbhol Surapolbhichet, Golfdigg invervju, 2016. 
77 <http://thumbsup.in.th/wpcontent/uploads/2015/03/ScreenShot25580301at10.59.00PM.png> 
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 Användarna köar till olika restauranger inom en viss radie där man får notifieringar i 
mobilen vid turordning. Slipper att stå och köa vid automaten.  

 QueQ gör det enkelt för användarna att inte behöva köa utanför restauranger och 
användarna kan gå runt i köpcentret. 

 QueQ förmedlar annonser och erbjudanden i appen till användarna som köar, det kan 
t.ex. vara att man får erbjudande om en rea i köpcentret och kan gå och shoppa eller 
fika medans man köar.  

 Företaget har ingått partnerskapet med hårdvaru leverantör för att leverera QueQ kö 
system boxar som ställs utanför restauranger. 

 QueQ jobbar mest med franschise restauranger i köpcenter och har partnerskapet med 
topp 20 franschise restauranger i hela landet.  

 QueQ äger 40% av marknaden i dagsläget och satsar på att öka marknadsandel till 
80%.  78

 Man satsar på att expandera till huvudstäderna i länderna som Malaysia, Singapore, 
Indonesien. 

 QueQ har 170,000 nedladdningar på både Android och iOS enheter. Man har som mål 
att nå 200,000 nedladdningar under år 2016. 

 Företaget har kund på båda sidorna som är både franschise ägarna och även 
användarna. 

4.4 Succé företag  

4.4.1 Uber 
Problemet med alla stora städer är transport och kommunikation. Att ta sig från punkt A till punkt 
B kan vara svåra för många länder med välutvecklad vägar och public transportations. Man 
kommer inte undan att behöva använda sig av taxi då och då. Innan uber var man tvungna att 
ringa och beställa taxi. Vilket var svårt för kunderna, man har ingen koll, vet inte exakt hur långt 
tid det tar och vilken typ av bil man får. 
 
Uber gör det möljigt för vem som helst att bli en taxi förare i kombination med en välfungerande 
app, en god åtagande från förarna och Uber. Genom att enkelt kunna beställa en taxi, veta var 
bilen är och kunna estimera priset i förväg gjorde Uber ett genomslag i många länder. Det 
resulterade i att Uber har haft en traction med 1 Miljarder åkturer från 400 städer i 68 länder.  

4.4.2 Facebook 
Facebook är social nätverket med över 1 Miljarder användare över hela världen. Facebook 
hjälper användarna att kommunicera enklare, för människorna närmare varandra genom att 
göra det möjligt att hålla koll på sin vänskapskrets. Veta vad sin kompis gör på andra sidan 
jordklotet. Genom att inte bara göra det enklare för människorna att kommunicera enklare med 
varandra lyckades facebook även med att skapa en hel ny affärsmodell som inte fanns tidigare. 

78 Rungsun Joh Promprasith, QueQ intervju, 2016. 
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4.4.3 AirBnB 
Pain point för AirBnB började med att grundarna inte kunde betala sin lägenhetshyra som gav 
upphov till idealisering genom att hyra ut sin lägenhet.  

 
Grundarna har fått många feedback om att det är svårt att hitta folks som vill hyra ut sin 
lägenhet till okända minniskor, feedback som dom har ignorerat som resulterade i en värdering 
på 24 Miljarder dollar med en intäkt på över 900 miljoner dollar[11]. Idén validerades genom en 
god traction med många uthyrare och många som hyr via AirBnB. Vilket resulterade i en stor 
intresse från investerarna.  

4.4 Varför startups misslyckas 
Nio av tio nystartade företag misslyckas. Startup grundarna avvecklar sin verksamhet av många 
anledningar och det finns omfattande avhandlingar som behandlar det ämnet.   79

 
Det har blivit så vanligt att man firar misslyckande med en mantra att “misslyckas snabbt” (eng. 
fail fast). Fail fast är att misslyckas snabbt för att så snabbt som möjligt inse att konceptet inte 
håller och därmed minimerar storleken på förlusten. Mjukvarustartups är en dominerande 
snabbt växande affärsmodell och vägen framåt kan liknas vid en berg och dalbana med snabba 
upp och nedgångar.  
 
