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Sammanfattning 

 

”Base of the Pyramid” (BOP) beskriver de fyra miljarder människor som lever i extrem 

fattigdom. Även om de är fattiga har de tillsammans stark konsumentkraft, vilket gör 

BOP till en marknad som inte ska förbises. Företaget Emerging Cooking Solutions 

(ECS) tillverkar pellets av överbliven biomassa i Zambia som kan användas som bränsle i 

matlagningsspisar de säljer. Fallstudien på ECS avser att undersöka hur ett 

innovationsnätverk har möjlighet att påverka etablering av en innovation, i detta fall 

pellets, på en BOP-marknad. Från befintlig forskning kring BOP, innovationsprinciper 

samt de 4 A:na identifierades de fyra kategorierna: funktion, kostnad, distribution samt miljö 

som ett företag bör arbeta utifrån när de utvecklar och etablerar en produkt. Därefter 

analyseras kategorierna efter innovationsnätverkets nivåer. Studien visar att ifall en 

innovation är anpassad efter BOP-marknadens krav, samtidigt som den har tydligt 

koncept, är företaget mer benäget att attraherar rätt aktörer som kan påverka deras 

etablering. Ifall konceptet har andra värdefulla påföljder, såsom positiv miljöpåverkan, 

istället för bara ekonomiska kan företaget gynnas ytterligare av nätverket. 

 
 
Nyckelord: Emerging Cooking Solutions, BOP, innovationsnätverk, 
innovationsprinciper, 4A 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de två senaste århundradena har det skett en rad stora förändringar i människans 

levnadssätt. Den tekniska utvecklingen har främjat industrialiseringen vilket i sin tur har 

lett till att vi i västvärlden idag lever i ett konsumtionssamhälle. Följaktligen har 

förbrukningen av jordens begränsade naturresurser ökat (EEA, 2011). Idag lever 

uppskattningsvis fyra miljarder människor i fattigdom och tillhör Base of the Pyramid, 

vidare benämnt BOP, i världsekonomin. Trots fattigdom har forskning visat att det kan 

vara en lukrativ marknad om man går in och verkar på rätt sätt (Prahalad, 2007). Även 

om utvecklingsländerna inte har industrialiserats i samma utsträckning som västvärlden 

förbrukar de ändå mycket naturresurser. Ett av vår tids största miljöproblem är att nästan 

tre miljarder människor i utvecklingsländer lagar mat och värmer sina hem med 

träkolsspisar eller öppen eld. Till följd av detta dör uppskattningsvis fyra miljoner 

människor i förtid av röken varje år (WHO, 2014). Stora mängder skog förbrukas och 

bara en liten del av den totala energin tas tillvara när trä och kol eldas på detta sätt 

(Intervju 1, Löfberg).  
 

Emerging Cooking Solutions Sweden AB, hädanefter kallad ECS, är ett företag verksamt 

i Zambia. De har tillsammans med Philips tagit fram en spis som eldas med pellets gjorda 

av överbliven biomassa från sågverk, detta som ett alternativ till vedträ eller träkol som 

vanligtvis används. Pelletsen skapar en renare och rökfri matlagningsmiljö för 

konsumenterna och är ett 100 % förnyelsebart bränsle. Hela 85 % av Zambias 

befolkning använder sig idag av spisar som drivs av träkol eller vedträn. Spisar som eldas 

med vedträn kräver mycket bränsle, tar längre tid att använda och ger ifrån sig 

ohälsosam, smutsig rök. Inte minst genereras det stora mängder kolmonoxid (Ge bort en 

spis, 2014; WHO, 2014). Träkol är något bättre ur ett hälsoperspektiv än vedträ men 

kostar pengar jämfört med att hugga sin egen ved. Pelletsen är betydligt billigare än 

träkolen. Detta medför att det finns en stor potentiell marknad för ECS. Det är 

pelleterande som är ECS innovation i Zambia, vilket de kan tjäna pengar på (Intervju 1, 

Löfberg). Samtidigt har de en lösning till ett av världens stora miljöproblem. Var ligger då 

svårigheterna i att få ut produkten till Zambias befolkning? 
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1.2 Problematisering  

Större delen av Zambias befolkning tillagar idag mat på öppna eldar eller spisar som 

bidrar till hälsoproblem bland användarna och miljöförstöring. Då Zambia är ett av 

världens fattigaste länder har många inte råd med bra spisar och stor del av deras 

inkomst går åt till att köpa kol. Det har länge funnits potential att framställa pellets i 

Zambia på grund av skogsbruket och de många sågverken som finns. Istället har 

biomassa ruttnat bort eller eldats upp utan att först pelleteras, vilket genererar stor 

energiförlust, negativ miljöpåverkan och outnyttjade resurser. Detta har berott på att 

tekniken med pelletering inte funnits där innan. ECS har tillsammans med ett flertal olika 

aktörer bildat ett innovationsnätverk som gjort det möjligt för dem att sälja spisar och 

egentillverkade pellets. Nätverket har på varierande sätt påverkat produktutvecklingen 

och etableringen i Zambia (Intervju 1, Per Löfberg).  
 

Sammanfattningsvis är fördelarna med att investera i en spis och köpa pellets från ECS 

många; det är ekonomiskt gynnsamt, det har en positiv inverkan på miljön samt bidrar 

det inte till ohälsa för konsumenten. Dock har produkterna inte fått det genombrott som 

företaget förväntat, således har de inte fått den spridning som krävs för att företaget ska 

vara ekonomiskt hållbart.  
 

1.3 Syfte 

Genom att se till befintlig forskning om innovation och produktutveckling på en BOP-

marknad avser vår studie avser att undersöka ECS etablering och dess relationer i 

innovationsnätverket. Genom att analysera detta ska vi reda ut vad nätverket har 

möjlighet att påverka vid etablering av en innovation på en BOP-marknad. 

1.4 Avgränsningar 

Endast de största och mest relevanta aktörerna i nätverket behandlas i studien. En del 

internationella aktörer har kontaktats för intervju utan framgång. 

 



7 
 

2. Ett innovationsnätverk på en BOP-
marknad  
I följande avsnitt presenteras de teorier som kommer att ligga som grund till analysverktyget för studien. 

Inledningsvis introduceras begreppet Base of the Pyramid (BOP) som förklarar marknaden ECS verkar i. 

Befintlig forskning om hur marknaden och konsumenterna ska mötas presenteras utifrån ett sätt att dela upp 

ett innovationsnätverk i tre nivåer; konceptuellt, individuellt och socio- organisatoriskt. Avslutningsvis 

presenteras analysmodellen.  

2.1 Definition - Base of the Pyramid 

För att beskriva marknaden och de potentiella kunderna används begreppet “Base of the 

Pyramid”, BOP. Det är en term som beskriver de fyra miljarder människor som lever i 

extrem fattigdom, under några USD om dagen (Prahalad, 2007; Ismail & Kleyn, 2012; 

Gobal Issues, 2013; International Finance corporation, 2014; Anderson, 2007). Även om 

individerna är fattiga har de tillsammans stark konsumentkraft, vilket gör BOP till en 

marknad som inte ska förbises. Däremot fungerar inte strategier och tillvägagångsätt som 

på andra utvecklade marknader ses som fruktbara (Prahalad, 2007; Ismail& Nicola, 2012; 

Anderson, 2007). BOP är också ett mer allmänt begrepp för en marknadsbaserad modell 

av ekonomisk utveckling som hindrar vidare spridning av fattigdom samtidigt som den 

genererar tillväxt. Företag som lyckas nå ut till de svårtillgängliga marknaderna tar med 

sig de fattiga in i världsekonomin samtidigt som de gör en vinst och minskar världens 

fattigdom (Winn & Kirchgeorg, 2008; Kahane et al, 2005; Prahalad, 2007). Genom att 

behandla de fattiga med respekt som kunder; med valmöjligheter och självkänsla, kan de 

gå från att leva i fattigdom med subventioner och bidragshjälp till att vara en del av den 

globala ekonomin (Prahalad, 2007; Mason et al.,2013). 
 

2.2 Innovationsnätverk 

Vi har valt att använda oss av ett teoretiskt ramverk, innovationsnätverk, för att analysera 

aktörerna inom nätverket och innovationen på en BOP-marknad. Till grund för 

ramverket ligger en modell utformad av Ahrweiler och Keane (2013), som är ett sätt att 

dela upp ett innovationsnätverk i tre nivåer; konceptuell, individuell och socio-

organisatorisk. Författarna menar att samspelet mellan människor, idéer och 

organisationer, alltså nivåerna, ses som grunden för att skapa nya tekniskt genomförbara 
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och kommersiellt realiserbara produkter, processer och organisationsstrukturer. Genom 

de tre nivåerna får modellen en extra dimension jämfört med andra mer platta 

nätverksmodeller. Ahrweiler och Keane (2013) vill alltså genom den extra dimensionen 

belysa att det ständigt sker ett samspel mellan aktörerna i nätverket kring kognitiva och 

sociala aspekter på vetenskaplig kreativitet och teknisk innovation. Då företag måste 

anpassa sin produkt eller process till en BOP-marknad blir de kognitiva och sociala 

aspekterna inom nätverket särskilt intressanta (Linna, 2012). 
 

Konceptnivå: Den här nivån representerar den del av innovationsstrukturen där idéerna 

föds och prövas. Se Figur 1. Noderna står vardera för olika konceptidéer och länkarna 

mellan noderna visar att dessa koncept är relaterade till varandra. Länkarna mellan 

idéerna har fastställts av aktörers kognitiva och fysiska handlingar i 

innovationsnätverket.  När en ny idé föds tillförs en nod till det konceptuella nätverket. 

Poängen med det konceptuella nätverket är att dela upp det hela stora nätverkskonceptet 

till mindre delar (noder) för att få de enskilda aktörerna att förstå vilka kognitiva 

processer som är med och förändrar representationen av problemet. Exempel på 

kognitiva processer kan vara kreativa insikter från nya idéer, nyligen genererade 

hypoteser, likheter med befintliga idéer och härledningar från allmän fakta (Ahrweiler & 

Keane, 2013).  

 

Figur 1. Konceptnivå 

 
Individnivå: Den här nivån visar aktörernas gemensamma världsbilder, exempelvis 

erfarenhet och utbildningsbakgrund. Aktörerna representeras av enhetsnoder i strukturen 

och deras relationer, alltså gemensamma världsbilder, visas av länkarna mellan noderna. 

Se Figur 2. På den här nivån är det alltså människorna i innovationsstrukturen som 

studeras. Nyttan med att länka samman människor med gemensamma bakgrunder är att 

nätverket på så sätt kan utnyttja de kunskaper som finns inom nätverket på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Grupper med gemensamma världsbilder kan fokusera på en 
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specifik del av ett problem eller på en innovation som de har extra kompetens om. 

