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Om denna guide 
 
Varje företag är unikt och har sina alldeles egna utmaningar. Men ändå 
finns det mönster som går att skönja, framför allt när man tar hänsyn 
till vilken fas i livscykeln ett företag befinner sig i.  
 
Nu är frågan hur man som VD ska bemöta dessa utmaningar, och om 
möjligtvis IT-miljön kan hjälpa till att övervinna dessa. I denna guide 
utmejslar vi, i samarbete med erfarna VDar och management-
konsulter, uppstartsfasens huvudutmaning och beskriver hur IT kan bli 
VDns stöd.  
 

Huvudutmaningen i uppstartsfasen 
 
Nystartade företag behöver etablera en närvaro på marknaden och få 
en stadig kundbas. Det är denna nya marknadsposition som lägger 
grund till intäkter. Intäkter som säkrar kassaflödet. 
 
För att komma tillrätta med detta bör VDn fokusera på tre områden: 
1. Skapa processer 
2. Hitta kunder 
3. Behålla kostnadskontroll och ekonomisk balans 
 
 

Att tänka på inför processkapandet 
 
Det finns ingen självklar väg till framgång. När och om du blir 
framgångsrik beror på vilken bransch du är verksam i, men även vilka 
finansiella förutsättningar företaget har.  
 
Det finns två frågor att ställa sig: 

• Har ditt företag en del bra kapitalbas att börja ifrån? 
• Eller måste ni generera ert egna kassaflöde? 

 
Ju bättre kapitalbas, desto enklare blir det att skapa skalbara 
processer. Men det krävs en stor anpassningsförmåga, oavsett 
startposition. 

 



 

 
Skapa processer i uppstartsfasen 
 
Det är entreprenörens vision som bygger företaget. Visionen får inte 
försvinna ur siktet (men den måste verifieras med hjälp av 
omvärldsanalyser). Med denna verifierade vision i bakhuvudet 
skapas processer, vilket kan ske på två olika sätt: 
 
1. Vissa företag är akademiska, och bygger sina processer enligt en 
modell som de tänkt ut i förväg. 
2. Andra är väldigt händelsestyrda och bygger på huvud- och 
stödprocesser löpande.  
 

Få stöd i omvärldsanalys och -bevakning 
 
Omvärldsanalys är med andra ord viktigt i uppstartsfasen, inte minst 
för att verifiera sin vision och hålla koll på vad konkurrenter och 
branschkollegor har för sig. Men det kan bli en tidsödande 
arbetsuppgift att läsa varenda tidningsrubrik.  
 
Här kan IT-lösningar effektivisera: 
• Det går att sätta upp arbetsflöden 
• Det går att få alerts (notifieringar) när vissa ord nämns online 
 
Men denna enkla, automatiserade process kan VDn kan lägga tid 
på annat. Till exempel på att utveckla företaget och medarbetarna. 
 
 

Att hitta kunder 
 
Nuförtiden är det svårt att återuppfinna hjulet. De allra flesta 
nya produkter och tjänster som släpps är utvecklingar och 
finslipningar av befintliga. Huvudscenariot är att uppstarts-VDn 
tänker ”det där kan jag göra bättre”. Detta är också ett scenario som 
bjuder på en grundstruktur och en grundkund med intresse kring 
produkten eller tjänsten. Det går inte att VDn säger ”jag har en idé”, 
utan att denna grupp finns.  
 
 
 



 

 
Test bland framtida kunder och marknadsföring 
 
Innan ett företag i uppstartsfasen har hittat sin första kund, gäller det 
att testa tjänsten/produkten bland möjliga kunder. Med rätt IT-stöd 
(listor, verktyg för automatiska utskick, feedback genom interaktiva 
formulär, videomöten) effektiviseras detta arbetsmoment och VDn får 
vederhäftiga underlag i sina beslut. Nu är frågan hur man som VD ska 
bemöta dessa utmaningar, och om möjligtvis IT-miljön kan hjälpa till 
att övervinna dessa. I denna guide utmejslar vi, i samarbete med 
den erfarne VDn och managementkonsulten Johan Martinsson, 
uppstartsfasens huvudutmaning och beskriver hur IT kan bli VDns 
stöd.  

 
Att hålla kostnadskontroll och ekonomisk balans 
 
Många företag i uppstartsfasen är garage- och källarföretag och 
startas med väldigt låga kostnader. 
 
• Har man fått tillgång till kapital är kostnadsfrågan inte kritisk initialt. 
• Hos företag som är värdedrivna, och där det finns passion, har 
pengarna väldigt lite betydelse. Där kan man klara situationen på ett 
annat sätt, till exempel genom sin omvärld eller genom folk som tror 
på idén.  
 
Men så fort företaget börjar flytta till egna lokaler eller anställa, 
samlar på sig de sig kostnader som kan bli stora i det långa loppet. 
Därför bör sparsamhet vara ett ledord. Håll koll på dina siffror, 
underlag och mycket annat. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Satsa på en skalbar plattform, ingen 
gratisprodukt 
 
Skalbarhet är väldigt attraktiv för företag som befinner sig i 
uppstartsfasen, eftersom: 
 
• Inga höga initialkostnader uppstår, utan man betalar en fast 
månadskostnad 
• Inga driftskostnader uppstår 
• Hög anpassningsförmåga garanteras 
 
Många VDar lockas av gratisprodukter, så kallad ”freeware”, men de är 
direkt förknippade med flera utmaningar. För att nämna några så har 
företaget ingen kontroll över var informationen sparas. Det finns inte 
heller någon tillförlitlig support, och det brukar för det mesta uppstå 
utmaningar med integration och kompabilitet.  

 
Hög säkerhet minskar risken för dyrbara intrång 
 
Viktig, känslig information som hamnar i fel händer kan hota 
uppstartsföretagets verksamhet och dess framtida tillväxt. Ett bra 
skydd blir allt viktigare i tider när antalet IT-attacker globalt växer, 
samtidigt som attackerna blir mer och mer avancerade. Men för små 
företag är det svårt, nära inpå omöjligt, att på egen hand upprätthålla 
nivån som krävs. 
 
Därför är den effektivaste metoden för att skydda sin information och 
IT-miljö med en plattform som regelbundet uppdateras. Manuellt 
arbete krävs inte, och leverantören garanterar att informationen är 
skyddad. Modern IT skapar mobilitet och sparar pengar i längden 
Mobilitet har en mängd fördelar när det gäller företagets ekonomi. 
Här nämns tre för företag i uppstartsfasen: 
 
• Den ökar produktiviteten, du kan jobba var du vill 
• Den ökar din egna (och framtida medarbetares) nöjdhet 
• Förkylningar eller andra små åkommor sätter inte stopp för arbetet 
 
 
 



 

  

Om Koneo 
 
Vår vision är att alla ska ha ett flexibelt arbetsliv. Koneo är ett 
personligt och professionellt företag. Vi är familjära i vårt tilltal, samt 
öppna och prestigelösa i dialog och i hur vi agerar. Vi ser mänskliga 
behov och tycker att livet ska få styra över jobbet. Därför vill vi också 
utmana företag, myndigheter och organisationer till att låta de 
anställda få hitta sin egen balans däremellan. För att kunna göra detta 
vill vi alltid vara nära våra kunder, i både ord och handling. Vi tar 
ansvar för att våra lösningar fungerar och gör de inte det så finns vi 
alltid nära till hands. Vi jobbar med våra kunder, åt våra kunder och för 
våra kunder. 
  
 

 
Vill du veta mer?  

 
Kontakta oss! 

 
info@koneo.se 

 
www.koneo.se 

 
 