Grundarna och VD känner press att hålla uppe fasaden av framgång även om det brinner 
bakom kulisserna. Misslyckandet kan resultera i tragiska självmord, vilket framgår av flera 
fallstudie som andra entreprenörer kan lära sig av sedan självmordet av VDn Jody Sherman på 
mjukvarustartups Ecomom.   80

 
CB Insigths, ett analys företag har analyserat data från över 100 avhandlingar och uppsatser för 
att forska fram orsaken bakom misslyckadet av mjukvarustartups. Resultatet visade att 42% av 
de tillfrågade mjukvarustartups misslyckade på grund av att det inte fanns marknads behov av 
produkten.    81

 
Det kan tyckas som en självklarhet. Om ingen har behov av produkten, så kommer startups inte 
att lyckas. Men många mjukvarustartups utvecklar produkter och tjänster, appar, mjukvaror, 
webbsidor som användarna och kunder inte har behov av och därmed ingen besökare eller stor 
intresse i antalet nedladdningar och återkommande användning(eng. retention). 
 

79 "Why startups fail, according to their founders  Fortune." 2014. 3 Jul. 2016 
<http://fortune.com/2014/09/25/whystartupsfailaccordingtotheirfounders/> 
80 "Jody Sherman And Ecomom  Business Insider." 2013. 3 Jul. 2016 
<http://www.businessinsider.com/jodyshermanecomom20134> 
81 "156 Startup Failure PostMortems  CB Insights." 2014. 3 Jul. 2016 
<http://www.cbinsights.com/blog/startupfailurepostmortem/> 
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Många entreprenörer bakom mjukvarustartups tolkar lärdomar och citat från framgångsrika 
entreprenörer som Steve Jobs. Det mest framträdande exempel på detta fenomen är 
mobiltelefonen. Folk avfärdade det som en nyhet i dess tidiga dagar. Steve Jobs sade en gång: 
"Många gånger, vet folk inte vad de vill tills du visar det för dem." Självklart är mobiltelefoner inte 
längre en nyhet. Men problemet är det att entreprenörer har tagit det citatet till hjärtat och för 
varje unicorn företag som Uber den privata färdtjänst, finns det otaliga oseriösa produkter som 
var utvecklad för att misslyckas. 
 

 
Figur 4.4  CB Insights, topp 20 anledningar till varför startup misslyckas   82

 
Många entreprenörer bakom mjukvarustartups tolkar lärdomar och citat från framgångsrika 
entreprenörer som Steve Jobs. Det mest framträdande exempel på detta fenomen är 
mobiltelefonen. Folk avfärdade det som en nyhet i dess tidiga dagar. Steve Jobs sade en gång: 
"Många gånger, vet folk inte vad de vill tills du visar det för dem." Självklart är mobiltelefoner inte 
längre en nyhet. Men problemet är det att entreprenörer har tagit det citatet till hjärtat och för 
varje unicorn företag som Uber den privata färdtjänst, finns det otaliga oseriösa produkter som 
var utvecklad för att misslyckas. 
 

82 
<https://cbiblog.s3.amazonaws.com/blog/wpcontent/uploads/2014/10/whystartupsfailtopreasons1.png> 
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Bortom idén, så finns det mer praktiska skäl för mjukvarustartups att misslyckas. Tillfrågade 
grundare citerade också en brist på tillräckligt kapital (29%), fel grupp för projektet (23%), och 
överlägsen konkurrens (19%) som främsta anledningarna till misslyckandet. 
 
Industri experter som Paul Graham, partner på Y Combinator, startups inkubator   skrev 2007 83

att startups dör oftast eftersom de har slut på pengar eller att grundare lämnat företaget. 
 
Steve Hogan, som driver en startup turnaround verksamhet   som heter TechRx, säger att 84

bolag som grundades av en person, det vill säga bolag utan medgrundare. Är mest sannolikt att 
misslyckas. Han rankar efterfrågan på produkter, eller brist på behovet därav på andra plats. 
Förekomsten av grundarna hjälper till att undvika många av de skäl som nämns i botten av CB 
Insights diagrammet, bland annat bristen på marknadsföring, och fel team. 
 
Kapital är oftast inte orsaken till varför startups misslyckas. Det är oftast symptom på en annan 
orsak. Exkluderar man orsakerna som kapital slöseri och oförmågan att attrahera investerare så 
rinner pengarna ut för startups på grund av att VD har förbisett alla andra indikatorer för 
misslyckande. 