Personer som kopplas samman kan ha arbetat med en viss strategi för att lösa problem 

eller arbetat på samma företag som har ett visst sätt att jobba. Som exempel kan två 

ingenjörer med liknande bakgrund ha en helt annan inställning till ett problem än vad två 

samhällsvetare i innovationsnätverket kan ha. Individer som är länkade till varandra kan  

man säga talar ett gemensamt språk. Det kan leda till att två olika grupper får olika 

beskrivningar och en annan förståelse av ett problemsammanhang, för att de ser 

problemet utifrån olika kognitiva aspekter (Ahrweiler & Keane, 2013).  
 
 

Figur 2. Individnivå 

 
Socio-organisatorisk nivå: Den tredje nivån som nätverket är uppdelat i visar 

nätverkets sociala och organisatoriska strukturer genom företag, arbetsgrupper, 

utvecklingsteam som interagerar i nätverket. Heterogena organisatoriska grupper 

representeras av noder som är förenade med varandra genom gemensamma insatser på 

ett visst projekt (t.ex. ett samarbete mellan ett företag och en välgörenhetsorganisation). 

De olika noderna representerar även i den här nivån olika kunskaper, erfarenheter och 

agendor. Det blir då intressant att se hur dessa aktörer är förenade genom tidigare 

insatser för att kunna effektivisera kommunikationen och samarbetet i det nuvarande 

projektet. Aktörer som tidigare har samarbetat känner till varandras styrkor och svagheter 

vilket kan påverka vilka aktörer som kopplas samman (Ahrweiler & Keane, 2013). Figur 

3 visar hur innovationsnätverket är uppdelat i de tre nivåerna ovanifrån: socio-

organisatorisk, individ samt koncept.  
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Figur 3. Innovationsnätverk i tre nivåer 

 
Inom innovationsnätverk pågår ständigt förändringar, där aktörer byts ut oftare än i 

traditionella marknadsnätverk, för att kontinuerligt vara uppdaterade av ny forskning och 

nya tekniker (Tidd & Bessant, 2009).  Det är ofta genom nya nätverksbildningar som 

banbrytande innovationer skapas, vilket kan leda till att en helt ny marknad öppnas (Tidd 

& Bessant, 2009). Det är även genom nya nätverksbildningar aktörer skapar nya 

relationer till andra aktörer, vilket i sin tur påverkar deras sätt att se på världen och deras 

ökade mängd av erfarenhet (Ahrweiler & Keane, 2013). Interaktioner inom 

innovationsnätverk har starka kognitiva och sociala aspekter. Aktörer inom 

innovationsnätverk kommer från olika områden, discipliner och organisationer vilket 

bidrar med att det ställs olika kriterier på innovationsprocessen, kvalitetskontroller och 

den slutliga produkten. Aktörernas olika världsbilder och perspektiv är oftast en stor 

tillgång för nätverket, dock blir det extra viktigt att då förhandla fram innehållet och 

målen i varje projekt (Linna, 2012).  
 

2.3 Prahalads tolv innovationsprinciper 

För att förstå hur ett företags etableringsprocess på en BOP-marknad bör se ut har 

forskningspionjären inom BOP-marknader C.K. Prahalads (2007) strategier används. 

Produktutveckling och innovation måste anpassas efter BOP-marknadens karaktäristiska 

drag samtidigt som kvaliteten måste hålla samma mått som på andra marknader. Prahalad 
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(2007) har identifierat tolv väsentliga innovationsprinciper som krävs för att en produkt 

kan bli kommersiellt gångbar där, dock kan vissa principer vara mer eller mindre 

relevanta för olika branscher. Principerna stöds av ytterligare forskning inom området 

och presenteras nedan. 
 

1) Kostnadsutvecklingen för produkten. Det handlar inte bara om att sänka priserna på 

produkten, utan att se över alla kostnader i utveckling, produktion och distribuering av 

produkten för kunna sälja till ett pris som ändå kan generera vinst (Prahalad, 2007; 

Anderson, 2007). Det kan handla om att sälja produkten till 1/50 del av priset som en 

vara hade sålts till på en marknad i västvärlden för att konsumenternas köpkraft ska vara 

tillräckligt stark (Prahalad, 2012). 
 

2) Innovationer kräver hybridlösningar. Gamla tekniska lösningar från befintliga 

marknader kan inte lösa BOP-konsumentens problem. Ny teknik anpassad till den 

befintliga infrastrukturen krävs för tillgodose konsumenterna i BOP (Prahalad, 2007).   
 

3) Produkten måste vara skalbar och flexibel, så den kan anpassas och fungera för BOP- 

konsumenter i olika länder med olika kulturer. Att den ska vara skalbar är också viktigt 

för att kunna gå med vinst. Eftersom kostnaden för produkten behöver hållas nere, 

behövs stora kvantiteter säljas (Prahalad, 2007). 
 

4) Alla innovationer måste fokusera på att bevara jordens resurser. Om hälften av 

jordens befolkning ska kunna använda en produkt krävs det att den är framtagen på ett 

miljömässigt hållbart sätt så den inte förstör miljön och dess resurser, i alla skeden av 

livscykeln (Prahalad, 2007). 
 

5) Vid produktutveckling måste en djup förståelse av funktionaliteten hos produkten 

finnas, formgivning och onödiga attribut som kan vara eftertraktade i västvärlden 

fungerar inte. Konsumenternas infrastruktur, levnadsstandard och låga inkomst måste tas 

i beaktning (Prahalad, 2007; Anderson, 2013; Ismail & Kleyn, 2012). 
 

6) Innovativa processer. För att lyckas anpassa produkten och priset till BOP-marknaden 

är det ofta nödvändigt att förändra utvecklingsprocessen. Desamma gäller hur produkten 

distribueras och når kunderna, hur betalningsmöjligheter ser ut och hur produkten 

marknadsförs är processer som bör förändras (Prahalad, 2007; Anderson 2012). 



12 
 

 

7) Många av konsumenterna i BOP-marknaden saknar färdigheter som i västvärlden ofta 

tar förgivet, t.ex. läskunnighet. Därför är det viktigt att anpassa produkten efter 

konsumenternas kunskap och utbildningsnivå (Prahalad, 2007). 
 

8) Utbilda konsumenterna för att de ska kunna och vilja utnyttja produkten krävs det att 

kunderna förstår hur produkten ska användas och varför. Låg utbildningsnivå i 

kombination med avsaknad från effektiva mediekanaler gör att företag måste komma på 

innovativa utbildningssätt för kunderna (Prahalad, 2007; Anderson, 2013). 
 

9) Produkten måste vara anpassad efter den bristfälliga infrastrukturen i landet där 

produkten säljs, t.ex. varierande el-tillgång. Även faktorer som smutsiga miljöer och oljud 

är något produkten måste anpassas efter (Prahalad, 2007).  
 

10) Gränssnittet, designen och funktionen måste vara noga genomtänkt så att 

förstagångsanvändaren förstår hur produkten ska användas. Inlärningskurvan ska hållas 

kort (Prahalad, 2007). 
 

11) Fungerande distributionssystem så att kunderna får tillgång till produkten till en låg 

kostnad är av yttersta vikt, oberoende av om produkten ska säljas på landsbygden, i 

slummen eller storstaden (Prahalad, 2007; Anderson, 2013). 
 

12) BOP-marknader förändrar sättet att tänka och agera på andra marknader eftersom de 

tvingar företag att förändra produktutveckling och andra processer. Detta kan leda till att 

framgång på BOP-marknad revolutionerar hur dessa processer ser ut i 

västvärlden (Prahalad, 2007).  
 

2.4 Konsumentkapacitet 

För att skapa nya marknader och öka möjligheten för konsumenterna att kunna köpa en 

produkt eller tjänst i en BOP-marknad är det viktigt att fokusera på de 4A:na; affordability, 

access, availability och awareness. Genom att tillgodose dessa ökar chansen att nya 

innovaitoner skapas eftersom det krävs innovativa arbetssätt för att uppfylla de 4A:na 

(Prahalad, 2012; Anderson, 2013). 
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A1) Affordability - Överkomliga priser.  Det är viktigt att produkten är anpassad efter 

konsumenternas behov; det gäller både storlek på förpackning och specifika egenskaper 

hos produkten, kunderna har inte råd att lägga pengar på oönskade attribut (Prahalad, 

2007) Samtidigt är det viktigt att leverera kvalitet (Prahalad, 2007; Prahalad, 2012; 

Anderson, 2013). 
 

A2) Access - Distributions-intensitet. Distributionen av produkten måste anpassas efter 

konsumenternas omständigheter för att ge dem möjlighet att inhandla produkten. 

Skillnaden här ligger i att många måste jobba hela dagen för att få ihop tillräckligt med 

pengar, då måste det finnas möjlighet att handla på kvällen. Avståndet från konsumenten 

till återförsäljaren har också avgörande betydelse, helst bara kort gångavstånd (Prahalad 

2007; Prahalad 2012; Anderson 2013). 
 

A3) Availability - Distributions-effektivitet. Ofta baseras konsumenternas köpbeslut efter 

tillgången på pengar som kan variera stort från dag till dag, därför måste produkten 

finnas tillgänglig då kunden har möjlighet köpa produkten (Prahalad, 2007; Prahalad, 

2012; Anderson, 2013). 
 

A4) Awareness - Medvetenhet i att vissa BOP-konsumenter saknar tillgång till traditionella 

mediekanaler, t.ex. TV apparater. Då gäller det att finna nya eller helt enkelt äldre 

lösningar för att nå konsumenterna (Anderson, 2013). 

2.5 Analysmodell  

För att kunna dra slutsatser hur en innovation kan etableras framgångsrikt på en BOP-

marknad kommer ECS utredas med hänsyn från Prahalads (2007) tolv 

innovationsprinciper och de 4A:na som presenterades ovan. Eftersom 

innovationsprinciperna och de 4A:na kompletterar varandra har vi summerat dessa under 

följande kategorier;  funktion, kostnad, distribution och miljö. Här sammanfattas de viktigaste 

aspekterna för innovation och produktutveckling på en BOP-marknad.  
 

Funktion - sammanfattat av innovationsprincip 2, 3, 5, 7, 10 samt A1.  

En innovation på en BOP marknad kräver hybridlösningar. Det är viktigt med en djup 

förståelse för produktens funktion, design och att skala av onödiga attribut samtidigt som 

produkten är flexibel för att kunna passa i andra länder och kulturer än de den är avsatt 

för. Infrastrukturen och konsumenternas färdigheter måste tas i beaktning vid 



14 
 

utformandet, delvis också för att underlätta för förstagångs användare men också för att 

de ska kunna hantera produkten över huvud taget. 
 

