
ETT STARKT VARUMÄRKE  
GER TILLGÅNG TILL BEFINTLIGA 
NÄTVERK OCH KUNDER

Martin Lundkvist hade jobbat med sälj och utveck-
ling inom telekom i många år när han plötsligt 
bytte bana – från ett storbolag till sälj- och 
marknadschef på en startup från Chalmers. Detta 
visade sig vara början på en entreprenöriell resa, 
och han är idag BA-chef på Nexer Smart Industries.  

Det var egentligen inte avsaknaden av spännande 
utmaningar som föranledde Martins skifte från  
storbolag till startup, utan snarare drivkraften att 
bygga verksamhet och skapa affärer. Startupen växte 
snabbt och efter några år kände han att det var dags 
för något nytt. Jobbannonsen om en ny uppstart på 
Nexer kom lägligt, och Martins profil med gedigna 
erfarenheter både från det stora bolaget och  
startup-miljön blev en perfekt kombo. Som Martin 
uttryckte det “bygga det lilla, men med det stora 
nätverket”.  
 
När Martin började på Smart Industries 2021 startade 
de från scratch – från idé och PowerPoints till att 
bygga affären. De började med branschkunskapen 
och rekryterade kollegor med gedigna erfarenheter 
från stora företag, och utvärderade olika idéer.  
Tillsammans ringade de in en utmaning de sett hos 
allt från tillverkande industri till små familjeföretag 
– digitaliseringsresan och industriell IT. För att förbli 
konkurrenskraftiga behöver företag investera i nya 
lösningar som de inte är bekanta med, och det är här 
Smart Industries kommer in med sin expertkunskap 
och sina lösningar.  
 
Nästa fas handlade om nätverkande; att initiera dialo-
ger med potentiella kunder och bygga förtroende, 
något som underlättades av Nexers stora befintliga 
nätverk och kundkrets. Ett år senare jobbar de med 
nästan alla kunder, inklusive offentlig sektor. 

– Vi är nu i fasen där affärerna börjar komma in, som ett flygplan med full fart  
på motorerna som just börjat lyfta, men man måste fortsätta gasa på och skapa 
tydlighet. Nästa steg är att öka både personal och affärer eftersom vi fortfarande  
är i expansionsfas. 
 
När Martin jämför bolagsbyggandet i Nexer med det lilla bolaget säger han att det 
finns många likheter, men också två viktiga skillnader – finansiering och strukturka-
pital. På Nexer finns en finansiell styrka och vilja att investera i nytänkande, varför de 
kunnat fokusera på bolagsbyggande i stället för att jaga finansiärer. Väletablerade 
stödstrukturer gör det också lättare att få igång en verksamhet eftersom det finns 
hjälp att få i allt från rekrytering och marknadsföring till teknik. Samtidigt är det  
upp till Smart Industries att skapa sin affär och hålla ihop helheten, precis som i  
det lilla bolaget.  
 
Martin nämner tre viktiga egenskaper för att lyckas: framåtdriv, nyfikenhet och att 
våga. Bolagsbyggande är inte en statisk process, utan kräver agilitet och iteration. 
En affärsidé måste alltid vara förankrad i verkligheten, och Martin påpekar vikten  
av att snabbt vara ute hos kund och förstå vilka utmaningar de har.  
 
– Du kan inte tänka för länge utan måste ut snabbt till kund för att förstå vilka 
utmaningar de har. Vilket problem vill vi lösa och vad adresserar vi för lösning?  
Du måste testa affärsidén redan på konceptstadiet och arbeta agilt och iterativt. 
 
Entusiasmen och engagemanget är svåra att ta mista på, liksom Martins intresse  
av människor och teknik. Han berättar att nätverksbyggande och kontaktytor är 
viktiga komponenter, och att det både är roligt och viktigt att förstå olika perspektiv. 
 
– Man måste vara bekväm med att ta sig runt i en abstraktionsmatris och kunna 
anpassa budskap mellan fabrikspersonal och VD. Det är också en resa i tid – vad 
behöver vi göra nu för att lyckas om tre år?  
 
Idag har Smart Industries 10 anställda och planerar att dubblera både personalstyrka 
och omsättning redan 2023, men Martin poängterar att det är viktigare att det blir 
rätt än att det går fort. Var bolaget kommer befinna sig om tre år återstår att se, men 
det är tydligt att det bara finns ett sätt att nå dit – full fart framåt.  

• Säljfokus – läs på, gör hemläxan och våga utmana   

• Utnyttja dina nätverk och kontakter 

• Rekrytera nyckelpersoner tidigt 

MARTINS TIPS

NEXER XPRESS TRACK