 

   

83 "Business incubator  Wikipedia, the free encyclopedia." 2011. 5 Jul. 2016 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Business_incubator> 
84 "Pando: Meet Steve Hogan, the Silicon Valley fixerupper." 2014. 5 Jul. 2016 
<https://pando.com/2013/07/22/withtechrxsiliconvalleyhasitsownturnaroundfirm/> 
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Kapitel 5. Resultat 

5.1 Riktlinjer för mjukvarustartups 
Efter alla tidigare gjorda ansatser bevisas att mjukvarustartups kan förbättras både kortsiktig 
och långsiktigt. Inom mjukvarusektorn finns olika konflikt punkter som skapar risker för 
mjukvarustartups att misslyckas ur investerings synpunkt.  
 
För att minimera risken och effekter av problemen har riktlinjer sammanställts enligt verksamt’s 
information och vägledningsprinciper  , steg 16 för att starta och driva företag i dataspel och 85

ehandel branschen. Principen utgör grundstommen för riktlinjesanalys för mjukvarustartups, för 
att till skillnad från starta företag information och vägledning från myndigheten på bolagsverket 
 svara för mjukvaruindustrin.  86

 
Så behandlar vägledningsprinciperna för dataspel och ehandel mjukvaror. Denna i sin tur 
ansågs vara lämplig för utredningsomrdået, vilket gjordes för att belysa alla tänkbara alternativ 
som har potentiell förmåga att utgöra en riktlinje för mjukvarustartups.  

Steg 1  Idealisering 
● Hitta en paint point, ett problem som företaget avser att lösa eller att utveckla 

någonting nytt, ett innovativt lösning råder bot på paint point. 
● Undersök marknaden om det finns behov av att lösa problemet.  

Steg 2  Koncept utveckling 
● Planera noggrann och strategiskt för vägen framåt för att hitta en affärsmodell 

som kan ge stöd för idén för startup. 
● Sök information om olika affärsmodeller som provisions baserat affärsmodell. 

Steg 3  Åtagande 
● Gör det enkelt för kunderna att få ett bra intryck av företaget för att kunderna ska 

komma tillbaka och nyttja tjänsten igen. 
● Behåll kontakten med kunden genom att ständigt uppdatera erbjudande för att 

synas. 

85 "Dataspel  verksamt.se." 2013. 13 Jul. 2016 
<https://www.verksamt.se/starta/vadgalleridinbransch/dataspel> 
86 "Starta företag  Bolagsverket." 13 Jul. 2016 
<https://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.7736!/Menu/general/columncontent/file/startaforetag.pdf> 
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Steg 4  Validering 
● Validera produkten: idén, koncept och åtagande bör valideras mot en tillväxt på 

100  1000% under det första året och ta beslut om att gå vidare med tjänsten 
eller inte.  

● Optimera produkten och affärsmodellen samtidigt, pivotta för att hitta en unikt 
plats i marknaden.  

Steg 5  Skalning(Tillväxt) 
● Skapa tillväxt och dominera den inre marknaden som ett land. 
● Ta hjälp av tekniken och positionering med andra större företag. 
● Ett skalbart mjukvarustartup konceptet är en dominerande koncept som kan 

replikeras och lanseras i flera länder, med en globalt marknad som inte är 
begränsad till ett land eller stad. 

Steg 6  Etablering 
● Bygg upp ett mjukvaruföretag med framtidsutsikter med tydligt vision och planer. 

Med välutvecklad åtagande och koncept med god traction med stor användarbas 
kan företaget attrahera bra investerare för att skapa stabilitet genom partnerskap. 

 

 
Figur 5.1  Startups i olika faser   87

   

87 <http://www.startoutup.com/wpcontent/uploads/2014/08/Startup_Key_Stages1.gif?e08506> 
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Kapitel 6. Analys och diskussion 
I det här kapitel presenteras analys och diskussion av resultatet. Avsnitt 6.1 beskriver 
översiktligt resultat. Avsnitt 6.2 analyseras resultatet av forskningsfrågeställning. Avsnitt 6.3 
diskuteras resultat från litteraturstudier och slutligen avsnitt 6.4 analyseras och diskuteras 
riktlinjer för mjukvarustartups genom konsekvensbedömning och tendenser.  