Kostnad - sammanfattat av innovationsprincip 1, 5, 6 samt A1. 

Kostnadsutvecklingen är av yttersta vikt, därför måste utvecklingen av produkten ses 

över för att kunna matcha konsumenternas köpkraft. Det gäller i alla led, från utveckling 

till marknadsföring och distribution.  
 

Distribution - sammanfattat av innovationsprincip 6, 8, 11 samt A2, A3, A4. 

Som nämnt tidigare måste distributionen av produkten ske till minsta möjliga kostnad. 

Den ska finnas tillgänglig där konsumenterna är, när de vill och har möjlighet att 

inhandla den. Marknadsföring- och utbildningsdistribution måste även anpassas så att 

konsumenterna blir medvetna om att produkten finns och hur den ska användas. 
 

Miljö - sammanfattning av innovationsprincip 3, 4. 

Nya innovationer får inte ha en negativ miljöpåverkan i någon del av innovationens 

livscykel. Skalbarhet och kvantitet är oerhört viktigt därför måste extra stor vikt läggas på 

att produkten inte påverkar miljön negativt eftersom det medför stora konsekvenser för 

människan och planeten.  
 

Dessa kommer användas som struktur i analysen för att undersöka hur ECS är anpassat 

efter BOP-marknadens karaktärsdrag. De tre nivåerna i innovationsnätverket kopplas 

vardera till de fyra kategorierna på olika sätt i analysen och genom att studera detta kan vi 

identifiera samspelet mellan idéer, människor och organisationer, se Figur 4. 

Analysverktyg, på nästa sida. Därigenom besvaras så småningom frågan hur nätverket 

påverkar etableringen av en innovation på en BOP-marknad. 
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Figur 4. Analysverktyg  
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3. Metod 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de metodval vi har gjort.  Det kommer även en beskrivning 

av hur insamling av det empiriska materialet har gått till. Slutligen framförs en diskussion kring 

studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Metodval 

Syftet med studien är att reda ut hur aktörerna i ett nätverk har möjlighet att påverka 

etableringen av en innovation på en BOP-marknad. Vi har valt att göra en fallstudie på 

företaget ECS och dess omgivande nätverk. I en fallstudie ligger stor vikt på att 

identifiera de involverande aktörerna, då en organisations historia, nuläge och framtida 

utveckling blir svår att förstå om man inte förstår de viktigaste aktörerna och dess 

agerande (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Det som blir viktigt för vår studie är att 

med hjälp av det teoretiska materialet skapa en så allmän bild av studiens problem som 

möjligt. Därefter exemplifieras problemet med hjälp av fallstudien på ECS (Jacobsen, 

2002). Det är även möjligt att åskådliggöra varför vissa beslut fattas, genomförs och vad 

följden av besluten blir med en fallstudie (Yin, 2006).  Genom att undersöka ett nätverk 

med fokus på ett företag med en nischad produktion kan en noggrannare analys göras i 

en fallstudie till skillnad från då flera företag analyseras på en marknad; då hade fokus 

legat på jämförelser mellan de olika undersökningsobjekten snarare än att en djupare 

förståelse fås i ett konkret problem (Denscombe, 2000).  
 

Eftersom att vi har valt att göra en fallstudie på ECS och dess nätverk lämpar sig en 

kvalitativ studie bäst. Genom en kvalitativ studie kan vi koncentrera oss på ECSs nätverk 

och fördjupa oss i aktörerna samt problemen kring att implementera en innovation på en 

BOP-marknad. Syftet med en kvalitativ studie är att försöka beskriva problemet utifrån 

flera vinklar och källor för att skapa en så mångsidig och transparent bild av empirin som 

möjligt (Yin, 2006).  

3.2 Datainsamling  

Studiens empiriska material har baserats på insamling av både primär- och sekundärdata. 

Med primärdata menas data som vi själva har samlat in och består i den här studien av tre 

individuella intervjuer med fallföretaget samt aktörer i dess nätverk. Sekundärdata är den 

data som redan finns nerskriven och är ihopsamlad av någon annan i ett annat 
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sammanhang. Som sekundärdata har vi använt oss av ECSs hemsida, de involverande 

aktörernas hemsidor samt rapporterna The European environment — state and outlook 2010: 

assessment of global megatrends från European Environment Agency (EEA) och World health 

statistics, 2010 från World Health Organization (WHO). Vi har med hjälp av den 

empiriska sekundärdata tillfört yttligare kunskaper om ECS och aktörerna i 

nätverket,  som vi inte kommit fram till i intervjuerna (Saunders et al., 2012).  

3.3 Operationalisering  

Operationalisering innebär att koppla empirisk datainsamling till given teori. I den här 

studien har vi formulerat intervjufrågorna utifrån teorin, utan att direkt använda specifika 

teoretiska begrepp. Respondenten vid intervjuerna ska kunna svara på frågorna utan att 

vara medveten om eller förstå vilken teori vi har använt oss av. Eftersom intervjuerna i 

denna studie ligger till grund för den empiriska datainsamlingen underlättar det i analysen 

om vår empiri är insamlad med koppling till teorin (Saunders et al., 2012).  
 

Intervjufrågorna är utformade efter de fyra huvudteman studiens teori bygger på: BOP, 

innovationsnätverk, innovationsprinciper och de 4 A:na. Tyngdpunkten i vår första 

intervju med Löfberg låg i att reda ut det innovationsnätverk som ECS befinner sig i, 

därav ställdes bland annat frågor angående företagets samarbetspartners, distributörer 

och återförsäljare (se Appendix 1.1 fråga 11-14). För att få en djupare förståelse för 

aktörerna samt hur de har anpassat sitt arbete till en BOP-marknad ställdes mer specifika 

frågor om aktörerna i innovationsnätverket i intervju 2 med Löfberg (se Appendix 1.2 

fråga 1-10). Efter att ha gått igenom nätverkets aktörer grundligt med Löfberg ville vi 

även täcka en aktörs syn på en BOP-marknad och möjligheterna att få ut innovationer 

där. Frågor utarbetade efter innovationsprinciperna samt de 4 A:na användes främst vid 

intervju med Ola Möller på Sida (se Appendix 1.3 fråga 5-8). 
 

3.4 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna vi har gjort har utförts via Skype, Face-to-Face (F2F) och via mail. Se tabell 

1. Datainsamling för tydlig överblick. Till att börja med valde vi att intervjua Per Löfberg, 

säljchef på ECS, då det var honom vi först kom i kontakt med på fallstudieföretaget. 

Tanken med den första intervjun var att skapa en grundläggande bild över hur idén till 

företaget uppkom och hur företaget idag arbetar samt vilka aktörer som ingår i deras 
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nätverk. Vi fick även en förståelse för den problematik som finns med att implementera 

en innovation på en BOP-marknad. Den här intervjun hjälpte oss även att få ett grepp 

om vad som senare bör studeras närmare. Intervjun gjordes över Skype då Löfberg för 

stunden befann sig i Kitwe, Zambia. Eftersom det var en intervju över Internet var det 

några utmaningar vi stod inför, som skiljer sig gentemot en F2F intervju. Det är betydligt 

svårare att skapa ett engagemang och avläsa den deltagandes gensvar och reaktioner då 

intervjun inte sker med de båda deltagarnas närvaro. Det är även viktigt att skapa tillit 

och ett förtroende mellan de deltagande då det finns risk att det inte faller lika naturligt 

som vid en F2F intervju (Saunders et al., 2012). I och med att vi gjorde vår intervju med 

Löfberg över Skype kunde vi ändå se varandra vilket var väldigt betydande då vi tidigare 

inte hade träffats och var nu tvungna att etablera en första kontakt. Det hjälpte även oss 

att se varandras kroppsspråk och engagemang i frågorna vilket bidrog till en bra första 

intervju. Genom att vi skapat en första kontakt och ett förtroende för varandra kunde vi 

på ett lättsamt sätt konversera via mail senare i studien.  
 
Den andra kontakten med Löfberg gjordes via mail. Då Löfberg var på resande fot fanns 

det svårigheter med att genomföra en intervju visa Skype. Istället skickades tydliga frågor 

där Löfberg kunde svara i text då det passade honom. På så sätt minskades risken att 

fakta missuppfattades från vårt håll, då många frågor var av mer specifik karaktär (se 

Appendix 1.2 fråga 1-14). 
 

Vi har även utfört en intervju med Ola Möller på Sida. Eftersom Sida är en av aktörerna i 

ECS innovationsnätverk fick vi genom intervjun med Möller en förståelse för nätverket 

utifrån en annan aktörs synvinkel. Då vi har exemplifierat studiens problem med hjälp av 

en fallstudie behöver vi empiriskt material som konkretiserar det allmänna problemet, 

vilket också bidrar till att rapporten blir mindre subjektiv utifrån ECS. Genom att 

intervjua Sida kunde mer generella frågor ställas om befintligt biståndsarbete och sådana 

aktörers roll i nätverken. Framförallt är det intressant att studera olika aktörers syn på 

problematiken med att få ut en innovation på marknaden för att se hur dessa kan skilja 

sig åt.  
 

Sonta Kauti är en av de tre grundarna till ECS. Han är född och bor i Zambia och är i 

dagsläget chef för ECSs verksamhet i Zambia. Kauti har en närmare kontakt med 

distributörerna och återförsäljarna i verksamheten vilken skulle göra det intressant att 

intervjua honom. Han har även en bättre förståelse för konsumenterna och deras 
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levnadssätt eftersom han är uppvuxen i Kitwe. Tyvärr har vi inte fått kontakt med Sonta 

Kauti trots försök på både Skype och mail. För att kompensera med förlusten av den här 

intervjun har vi hämtat information från en videodokumenterad intervju med den tredje 

grundaren av ECS, Mattias Ohlsson, gjord av Michael Wayne samt en presentation om 

ECS, gjord av Ohlsson vid en konferens med Sida som hölls i Lusaka angående 

Innovation Against Poverty (IAP).  
 

Tabell 1. Datainsamling 

Företag/ 
Organisation 

Respondent Befattning Datainsamling Datum/ 
längd på 
intervjun 

ECS Per Löfberg Säljchef och grundare F2F via Skype 2014-02-19/ 
90 minuter 

Sida Ola Möller Senior rådgivare, Enheten 
för Privat Sektor 
Samverkan och ICT  

F2F 2014-04-27/ 
60 minuter 

ECS Per Löfberg Säljchef och grundare Mail 2014-05-06 

 
 

Intervjuer kan vara utformade på flera olika sätt beroende på vad som är syftet med 

intervjun och vem som ska intervjuas. Val av intervjuform är relaterad till och bör 

stämma överens med studiens syfte och undersökningsmetod. I den här studien har 

samtliga intervjuer varit semistrukturerade. Intervjun är då uppdelad i teman med 

tillhörande nyckelfrågor, där det finns tydligt formulerade frågor men utrymme för fria 

svar. Semistrukturerade intervjuer passar bra för en kvalitativ undersökningsmetod. 

Viktigt är också att frågorna är avsiktligt och tydligt formulerade för att kunna uppfylla 

målet med intervjun och den empiriska datainsamlingen (Saunders et al., 2012).  

3.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga aspekter att diskutera när det gäller hur kvaliteten av en 

kvantitativ undersökning bedöms. Med validitet avses relevansen av insamlad data för 

den givna problemställningen och med reliabiliteten mäts trovärdigheten för 

tillvägagångssättet att samla in data på (Jacobsen, 2002). Vi har valt att fokusera på de 

personer som är mest aktiva i vårt fallstudieföretag, ECS. Genom flera intervjuer och 
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annan datainsamling med involverade personer i företaget har vi skapat oss en tydlig bild 

av företaget samt dess innovationsnätverk. Genom att vi har samlat in fakta från flera 

personer i företaget har vi försökt framföra en så transparent bild av data som möjligt. 

Då vårt syfte är att undersöka hur aktörerna har möjlighet att påverka etableringen av en 

innovation på en BOP-marknad anser vi att fallföretaget har en bra inblick i hur 

involverade deras aktörer är i etableringsprocessen. Flera av aktörerna är stora 

organisationer och företag som verkar världen över och det är mest intressant att få 

kontakt med den person som varit involverad i samarbetet med ECS för att få en bra bild 

över hur de ser på deras inverkan på etableringen. Det har varit svårt att kontakta dessa 

personer, vilket har bidragit till att färre aktörer än önskat har intervjuats. Som 

komplement har vi som nämnt ovan hämtat information från en videodokumenterad 

intervju med grundaren Ohlsson, gjord av Michael Wayne samt en presentation som 

Ohlsson hållit vid en konferens med Sida i Lusaka. Båda videoupptagningarna innehöll 

riklig information som behövdes för studien validitet.  
 
Den statistiska data som används i arbetet om fattigdom och miljöutsläpp varierar 

ständigt mellan olika källor. Vi har försökt så gått det går att få fram genomsnittssiffror, 

men vi vill poängtera att siffrorna i sig inte har någon större betydelse för 

undersökningens reliabilitet. Siffrorna är till för att skapa en uppfattning hos läsaren om 

vilken mängd det handlar om.  
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4. Empiri 

Här följer en presentation av Zambia samt miljö och hälsoaspekten. Därefter presenteras ECS, 

produkten och aktörerna i innovationsnätverket. 

4.1 Zambia 

Zambia, beläget i södra Östafrika, har drygt 14 miljoner invånare och är ett av världens 

fattigaste länder. 36 % av populationen bor i städer vilket är i afrikanska mått relativt 

högt. Resterande 64 % bor på landsbygden, där fattigdomen är mest påtaglig och bara 

hälften av människorna har tillgång till rent vatten. Nästan var tionde barn dör under det 

första levnadsåret och medellivslängden i landet är 49 år, vilket i Sverige är 80 samt 84 år 

för män respektive kvinnor (NE, 2014, Zambia; NE, 2014, Sverige). 

4.2 Matlagning; miljö och hälsa 

Nästan tre miljarder människor i utvecklingsländer eldar trä eller träkol som virke för 

matlagning och uppvärmning av hushåll (Global Alliance, 2014, About; WHO, 2014). 

Sot och giftiga gaser leder till att fyra miljoner personer dör i förtid varje år, främst 

kvinnor och barn då det är deras uppgift att samla bränsle och laga mat. Följderna är 

bland annat lungemfysem, cancer, gråstarr och hjärtsjukdomar (Global Alliance, 2014, 

Women & Livelyhood; WHO 2014). Även om det finns en tydlig och erkänd koppling 

mellan dessa sjukdomar och exponering till röken från spisarna finns det lite vetenskaplig 

dokumentation som styrker kopplingarna till många andra sjukdomar (Global Alliance, 

2014, Health,Women & Livelyhood; WHO, 2014 ). Tre miljarder människors 

användande av trä och träkol som bränsle påverkar inte bara människornas hälsa utan 

även naturens. Skogsskövling leder till erosion, jordskred och förlust av biologisk 

mångfald (EEA, 2011). Efterfrågan på bränsle till matlagning är för stor för att den 

naturliga tillväxten av skog ska kunna hålla upp, vilket har drivit upp priset då efterfrågan 

har ökat. Detta gör det svårare för folk med låg inkomst som måste spendera stor del av 

inkomsten på bränsle för att ha råd att laga mat. Alternativet är att samla ved själv, ofta 

långt hemifrån. Uppskattningsvis står röken och partiklarna från öppen eld för 18% av 

växthuseffekten (Global Alliance, 2014, Environment). 
 

I Zambia är det vanligaste förbränningsmaterialet vid matlagning trä (60%) och träkol 

(25%). Endast 16% använder elektriska spisar (Global Alliance, 2014, Zambia). Det finns 
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stora mängder odlad skog i Zambia, främst tall och eukalyptus, som ägs av staten. Olika 

sågverk får köpa in en förutbestämd mängd. Det finns många sågverk där stor del av 

sågspånen som skapas som restprodukt ruttnar eller bränns bort. Virket från sågverket 

används ibland för att framställa träkol, en process där 85% av energin går förlorad och 

miljön påverkas negativt. Tillverkas pellets eller briketter fås 100 % förnyelsebart bränsle 

där verkningsgraden är 70-80% (Intervju 1, Löfberg). Uppskattningsvis finns det 1.2 

miljoner ton träkol i Zambia som på lång sikt skulle kunna bytas ut mot pellets 

(Climatsolver, 2012). 
 

4.3 Emerging Cooking Solutions 

4.3.1 Hur idén kom till 
Per Löfberg och Mattias Ohlsson är vänner sedan 17 år tillbaka. Löfberg är i grunden 

skådespelare men har bedrivit konsultbyrån Vagga till Vagga som jobbat efter 

“Cradle2Cradle” konceptet, allt som produceras ska ha en positiv miljöpåverkan. 

Ohlsson är i grunden programmerare och systemutvecklare men har jobbat som 

projektledare på Läkare Utan Gränser och på Vagga till Vagga. Löfberg och Ohlsson har 

länge delat visionen om att de på något sätt vill få ihop “människan och planeten”. De 

menar att vi människor är ett problem för planeten, om vi fortsätter leva som vi gör idag. 

De anser alltså att det finns stora möjligheter till att förbättra människans sätt att leva för 

att skapa en trevligare planet att leva på. Samtidigt som de värnar om att människan ska 

leva i någon form av symbios med miljön, tycker de att människan är ett av det 

intressantaste som existerar på vår jord. Genom sin tillsammans kulturella, miljövänliga 

och tekniska bakgrund har de under en längre tid arbetat med att på något sätt få driva 

idén om “människan och planeten”.  
 

Det hela började lite av en slump, att Löfberg och Ohlsson genom Vagga till Vagga blev 

ner bjudna till den Svenska Ambassaden i Zambias huvudstad Lusaka för att fira deras 

45-års jubileum i december 2010. Där träffade de Sida, olika myndigheter och företag 

men även Sonta Kauti från Zambia som berättade om stora skogs- och 

sågverkssituationen. Då Löfberg och Ohlsson kommit i kontakt med biomassa tidigare i 

sina projekt blev det mycket intresserade eftersom de förstod potentialen att pelletera i 

Zambia. Tillsammans med de olika kunskaper och bakgrunder som Löfberg, Ohlsson 

och Kauti hade föddes idén att starta företag. Många hade föreläst och pratat om idén 

med pelletsdrivna matlagningsspisar i Zambia innan men ingen hade haft engagemang, 
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kunskap och pengar att genomföra det i verkligheten, förens nu (Intervju 1, Löfberg; 

Ohlsson, 2013).  
 

4.3.2 Företaget 
Det svenska företaget Emerging Cooking Solutions AB grundades 2012 och är verksamt 

i Zambia med ledningen i Sverige. Ägare är grundarna Ohlsson och Löfberg samt 

investeringsbolaget Danir. Dotterbolaget heter Emerging Cooking Solutions Zambia Ltd 

och grundades även det 2012 (Emerging, 2013). Det ägs till 46% av Ohlsson och 

Löfberg, 44% av Danir, 6% av Sonta Kauti och 4% av EnviroCo, Kautis företag 

(Intervju 1, Löfberg). Företagsidén är som tidigare nämnt att tillverka pellets och sälja det 

i Zambia. Fabriken ligger hos företaget Copperbelt Forestry Company i Kitwe och är den 

enda fabriken i hela Zambia som tillverkar energipellets, så ECS tog dit tekniken 

(Intervju 1, Löfberg). 

4.3.2 Spisar och pellets 
ECSs produkter är framtagna efter konceptet ”Cradle2Cradle” med utgångspunkt att 

produkten ska ha en positiv påverkan på miljön (Eco-Boards, 2013). Deras lösning 

minskar utsläpp av växthusgaser då pellets används som bränsle istället för träkol (Ge 

bort en spis, 2014). Företaget blev 2012 utsedd till “Climate solver” av WWF med 

motiveringen: “Emerging Cooking Solutions is an inspiring example of non-fossil, non-nuclear climate 

innovation with the global potential to substantially reduce greenhouse gas emissions” av Håkan 

Wirtén, Generalsekreterare för WWF.  Ifall företagets produkter får genomslag på en 

global marknad leder det till minskad skogsskövling, minskade avfallsmängder samt 

förbättrad miljö och hälsa för flera miljoner människor (Ge bort en spis, 2014; Climat 

solver, 2012). 
 

Till en början producerade ECS egna spisar, för hand, vilket var en ytterst kostsam och 

långvarig process. De insåg att det inte var skalbart att sälja egentillverkade spisar så när 

Philips spis lanserades i januari 2013 bestämde sig företaget för att köpa in och sälja 

vidare dessa. För närvarande säljer företaget även den billigare spisen Prime och 

industrispisen Abellion för restauranger och skolor (Intervju 1, Löfberg; Ohlsson, 2013). 