6.1 Resultat 
Uppsatsen hade olika delmål för att nå fram till forskningsresultatet som presenterades i kapitel 
5. Vid början av arbetet har fokuset varit att reda ut begreppet startups genom att studiera 
startups inom mjukvaru industrin med olika litteraturer. Fokuset var ställd på mjukvarustartups 
och deras lärdomar på vägen från idé till börsintroduktion för att kunna dra en slutsats och 
skapa riktlinjer för mjukvarustartups. Då författaren av den här uppsatsen saknat djupare 
förståelse för startups har det varit viktigt att identifiera nyckelord och begrepp inom området för 
mjukvarustartups. Nyckelord som i sin tur har resulterat i en verbal förståelse för 
mjukvarustartups. 
 
Vidare studier sker genom kvalitativ forskning  med djup intervjuer  för datainsamling till 88 89

forskningsarbetet. Den kvalitativa forskningen med djup intervjuer har varit den mest praktiska 
metoden för forskningsarbetet för att samla in data på en kort tid hos veteraner inom 
mjukvarustartups intervju kandidater som är grundare av startups företag som har jobbat med 
flera produkter under sin karriär inom mjukvarustartups som entreprenörskap. Datainsamlingen 
som intervjuer av grundare av ett antal utvalda startup företag och fallstudier  av succé företag 90

som har lyckats med börsintroduktion, datainsamling i form av fallstudier beskriver 
entreprenörskap och startup företag från idé stadiet till börsintroduktion .  91

6.2 Forsknings frågeställning 
Forsknings frågeställningen som har varit den centrala delen för uppsatsen har varit: “Vad är 
lärdomar på vägen för startups grundaren?”. 
 
Genom forskningsfrågan kunde intervju frågorna utvecklas och bestod av 12 frågor, bilaga c, 
som är både av öpen och stängd karaktär. Där öppna frågor(eng. open ended) är designad för 
att uppmuntra en full, meningsfull svar från intervju kandidaternas egna tolkningar och känslor. 
Dem stängda frågor karaktärer har använts som en följd fråga för att uppmuntra korta svar, 
typisk ja eller nej svar med ett ord.  

88 "Kvalitativ forskning – Wikipedia." 2011. 20 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitativ_forskning> 
89 "Djupintervju – Wikipedia." 2011. 20 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Djupintervju> 
90 "Fallstudie – Wikipedia." 2011. 20 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Fallstudie> 
91 "Initial Public Offering (IPO) Definition | Investopedia." 20 Jun. 2016 
<http://www.investopedia.com/terms/i/ipo.asp> 
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Med intervjufrågorna där intervju kandidater kunde öppna upp sig och berättade om sin 
erfarenhet har intervjuer analyseras och falsiferas  genom fallstudier av entreprenörernas 92

lärdomar längs deras väg av entreprenörskap där olika visioner om målet för företaget och 
lärdomar på vägen har återspeglats och data samlats in för att komma fram till slutsatsen och 
resultatet i forskningsarbetet.  

6.3 Litteratur studier och relaterade vägledning inom dataspelsbranschen  
Efter alla tidigare gjorda ansatser bevisas att mjukvarustartups kan förbättras både kortsiktig 
och långsiktigt. Inom mjukvarusektorn finns olika konflikt punkter som skapar risker för 
mjukvarustartups att misslyckas ur investerings synpunkt och psykisk ohälsan. 
 
För att minimera risken och effekter av problemen har riktlinjer sammanställts enligt verksamt’s 
information och vägledningsprinciper, steg 16 för att starta och driva företag i dataspel och 
ehandel branschen. Principen utgör grundstommen för riktlinjesanalys för mjukvarustartups, för 
att till skillnad från starta företag information och vägledning från myndigheten på bolagsverket 
svara för mjukvaruindustrin.  
 
Så behandlar vägledningsprinciperna för dataspel och ehandel mjukvaror. Denna i sin tur 
ansågs vara lämplig för en vägledning i arbetet för att komma fram till ett resultat, vilket gjordes 
för att belysa alla tänkbara alternativ som har potentiell förmåga att utgöra en riktlinje för 
mjukvarustartups. 

6.4 Konsekvensbedömning av resultatet 
För att lyckas med mjukvarustartups gäller det att vara innovativt.  
Ett företag växer och utvecklas genom olika stadier på samma sätt som vi människor genom 
olika livscykel. Föräldrarskapet och uppfostran av barnet, en bebis kan inte tillämpas på samma 
sätt som på en tonåring. Samma sak gäller företagande. Ett företag går igenom och förändras i 
olika stadier allt eftersom den växer. Det som man fokuserar på idag kan förändras och kräver 
olika angreppssätt för att bli framgångsrik.  
 