ECS säljer spisarna till inköpspris eller billigare med hjälp av subventioner för att värva 

fler kunder (Intervju 1, Löfberg).  
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Främst säljer alltså ECS spisen som är framtagen av Philips och som tillverkas av African 

Clean Energy (Pty) Ltd. Bränslet, pellets gjord på biomassa, produceras och distribueras i 

Kitwe under namnet SupaMoto. Målgruppen är kvinnor i hushåll som använder och 

köper träkol men även de som använder pinnar och trä. Senaste året har ECS sälja andra 

spisar. Prime som är billigare, samt större industrispisar, Abellion, som används i skolor 

och restauranger (Intervju 1, Löfberg). Idag har ECS sålt ungefär 1200 spisar av Philips, 

45 från Prime och ett tiotal av Abellion. Målet är att ha 9000 sålda spisar och 

pelletskunder inom 12-18 månader, vilket skulle innebära att ECS täcker kostnaderna de 

haft och slutligen går med vinst (Intervju 2, Löfberg). 

4.3.2.1SupaMoto 

SupaMoto är ECS varumärke för pelletsen. För kunderna blir spisen en engångskostnad 

medan pelletsen kommer behöva inhandlas allt eftersom lagret tar slut. ECS bestämde sig 

för att marknadsföra pelletsen under namnet SupaMoto-“The smart malasha”. Till hjälp 

hade de reklambyrån Young & Rubicam som gjorde en logga som de kunde etablera hos 

kunderna. SupaMoto tillverkas som nämnt tidigare på Copperbelt Forestry Company i 

Kitwe och de är de enda som tillverkar energipellets i Zambia (Give Cooking, 2013, 

SupaMoto; Intervju 1, Löfberg). Pelletsen är framställda av rester från skogs eller 

jordbruk, t.ex. sågspån från statligt ägda furu- och eukalyptusplanteringar, jordnötsskal, 

elefantgräs och majsrester.  SupaMoto är 100 % förnybar och tillverkas alltid av rester 

som i annat fall skulle gå till spillo på något sätt (Give Cooking, 2013, SupaMoto). När 

konsumenterna köper en spis får de med en påse med 7 kg pellets som räcker till 10 

timmars eldande. En påse pellets kostar annars ca.35kr (Intervju 1, Löfberg). 

4.3.3 Konsumenterna  
Målgruppen är som tidigare nämnts främst hushåll som använder träkol som bränsle. 

ECS säljer framförallt spisarna och pellets i slummen. Konsumenterna har alla sorters 

arbeten och inkomster, från småförsäljning och serviceyrken till manuellt arbete. Dock är 

alla låginkomsttagare med mycket låg och osäker inkomst (Intervju 2, Löfberg). De 

fattigaste människorna har en inkomst på 300-400kr per månad. De med högst inkomst 

tjänar 1500-1600 kr per månad. Alla dessa tillhör BOP. I genomsnitt köper ett hushåll två 

stora säckar träkol i månaden för ungefär 150kr som de sedan använder till matlagning 

mm. (Intervju 1, Löfberg). De restauranger och skolor som använder Abellionspisarna 

gör av med ungefär hälften så mycket på bränsle som med traditionellt bränsle (Ohlsson, 
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2013). För konsumenterna är det en dyr investering att köpa en spis från ECS även om 

de gör det till ett subventionerat pris. ECS säljer via lokala återförsäljare och erbjuder 

endast avbetalning för de större spisarna. Återförsäljarna får möjlighet till mikrolån för 

inköp av spisar och pellets som de säljer vidare, sedan betalar av (Intervju 1, Löfberg). 
 

4.4 Distribuering och försäljning av produkten 

För närvarande finns det tio återförsäljare av spisar och pellets. Målet inom några veckor 

är tio till. De köper pellets direkt via ECS eller via deras ambulerande försäljning. Då åker 

en säljare från ECS ut till återförsäljaren med leveransen (Intervju 2, Löfberg). En typisk 

återförsäljare är Bernadette, är en kvinna i St Anthony. Hon har en liten kiosk, med en 

stor reklamskylt för SupaMoto. I kiosken säljer hon tomat, lök, träkol samt ECS 

produkter. Återförsäljarna finns nära konsumenterna i slummen och är små lokala 

återförsäljare (Intervju 1, Löfberg). 
 

4.4.1 Ge bort en spis 
För att få in kapital och kunna subventionera spisar startades 2012 Gebortenspis.se och 

givecooking.com. Detta är ECSs sätt att få privata personer att donera pengar så de kan 

sälja fler spisar. Via hemsidan Gebortenspis.se eller givecooking.com kan privatpersoner 

donera. På det sättet får företaget in pengar som de kan välja att använda för att 

subventionera spisar eller ge bort dem. Eftersom de köper in spisarna dyrt av Philips och 

inte gör någon vinst på dessa är detta ett sätt för företaget att kunna nå ut till fler 

konsumenter, även om de inte har råd (Intervju 1, Löfberg). 
 

4.3.2 Marknadsföring 
Ett sätt för företaget att synas är att delta i mässor, kyrkor och andra samlingspunkter där 

de visar demos och säljer produkten. Att visa upp produkten på detta sätt är också ett 

sätt att utbilda potentiella kunder. Den viktigaste kanalen är kvinnogrupper eftersom 

kvinnor till största delen ansvarar för matlagningen i hushållen. Företaget använder sig 

även av affischer hos återförsäljarna för att visa sitt varumärke (Intervju 2, Löfberg).  
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4.5 ECS i ett nätverk 

Nedan följer en genomgång av de aktörer som verkar i ECS nätverk. Aktörerna är 

uppdelade som investerare, aktörer i tillverkningsprocessen och bidragsgivare. Se Figur 5. 
 

Figur 5. Nätverket 
 

4.5.1 Investerare 
Danir är ett entreprenördrivet svenskt familjeföretag som äger och utvecklar bolag. De är 

måna om att bidra till ett bättre samhälle genom entreprenörskap, långsiktighet och 

samhällsengagemang (Danir, 2014). De är aktieägare och har investerat i ECS för att de 

tyckte om affärsidén. Sammanlagt äger Danir 6 % av företaget (Intervju 1, Löfberg). De 

bidrar med kapital, affärserfarenhet och innan alla stora beslut rådgör ECS med Danir 

(Intervju 2, Löfberg). Som investerare är Danir inte intresserade av att spisen ska vara 

beroende av bidrag. Målet är att ECS ska kunna gå runt själv genom att få igång 

försäljningen av pellets. Utöver Danir har även grundarna och Kautis företag EnviroCo 

gått in med kapital (Intervju 1, Löfberg). 
 

4.5.2 Aktörer i tillverkningsprocessen 
Aktörerna som är involverade i tillverkningen spelar en viktig roll i nätverket. Utan dessa 

blir det ingen slutprodukt som når användarna. Löfberg (2014) har förklarat följande 

aktörer som delaktiga i processen.  
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4.5.2.1 Philips och African Clean Energy  
Det transnationella elektronikföretaget Philips sålde en matlagningsspis där kvistar 

användes som bränsle. ECS fick höra talas om spisen och inledde senare ett samarbete 

med Philips, där Philips utvecklade spisen så att den fungerade med pellets istället, vilken 

lanserades i januari 2013. ECS har valt att köpa in Philipsspisen på grund av att den har 

en hög prestanda för sitt pris och de kan på så sätt undvika komplexiteten i att sätta upp 

en egen spisproduktion (Emerging, 2013, Concept). Spisen har en mycket hög kvalitet 

vilket gör att den håller längre och företaget kan sälja mer pellets per spis (Ohlsson, 

2013). Philipsspisen produceras idag av African Clean Energy (ACE) i Lesotho 

(Emerging, 2013, Concept; ACE, 2011, Technology). ECS köper in spisarna från ACE 

för att sälja de vidare till konsumenter och distributörer tillsammans med deras 

egentillverkade pellets i Zambia. Genom att Philips spisar tillverkas hos ett företag som 

är positionerade där spisarna ska distribueras och där slutanvändarna finns, kan lokal 

afrikansk arbetskraft och afrikanska komponenter användas vid produktionen (Intervju 

1, Löfberg). ACE exporterar spisar till andra utvecklingsländer i Afrika söder om Sahara 

(ACE, 2011, History).  
 

4.5.2.2 Prime Cookstoves  
Ett norskt företag har utvecklat en annan matlagningsspis som är något billigare än 

Philipsspisen. Spisen prestanda är inte lika bra som Philipsspisen eftersom den släpper ut 

en aning rök och kräver mer pellets. Dock är Primespisen en tredjedel så dyr. Än så länge 

har ca 45 spisar sålts via ECS (Intervju 1, Löfberg; Ohlsson, 2013).  
 

4.5.2.3 Copperbelt Forestry Company och Sweden Power Chipper 
Det finns som sagt många sågverk i Zambia men det är Copperbelt Forestry Company i 

Kitwe som tillgodoser ECS med biomassan som sedan pelleteras (Intervju 1, Löfberg). I 

Sverige har pelletering länge används men i Zambia har tekniken varit i princip okänd 

fram till nu. Sweden Power Chippers är företaget som sålt och levererat 

pelleteringsmaskiner. Av dem köpte ECS utrustningen som står på Copperbelt Forestry 

Companys sågverk. Maskinen fick de till ett billigare pris eftersom Sweden Power 

Chipper tyckte att företaget hade goda avsikter med sin affärsidé (Intervju 1, Löfberg). 

Ett exportbidrag från Swedpartnership hjälpte även Sweden Power Chipper att 

subventionera pelletsanläggningen till ECS (Intervju 2, Löfberg). 
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4.5.3 Bidragsgivare 
Flera aktörer har bidragit på olika sätt till att ECS är vart de är idag. Nedan följer en kort 

presentation av dessa aktörer och vad de gjort för ECS. 

4.5.3.1 Sida 
Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som 

jobbar med uppdrag av riksdagen och regeringen för att minska världens fattigdom (Sida, 

2014). Sverige har samarbetat med Zambia sedan 1960-talet. Målet är att bidra till hållbar 

tillväxt, hjälpa fattiga människor att kunna försörja sig samt förbättra hälsan för 

framförallt kvinnor och barn (Sida, 2014, Zambia). Sida kan ses som riskkapitalister; när 

någon har en bra idé, eller önskar lösa ett problem i linje med de målen Sida har, kan de 

gå in med kapital, tekniskt kunnande, kunskap om marknadsföring och 

företagsförvaltning. Däremot är den hjälp som företag värderar mest efter att ha deltagit i 

någon av Sidas program, kunskapen de fått om förhandling och företagande, snarare än 

de ekonomiska bidragen (Möller, 2014).  
 
ECS har sökt och fått två olika bidrag från Sidas program “Innovation Against Poverty” 

(IAP) (Intervju 2, Löfberg). Syftet med programmet är att stimulera företag inom den 

privata sektorn, som är baserade eller verkar i ett fattigt land, att utveckla produkter, 

tjänster och affärsmodeller som kan bidra till att bekämpa fattigdom och 

klimatförändringar. Sida vill genom programmet öka företagande som involverar 

människor från BOP (Möller, 2014; Sida, 2014, IAP). Det finns små respektive stora 

bidrag för företag med innovativa idéer kopplade till jordbruks- eller hälsoverksamhet att 

söka (Möller, 2014). Det som avgör vilket bidrag ett företag söker är hur långt företaget 

har kommit i innovationsutvecklingen samt hur stort eget kapital företaget har. Från det 

mindre bidraget kan företag söka upp till 20 000 € samt från det större bidraget mellan 20 

000- 200 000 € (Sida, 2014, IAP).  ECS fick år 2011 IAPs mindre bidrag i form av ett 

ekonomiskt stöd som kunde hjälpa de att få igång sin verksamhet med att pelletera 

överbliven biomassa (Intervju 2, Löfberg). Möller (2014) menar att ECS har stor 

möjlighet att lämna avtryck i Zambia genom att fortsätta driva etableringen av 

pelletsspisen, vilket är ett av Sidas grundläggande mål. ECS har nyligen fått igenom sin 

ansökning om även ett större bidrag från IAP som precis har börjat utbetalas mot att 

ECS rapporterar regelbundet till Sida vilka delmål de har åstadkommit. Ramen för 

samarbetet innehåller ett visst antal delmål och vid varje delmål utbetalas en viss summa. 

Detta ekonomiska stöd kan ECS använda för kompetensutveckling, material, transporter, 

lokala ersättningar, kontors- och kommunikationskostnader och en del till resor. Det är 
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dock viktigt att det kontinuerligt förs en lista över alla kostnader, för att ta ut lön från 

bidraget är inte acceptabelt (Intervju 2, Löfberg; Sida, 2014, IAP). Om ECS uppnår alla 

delmål som Sida genom IAP har satt upp kommer de sammanlagt få ett bidrag på 140 

000 € från IAP-programmet. Däremot kan de företag som söker IAP-bidrag (litet som 

stort) endast söka bidrag för 50 % av den förväntade projektkostnaden, vilket betyder att 

det bidrag som ECS får från IAP matchas mot en minst lika stor insats från företaget 

själv (Intervju 2, Löfberg).  

4.5.3.2 Global Alliance for Clean Cookstoves 
Global Alliance for Clean Cookstoves är ett initiativ av Hillary Clinton som 

uppmärksammat problemet med ohälsosamma matlagningsspisar. Genom att knyta 

samman företag och organisationer runt om i världen till “The Alliance” driver de 

utvecklingen av en marknad för rena och effektiva matlagningsspisar som långsiktigt ska 

rädda liv, miljön och förbättra försörjningsmöjligheterna för miljontals människor 

(Global Alliance, 2014, the Alliance). Global Alliance har partners världen över och ECS 

är en av de privata företag som de samarbetar med. Utöver att ECS har tagit fram en 

hälsosam och miljövänlig matlagningsspis som Global Alliance vill stödja, har de båda ett 

gemensamt fokus på kvinnor som den viktigaste kanalen (Intervju 2, Löfberg; Global 

Alliance, 2014, the Alliance). ECS arbetar mycket med demos av spisarna för 

kvinnogrupper på olika platser, bland annat på mässor och i kyrkor (Intervju 1, Löfberg). 

ECS har fått ett bidrag på 60 000 € från Global Alliance just för att de inkluderar kvinnor 

i sin affärsmodell. Global Alliance följer nyfiket ECS utveckling genom regelbundna 

samtal och mycket rådgivning. Löfberg (Intervju 2, 2014) menar att det är Global 

Alliance som är den mest aktiva och genuint engagerande av de organisationer som ECS 

har fått bidrag av hittills (Intervju 2, Löfberg). 
 

4.5.3.3 Young & Rubicam 
Young & Rubicam är en global reklambyrå med lokala kontor i 91 länder (Young & 

Rubicam, 2014). I Zambia är de stationerade i Lusaka sedan 20 år. De gillade ECSs 

arbete och erbjöd sig pro bono utveckling av varumärket. De hjälpte bland annat till med 

att ta fram ett 20-tal namn på pelletsen som slutligen fick heta SupaMoto och ordna en 

logga till dem. De har lokalkännedom och har mycket erfarenhet av marknadsföring i 

Zambia. De hjälpte ECS att skapa en identitet (Intervju 1, Löfberg).  
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4.5.3.4 Övriga bidragsgivare 
ECS har även fått stöd från Swedpartnership i form av ett exportbidrag till Sweden 

Power Chippers AB, som tillverkar den pelletsanläggning som ECS använder sig av samt 

en ersättning till ECS för att de utför själva kompetensöverföringen till Afrika åt dem. 

Genom det här exportbidraget kunde ECS få köpa Sweden Power Chippers 

pelleteringsanläggning betydligt billigare än vad det normalt sätt kostar (Intervju 2, 

Löfberg). Energy and Environment Partnership (EEP) är en Finsk/Österrikisk 

utvecklingsfond som är med och stödjer företag som arbetar med innovativa förslag på 

förnybar energi. EEP är en av ECS partners och har även de varit med och hjälpt 

företaget att få igång sin verksamhet. Fokus hos EEP ligger på klimatåtgärder (EEP, 

2013; Intervju 2, Löfberg). 
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5. Analys 
Nedan följer en analys av de viktigaste aspekterna vid innovation och etablering på en BOP-marknad. 

Aspekterna vi syftar på är funktion, kostnad, distribution och miljö. I analysen urskiljs 

samspelet mellan människor, idéer och organisationer vilket leder till en slutsats om hur nätverket kan 

påverka in innovations etablering på en BOP-marknad. 
 

5.1 Funktion 

ECSs affärsidé bygger på konceptet “Cradle2Cradle”, att skapa en produkt som har 

positiv inverkan på miljön. Idag säljer ECS olika produkter; några matlagningsspisar och 

SupaMoto. Som Prahalad (2007) nämnde bör innovationer vara ny teknik som anpassats 

efter BOP-marknadens förhållande och infrastruktur.  Pelletering är i Zambia ny teknik, 

som lämpar sig eftersom att det finns mycket sågspån som annars ruttnar eller eldas upp. 

Sett till detta är produkterna hybridlösningar. Spisarna som ECS säljer passar 

infrastrukturen eftersom den inte kräver el eller annat som kan vara bristvara. Spisarna är 

tillverkade för att drivas med pellets som idag finns tillgängligt lokalt där den säljs, en 

nödvändig funktion för att hålla nere kostnaderna. Verkningsgraden är betydligt högre än 

när trä eller träkol används vilket betyder att pellets är effektivare. Som Prahalad (2007) 

beskriver är kvaliteten inget att tumma på bara för att en produkt säljs till en BOP-

marknad. En annan viktig funktion är att pellets är 100% förnyelsebart vilket gör att den 

inte har någon negativ inverkan på miljön. Pelletsen genererar inte heller någon giftig rök, 

vilket minskar risken att dö i förtid av t.ex. lungemfysem och cancer. Detta skiljer 

pelletsen från andra matlagningsbränslen såsom träkol och kvistar. 
 

Grundfunktionen hos de olika spisarna som ECS säljer är densamma; matlagningsspisar 

som drivs av biomassa i pelletform. Däremot är kvaliteten (och även priset) olika för 

spisarna varierande men av största betydelse. Två viktiga funktionsaspekter på Philips- 

och Primespisarna framkom under intervjuerna med Löfberg. Hållbarheten är den ena 

aspekten. Philipsspisen håller längre och innebär att konsumenterna kommer köpa mer 

pellets då den kan användas under längre tid. Den andra aspekten är effektiviteten som 

hos Philips är överlägsen medan Primespisen släpper ut en liten mängd rök och har lägre 

verkningsgrad. ECS gör ofta demos av spisarna vid olika sammankomster såsom vid 

kyrkan för att visa och utbilda potentiella kunder. Detta nämner Prahalad (2007) som en 

viktig del, att utbilda förstagångsanvändarna. 



32 
 

 

5.1.2 Nätverkets inverkan på funktionen  
Funktionen hos ECS produkter har påverkats på olika sätt av respektive nivå. På 

konceptnivån föds och prövas idéer. Att tillverka en matlagningsspis efter 

“Cradle2Cradle” var grundidén som därefter utvecklades och formades efter samspel 

med olika människor och organisationer. Pelletsen är överlägsen alternativet träkol vad 

gäller pris och effektivitet men även på andra avseenden såsom miljöpåverkan vilket 

också är den viktigaste funktionen som ECS har strävat efter. 
 

Kauti från Zambia kan ses som en individ med annan världsbild än de två andra 

grundarna Löfberg och Ohlsson. Han känner landet, kan språket och är insatt i 

miljöproblemen. Då han introducerade möjligheten att tillverka pellets kunde 

konceptidén konkretiseras ytterligare. Genom hans kontaktnät träffade ECS andra 

individer som kom att påverka slutprodukten, till exempel Young & Rubicam som 

hjälpte företaget med marknadsföring och att ge produkten en identitet som 

representerar funktionen.   
 

Eftersom konceptet har varit att producera och tillverka pellets av överbliven biomassa 

har urvalet av organisationer påverkats utav detta. Från individ- och konceptnivå har 

resultatet av interaktionerna på respektive nivå lett fram till att företagsidén 

konkretiserats, vidare även produktens specifikationer. I och med spisarnas och 

pelletsens funktioner, speciellt i avseende på miljön har organisationer som Sida och 

Global Alliance kommit i kontakt med företaget vilket har bidraget med kapital till ECS.  
 