Nedan presenteras en gemensam nämnare för dom företag och success cases som ingick i 
studier som tillsammans utgör en konsekvensbedömning för mjukvarustartups riktlinjer. 

Steg 1  Idealisering 
● Starten av ett startup företag börjar oftast från en paint point, ett problem som 

företaget avser att lösa eller att utveckla någonting nytt, ett innovativt lösning. 
Därmed är inspirationen den största drivkraften för en startup. 

● Genom att fokusera på innovativa lösningar kan mjukvarustartup uppnå en högre 
vinst då konkurrenten i marknaden ej existeras. 

92 "Falsifierbarhet – Wikipedia." 2011. 20 Jun. 2016 <https://sv.wikipedia.org/wiki/Falsifierbarhet> 
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Steg 2  Koncept utveckling 
● Startup handlar inte bara om inspiration och drivkraften om att lösa ett problem 

eller utveckla någonting innovativt. Det handlar om att kunna hålla sig kvar i 
marknaden och att kunna växa och bli ett större företag på ett hållbart sätt. Det 
sker genom noggrann strategiskt planering för vägen framåt för att hitta en 
affärsmodell som kan ge stöd för idén för startup.  

● Genom att använda tekniken för att nå en bredare marknad kan en 
mjukvarustartup skala(tillväxt) sitt företag och växa för att stärka sin position på 
marknaden.  

Steg 3  Åtagande 
● Efter koncept utveckling gäller det att utveckla produkten eller tjänsten så bra 

som möjligt för att göra det enkelt för kunderna att få ett bra intryck av företaget 
för att kunderna ska komma tillbaka och nyttja tjänsten igen. Under det här 
stadiet sker själva överlämnande av värdet för kunden [Bilaga B, Wichartphol]. 

● För att uppnå en stor återkommande kundgrupp bland nöjda kunder och 
minimera risken för konkurrens är det viktigt att mjukvarustartups gör sitt bästa 
med en hög service nivå och effektivitet. 

Steg 4  Validering 
● Ett fungerande idé med välplanerad koncept och åtagande i kombination med 

passande tekniska lösningar gör att startup valideras mot en tillväxt på 100  
1000% under det första året. 

● Det är viktigt att ta till sig den valideringen som har till givits mjukvarustartups för 
att ta beslut om affärsstrategier och affärsmodellen för att hela tiden förbättra sin 
produkt och minimera risken för fel investering. 

Steg 5  Skalning (Tillväxt) 
● Med hjälp av tekniken är inte företaget längre begränsad till en stad eller ett land. 

Marknaden är nu globalt och startups som klarar av att skala(tillväxt) och 
dominera inom landet har oftast potential att växa globalt.  

● För mjukvarustartups är det viktigt att dominera marknaden då affärsmodellen är 
en dominerande typ.[Bilaga C  Rungsun Joh, CEO QueQ] 

Steg 6  Etablering 
● Genom att bygga upp ett företag med framtidsutsikter med tydlig vision och 

planer. Med välutvecklad produkt åtagande med hjälp av tekniken för att nå 
kunderna. Kommer det att resultera i att startup företaget kan nå en stark tillväxt 
med en god etablering samtidigt som den attraherar många investerare. 
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● Med goda investeringar följer ett åtagande och uppsatta mål som företaget måste 
jobba med och det är viktigt att uppnå målen för att kunna nå nästa nivå av 
investering. 
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Kapitel 7. Slutsatser och framtida arbete 
Examensarbetets ambition är att utföra en studie av mjukvarustartups. Utgångspunkten var att 
kartlägga området inom mjukvaruindustrin, belysa vilka principer som mjukvarustartups förlitar 
sig på som motiverar och guidar dem föreagen för att uppnå en säker och hållbar affärsmodell. 
Dessa uppställda mål har bearbetats genom litteraturstudie, inventering av utredningsområdet 
och riktlinjesanalys. 
 