5.2 Kostnad 

Prahalad (2007) belyser vikten av att anpassa priset på produkten till de potentiella 

konsumenter som tillhör BOP. Priset på produkten måste matcha konsumenternas 

köpkraft. Kostnaderna för utveckling, produktion, marknadsföring och distribution 

måste även de anpassas till den givna marknaden. Det är först företaget har hittat ett sätt 

att anpassa kostnaderna i alla led som det kan börja bli ekonomiskt gynnsamt att sälja en 

innovation på en BOP-marknad (Prahalad, 2007; Anderson, 2007). Kostnaden för att 

producera ECS pellets är låg då de köper biomassa som är restprodukter från sågverket 

och utrustningen som används till pelletering fick de till ett bra pris av Sweden Power 
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Chipper (Intervju 1, Löfberg). För att få ner priset på en produkt är det viktigt att den 

designas efter konsumenternas behov. Som exempel kan storleken förminskas, specifika 

egenskaper tas bort eller läggas till samt onödiga attribut kan skalas av beroende på hur 

konsumenternas levnadsstandard ser ut (Prahalad, 2007). ECS har tagit fram sin första 

spis tillsammans med Philips, vilken för närvarande är för dyr för många av de potentiella 

konsumenterna. ECS har känt av svårigheter med att få spisen såld då konsumenterna 

har ont om pengar. För de fattigaste går halva lönen (150kr pellets/300kr i lön/månad) 

åt till att betala bränsle för att kunna laga mat varje månad och för de rikaste är det 

ca.1/10 del av lönen (150kr pellets/1500kr i lön/månad) som går åt till att betala bränsle 

för matlagning varje månad. För alla så är det en stor andel av lönen som bara går åt till 

bränsle för matlagning då inte ens någon mat är inkluderad. För ECS är en stor svårighet 

att sälja spisarna till folket. När de väl har fått ut spisarna har de lyckats etablera kontakt 

med konsumenterna, som förmodligen har blivit övertygade om att pelletsen är billigare 

och har högre verkningsgrad än vad träkol har. Som nämnt gör kunderna även en 

ekonomisk vinst så de investerar i spisen eftersom de närmast halverar bränslekostnaden 

varje månad. Samtidigt som ECS mål är att få igång försäljningen av pelletsen, eftersom 

det är där de kommer tjäna sina pengar, alltså inte på spisarna (Intervju 1, Löfberg). ECS 

har därför insett att de behöver en ännu mer avskalad spis som är mer anpassad efter 

konsumenternas levnadsstandard och låga inkomst och som då förhoppningsvis kommer 

bli lättare att sälja till en större mängd. Eftersom ECS redan från början skapade en 

företagsidé om att vara spisneutrala kan de ta in andra spisar som används med 

SupaMoto. Tillsammans med spistillverkaren Prime har de därför nu börjat sälja en 

betydligt billigare spis. Det här visar på att det i början kan vara svårt för ett företag att 

veta när en innovation tillverkas till en standard som levererar kvalitet samtidigt som den 

kan säljas till ett pris som matchar de potentiella konsumenternas köpkraft. Det blir 

därför oundvikligt att förändra en produkt utefter hur konsumenterna på en BOP-

marknad beter sig (Prahalad 2007; Prahalad 2012; Anderson 2013). Prahalad (2012) 

menar att det kan handla om att sälja produkten till 1/50 del av priset som en vara hade 

sålts till på en marknad i västvärlden för att konsumenternas köpkraft ska vara tillräckligt 

stark.  
 

Sammanfattningsvis kan vi säga att ECS har varit med om en kostnadsutveckling 

gällande spisarna för att kunna möta konsumenterna på BOP-marknadens behov och 

levnadskostnader. ECS grundidé att sälja en produkt som har positiv inverkan på miljön 
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realiserar de genom att erbjuda de potentiella konsumenterna möjligheten att sänka sina 

bränslekostnader till nästan hälften då de investerar i en spis som kan användas med 

SupaMoto som bränsle. Även om produkterna kan förbättra hälsan hos konsumenterna 

samt minska miljöpåverkan är det priset på produkten som attraherar konsumenterna på 

en BOP-marknad mest (Intervju 1, Löfberg).  
 

5.2.1 Nätverkets inverkan på kostnader 
Under konceptnivån i Ahrweiler och Keane’s (2013) nätverksmodell är det viktigt att se 

till kostnaderna, eftersom det är då idéerna skapas och en grund läggs för den kommande 

innovationen. Det är under idéstadiet produkten utformas, vilket gör att de här blir 

viktigt att se till att onödiga attribut är avskalade och att produkten är tänkt att 

produceras i material som kan köpas in till låga kostnader (Prahalad, 2007; Anderson 

2013; Ismail & Kleyn, 2012). Det är även ekonomiskt att utnyttja tidigare kunskap om 

liknande projekt eller utnyttja nyligen genererad fakta från forskning istället för att lägga 

pengar på egen forskning inom ämnet (Ahrweiler & Keane, 2013). Ohlsson och Löfberg 

fick idéerna om pelletsspisen då de var på besök på Svenska Ambassaden i Lusaka efter 

att de fått reda på de enorma mängder biomassa som ruttnar och bränns bort vid 

sågverken i Zambia. Eftersom de arbetat med biomassa i tidigare projekt insåg de vid 

besöket hos ambassaden att biomassan är ett material som istället skulle kunna utnyttjas 

till något användbart. Alltså fick de idéerna om pelletsen som skulle kunna produceras till 

en låg kostnad redan under konceptstadiet av projektet (Intervju 1, Löfberg). 
 

Beroende på tidigare erfarenheter och olika världsbilder hos individerna i ett projekt är 

de ihopkopplade på ett eller annat sätt i grupper. De olika grupperna av individer kan se 

projektet utifrån olika synvinklar och uppfattningar (Ahrweiler & Keane, 2013). För ECS 

har det varit en stor tillgång att ha med grundaren Sonta Kauti i kärnan av företaget. 

Kauti kan med sina kunskaper om Zambia sedan uppväxten se på BOP-marknaden på 

ett annat sätt än vad de svenskfödda Ohlsson och Löfberg. Med Kautis kunskaper om 

marknaden i Zambia kan han avgöra vilka kostnader för utveckling, produktion, 

distribution och försäljning som är hanterbara. Även kunskaper och erfarenheter från 

bidragsgivare som Sida kan vara värdefulla vid hantering av olika prissättningar och 

kostnader (Möller, 2014; Sida, 2014).  
 

För att en innovation ska ha möjlighet att gå runt och generera vinst på en BOP-

marknad är det viktigt att minska kostnaderna i alla led, från produktion till försäljning 
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(Prahalad, 2007). För ECS har det varit viktigt att därför förlägga sin produktion i Afrika. 

När Philips anpassat en av sina spisar till att användas med pellets som bränsle efter ECS 

förfrågan skapades även en efterfrågan hos ECS att den helst då skulle bli producerad i 

närhet till Zambia. Ett samarbete bildades då mellan Philips och African Clean Energy, 

som sedan tidigare arbetade med att producera och distribuera spisar för biomassa 

(pellets) som bränsle i Lesotho, Afrika. Philips kan på så sätt producera sin pelletsspis 

med hjälp av afrikansk arbetskraft och afrikanska komponenter, vilket sänker 

produktions- och materialkostnaderna jämfört till om den skulle producerats i ett 

västerländskt land. Den kostnad som framförallt sänks genom detta socio-organisatoriska 

samarbete är distributionen från ACE i Lesotho till återförsäljarna och konsumenterna i 

Zambia. Interaktionen mellan aktörerna Philips, ACE och ECS i innovationsnätverket är 

avgörande för att kunna få ut spisen till ett överkomligt pris för konsumenterna Genom 

att få ut spisen blir det även möjligt att sälja pelletsen SupaMoto till konsumenterna, 

vilket är målet med företaget ur ett vinstperspektiv. Interaktionen mellan aktörerna ECS 

och Copperbelt Forestry Company samt med Sweden Power Chipper och 

Swedpartnership inom nätverket är avgörande i dagsläget för att ha möjligheten att 

tillverka SupaMoto. Restprodukterna för att producera pellets kommer från sågverket 

CFC, vilket håller materialkostnaderna för SupaMoto nere, ECS får endast betala en 

symbolisk summa för biomassan. På grund av att ECS ska föra över kompetens om 

pelletering till Afrika och Zambia från Sverige har de fått exportstöd från 

Swedpartnership vilket har bidragit till att ECS har fått subventionerade 

pelleteringsanläggningar från Sweden Power Chipper. Detta är ett sätt att minska 

kostnaderna för maskiner genom socio-organisatoriska nätverksbildningar.  

5.3 Distribution 

Som nämnt i analysmodellen måste distributionen av en produkt på en BOP-marknad 

ske till minsta möjliga kostnad. Det är betydande för konsumenterna om produkten finns 

tillgänglig där konsumenterna bor och när de har möjlighet att inhandla den. ECS har 

lagt stor vikt i att se till distributions-intensiteten som Anderson (2013) talar om. 

Anderson (2013) poängterar att det är viktigt att anpassa försäljningen efter 

konsumenterna omständigheter. ECS har sina återförsäljare av SupaMoto nära 

konsumenterna, exempelvis har de distribuerat försäljningen till små kiosker vid vägen 

för att det ska vara enkelt och smidigt att köpa SupaMoto Eftersom pelletsen är en 

förbrukningsvara som används till vardaglig matlagning är det viktigt att det alltid går att 
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få tag på. Därför är återförsäljarnas öppettider anpassade efter när konsumenterna är 

lediga från jobb och har möjlighet att handla (Intervju 1, Löfberg; Möller, 2014). 

Angående distributions-effektiviteten använder ECS sig av ambulerande försäljare för att 

återförsäljarna alltid ska ha möjlighet att få pellets levererade om de måste sälja akut till 

någon konsument som behöver påfyllning. Med distributions-effektivitet menas även att 

konsumenterna ska kunna köpa produkten när de har pengar till det (Prahalad, 2007; 

Prahalad, 2012; Anderson, 2013). Philipsspisen kostar mycket för konsumenterna trots 

de anpassade priserna för marknaden, vilket gör att många familjer måste spara pengar 

för att ha råd att köpa en spis. Det är därför viktigt att konsumenterna kan räkna med att 

ECS finns kvar om några år. ECS tror starkt på sin verksamhet och har många mål att 

uppnå framför sig, de är i nuläget bara i starten av en verksamhet som förhoppningsvis 

kan bli något stort (Intervju 1, Löfberg; Intervju 2; Löfberg). Om vi ser till distributions-

effektivitet är det för konsumenterna otroligt viktigt att ECS har en långsiktig vision, 

eftersom om de investerar i en spis måste de ha möjlighet att köpa pellets till spisen. I 

dagsläget finns det inga andra företag som distribuerar pellets i Kitwe där ECS verkar, 

vilket gör att konsumenternas spisar blir obrukbara om ECS skulle sluta sälja pellets. Det 

här skulle kunna ses som ett av de moment som är svårast att få konsumenterna att 

förstå när ECS är ute bland folk och försöker sälja in spisen (Intervju 1, Löfberg; 

Ohlsson, 2013). Möller (2014) förtydligar att människorna som lever i BOP är ytterst 

tveksamma till nymodigheter och därmed väldigt obenägna att förändras. Eftersom de 

lever på väldigt små marginaler gäller det att företag är uthålliga och kan vänta in när 

konsumenterna i BOP är redo (Möller, 2014). 
 