Arbetet initierades med litteraturstudie om succé fall av mjukvaruföretag som en gång har varit 
startups för att öka förståelse av arbetsmetodik inom entreprenörskap för mjukvaruutvecklare. 
Därefter undersöktes verksamts och bolagsverkets sexstegprincip och vägledning för dataspel 
och ehandel som har använts som ett hållbart tankesätt vid identifiering av riktlinjer i slutet av 
arbetet. 
 
Startups företag växer och förändras, likaså påverkas den tekniska utvecklingen den 
ekonomiska aspekten. Riktlinjen är en riktlinje, en rekommendation av vägledning som är 
resultat av det här arbetet med den valda forskningsmetod och forskningsstrategin. Därmed kan 
resultatet variera för olika intervju personer, intervju tillfällen, valda forskningsmetoder och 
forskningsstrategier.  
 
Det framtida arbetet kan vara fokus på att gå in djupare i organisations hierarkin för att studera 
hur mjukvarustartups har utvecklats, vilka kriterier som har varit viktigt vid valet av olika 
medarbetare under det tidigare stadiet av företaget då företaget anställer den första anställd. 
Det kan även vara intressant att intervjua den första anställd hur känslorna har varit och hur 
personen ser på framtiden inom företaget och processen vid introduktionen av olika enheter 
inom företaget och hur den utvecklingen har påverkat företaget och företagsklimatet.  
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Ordlista 
SME  Small, Medium Enterprise  Små och medelstora företag (SMF, ibland även små och 
medelstora företag) eller små och medelstora företag (SMB) är företag vars antal personal faller 
under vissa gränser. 
Seed Stage  Små investering, oftast första stadiet investering från ängel investerare, familj och 
vänner som köper in sig i bolaget. 
Series A  F  Investering klassificeringar i miljon, miljard klassen. Oftast från riskkapital bolag. 
IPO  Initial Public Offering, börsintroduktion. Startups upphör att vara startups och går över till 
att bli ett företag där vem som helst kan köpa andelar i företaget.  
Investment Option Pool  Aktie andelar som är avsatt för framtida försäljningar. 
VC  Venture Capital, venturkapital bolag, riskkapitalister.  
Angel Investor  Affärsänglar, ängel investerare. Investerare som har en stor förmögenhet och 
inkomst på flera miljoner.  
Echelon e27  Konferens för startups i Sydost Asien. 
Lock up agreement  Ett villkor vid investering av startups där startups bolaget får inte sälja 
andelar under en viss period.  
Exit Strategy  Strategier för att slutföra mjukvarustartups. Sälja företaget och produkten till 
andra företag, börsnotering eller stänga ned. 
Evaluation  Värdering av bolaget. 
Investor  Investerare, köpare som köper andelar i bolaget.  
Founders  Grundare av bolaget.  
Upside  Upsight är prognostiserade pengar belopp eller procentuella ökningen av priset på en 
investering som kan bestämmas med hjälp av olika former av analys. 
Fundraising  Investerings ronder, startups attraherar investerarna.  
Hackathon  Event på startups konferenser där olika människor bildar lag för att utveckla 
produkt och startups. 
Merge and Acquisition (M & A)  Uppköp av startups. 
Crowdfunding  Bidrag från olika människor i ett tidigt startups skede. 
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Bilaga A  How startup funding works 
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Bilaga B  Forskningsprocess 
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Bilaga C  Intervjufrågor 
1. Please share some words about your company and your product? 
2. What is your background? 
3. Can you share the story of your company in the early days? How did you get the idea? 
4. What was the founding story? 
5. Did you see from the very beginning that this was going to be a big thing? 
6. How did you launched your company/product 
7. Have you been introduced to investors/incubators? 
8. If answer is yes. What impact does it have on your company 
9. Are you doing well in your areas?  
10. Do you have plans to expand further?  
11. Where and why is it important to you? 
12. How did you come up with the current design? 
13. What influences you? 
14. Did you try to use your product as a user? 
15. Have you made some discovers that would improve your product further? 
16. Moving on to competition, how did competition and international/domestic challenges 

change as you scaled your company? 
17. Do you face other challenges? 
18. Without going to much into the specifics of the case, the broader principles are more 

interesting — how does a startup deal with government relations? 
19. Where do you see yourself/your company in 5 year 
20. If you could go back and change things, what would you change? 
21. Follow up if yes. Why would you change these things? 
22. Reflecting back on your ways to success. What would you say was your most important 

lessons learned regarding startup companies? 
23. And software as a product in your current market? 
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