Genom att ECS har förlagt produktionen av Philipsspisar hos företaget African Clean 

Energy i Lesotho kan distributionen av produkten ske på ett betydligt smidigare och 

billigare sätt än om den hade legat i en annan världsdel. Marknadsföring- och 

utbildningsdistribution har ECS lagt mycket tid på för att konsumenterna ska bli 

medvetna om att produkten finns och hur den ska användas. Bland annat genom att 

anpassat sin marknadsföringsdistribution är genom att visa upp demos för 

kvinnogrupper och i kyrkor eftersom kvinnor är den viktigaste målgruppen (Intervju 1, 

Löfberg; Global Alliance, 2014). 
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5.3.1 Nätverkets inverkan på distribution 
När en produkt ska etableras på en BOP-marknad är det minst lika viktigt att se över 

distributionen av produkten som produkten i sig (Prahalad, 2007). ECS hade en 

företagsidé redan från början om att hela processen ska vara värna om miljön. Det är då 

inte möjligt att distribuera produkter från andra sidan jorden, utan det måste ske lokalt. 
 

För ECS är många av distributörerna och återförsäljarna individer som väl känner till 

Zambia och hur infrastrukturen fungerar. Dessa individer har en helt annan världsbild än 

Ohlsson och Löfberg vilket är ett bra komplement då de kan fungera som en länk mellan 

konsumenterna och ECS när svenskarna inte riktigt kan övertyga eller kommunicera fullt 

ut med människorna i Kitwe. Samtidigt kan Ohlsson och Löfberg bidra med andra 

kunskaper och erfarenheter till konsumenterna genom att vara ute bland folket och 

marknadsföra och utbilda om spisen och pelletsen.  
 

Som nämnt tidigare är det viktigt att distributionen inte sker i för många led eftersom det 

då kostar mer pengar. Ett sätt för att minska antalet led i distributionen är att förlägga 

produktionen närmare slutanvändarna. Det är i den socio-organisatoriska nivån i 

nätverket som ECS har möjlighet att knyta kontakter med andra företag, arbetsgrupper 

och organisationer för att ha möjlighet att förbättra distributionen i alla led. ECS lägger 

mycket tid på deras organisatoriska samarbeten. Med tanke på att företaget bara funnits i 

två år är det fortfarande i utvecklingsstadiet där inga kontakter är att ta för givet. 

Kontakterna måste hela tiden underhållas och utvärdera och det är viktigt för ECS att 

ständigt leta efter alternativa företag att samarbeta med för att hålla kostnaderna så låga 

som möjligt. ECS har därför valt att ha sin egen produktion av pellets på CFCs sågverk i 

Kitwe, eftersom det är av pelletsen de vill sälja stora mängder av. Spisen är endast en 

engångskostnad för konsumenterna medan pelletsen är en förbrukningsvara som ECS 

affärsverksamhet bygger på.  

5.4 Miljö 

I Zambia är fattigdomen påtaglig då landet är ett av jordens fattigaste. 85% av 

människorna använder spisar som förbränner trä eller träkol (Global Alliance, 2014, 

Zambia) vilket innebär att det finns många potentiella kunder för ECS som erbjuder ett 

billigare, miljövänligare och hälsosammare bränslealternativ. ECS grundidé bygger som 

tidigare nämnt på miljöaspekten. “Cradle2Cradle”-konceptet har genomsyrat hela 

företaget, produkten och nätverket. En innovation enligt Prahalad (2007) bör vara 
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skalbar för att den ska kunna säljas i stora kvantiteter och på så sätt bli ekonomiskt 

gynnsam. Det skulle då påverka miljön oerhört mycket även om produkten hade en liten 

negativ miljöpåverkan. SupaMoto tillsammans med spisarna som ECS säljer har ingen 

negativ miljöpåverkan vilket gör att den kort och gott uppfyller det en innovation 

förväntas göra i miljöaspekten. En fördel för ECS är den goda tillgången på sågspån och 

andra restprodukter som SupaMoto tillverkas av och genom att använda denna biomassa 

slipper den gå till spillo. Sett till skalbarheten, så finns det många andra länder som också 

har sågverk vars spill kan användas till pelletering. För att produktionen sker nära 

konsumenterna är också viktigt för miljön. Som WHO, Global Alliance, Sida och många 

fler hävdar är smutsiga matlagningsspisar ett globalt hälso- och miljöproblem. Desamma 

gäller skogsskövling som bland annat leder till erosion och växthuseffekten. Genom att 

använda sig av resurser som annars inte skulle användas till någonting och att förbränna 

det på ett sätt som inte genererar någon farlig rök ser ECS till att de har en positiv 

inverkan på miljön, människan och planeten, vilket har varit dess grundkoncept hela 

tiden.   
 

5.4.1 Nätverkets inverkan på miljö 
Ser man till de olika nivåerna i innovationsnätverket är miljö väl integrerad i alla nivåer 

men också i varje nod och länk på respektive nivå. Alltså har miljöaspekten på 

innovationen och i produktutvecklingen varit den viktigaste för ECS. Företaget bygger 

på idén om positiv miljöpåverkan, “Cradle2Cradle”. Genom att Vagga till Vagga blev 

bjudna ner till Zambia där de fick höra om möjligheterna med biomassa utvecklades och 

specificerades konceptet i takt med att de träffade nya människor och organisationer som 

bidrog med information och kunskap.  
 

På individnivå har mycket påverkat utvecklingen för ECS. Löfberg och Ohlsson, med 

delade visioner och kunskap, for till Zambia där de mötte en lika engagerad individ, 

Sonta Kauti. Han kommer med annorlunda bakgrund och andra kunskaper vilket har 

betytt mycket för ECS utveckling. Med ett gemensamt mål har de kombinerat olika 

kunskaper, språk och kontakter för att komma dit de är idag. Detta har uppenbart 

påverkat slutprodukten och de aktörer som ECS idag verkar med.  

  

Miljöaspekten har i största grad påverkat vilka organisationer som är involverade i ECS 

nätverk. Danir gillade affärsidén, likaså Sweden Power Chippers och Young&Rubicam 
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som båda subventionerade priser och arbetade pro bono för att ECS skulle kunna 

komma igång. Philips och Prime har båda jobbat mot miljövänligare matlagningsspisar 

vilket gör ECS till en bra kanal för dem att få ut sina produkter. Copperbelt Forestry 

Company såg potential med att samarbeta med ECS dels ekonomiskt men även för 

lösningen på de hälsoproblem som andra alternativ skapar.   Sida och Global Alliances 

engagemang grundade sig helt i miljötänket och visionen hos företaget. Detta har även 

uppmärksammat företaget hos WWF där de blev utsedda till ”Climate solvers”, 

uppmärksamhet ECS kan använda för att få kontakt med andra aktörer. 
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6. Slutsats 
Som Ahrweiler & Keane förklarar samverkar de tre nivåerna i innovationsnätverket och 

påverkar varandra. I denna studie har konceptidén om en produkt med positiv inverkan 

på miljön konkretiserats med tiden utefter de individer och organisationer företagen 

kommit i kontakt med längst vägen. Har ett företag, som i ECS fall, en tydlig bild av vad 

företaget vill åstadkomma är det lättare att hitta aktörer i nätverket som besitter de 

resurser som företaget efterfrågar. Det är även påtagligt lättare att få bidragsgivare då 

konceptidén till innovationen är anpassad efter en BOP-marknad, speciellt med 

hållbarhetsvisionen. De olika kategorierna funktion, kostnad, distribution och miljö som 

behandlades i analysen stärker bilden av att ECS har en produkt och ett tillvägagångssätt 

som ser till dessa kategorier, alltså BOP-marknadens krav på innovationen och processer.  

 

Sida menar att de kan se ett genuint intresse hos ECS att vilja bidra till ett bättre samhälle 

för oss människor, snarare än att bara tjäna pengar på innovationen. Med den visionen 

får företaget bidrag i form utav kapital och kunskap, två väsentliga faktorer för att kunna 

etablera sig på en ny marknad. Med det sagt blir slutsatsen att ifall en innovation är 

anpassad efter BOP-marknadens krav, samtidigt som den har tydligt koncept, är 

företaget mer benäget att attraherar rätt aktörer som kan påverka deras etablering. Ifall 

konceptet har andra värdefulla påföljder, såsom positiv miljöpåverkan, istället för bara 

ekonomiska, kan företaget gynnas ytterligare av nätverket. 
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Appendix 1 Intervjuguide 
1.1 Intervjuguide 1 till Per Löfberg  

Personligen 
1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund. 

2. Hur kommer det sig att du, Mattias och Sonta kom på idén och startade Emering 

Cooking  Solutions? 

3. Hur skulle du vilja beskriva företaget? 

4. Vad är dina uppgifter på säljavdelningen och vilja utmaningar ställs du inför? 

Företaget/Produkten 

5. Vill du förklara lite mer om er innovation? Hur fungerar spisen och hur är den 

uppbyggd? 

6. Var köper konsumenterna pelletsen? Hur mycket pellets går åt per tillfälle? Vad kostar 

det att driva er spis förhållande till konsumenternas existerande produkter? 

7. Finns det några andra konkurrerande företag som producerar liknande produkter? 

8. Vilken respons har ni fått bland de nuvarande konsumenterna? 

9. Vad anser ni är det mest problematiska med att implementera produkten på 

marknaden (i Zambia)? Konsumenternas intresse/kunskap om innovationen? 

Ekonomiska aspekter? Kulturella skillnader?  

10. Hur stort är ECS och hur ser er organisationsstruktur ut? 

Partners/Leverantörer/Distributörer 

11. Är det ni själva som säljer produkten direkt till konsumenterna eller har ni några 

distributörer/återförsäljare? 

12. Som vi har förstått det så samarbetar ni med African Clean Energy som tillverkar 

själva spisen som Philips designar och Sweden Power Chippers tillhandahåller er med 

pelletsanläggningar. Kan du beskriva lite mer om ert samarbete med dessa tre partners. 

Hur er relation uppstod och ser ut idag. 

13. ECS är medlemmar av Global Allicane for Clean Cookstoves. Vilken påverkan har det på 

ert arbete och vad betyder det för er att ni är medlemmar där? Får ni någon hjälp eller 

bidrag från Global Allicane for Clean Cookstoves? 

14. Har ni några andra viktiga samarbetspartners som du vill berätta om? 

 

Framtiden/Utveckling 

http://www.cleancookstoves.org/
http://www.cleancookstoves.org/
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14. Hur ser era framtidsvisioner ut och vad tror du krävs för att er pelletspis ska kunna 

spridas till fler u-länder? 

15. Vilka problem eller utmaningar har ni som företag idag? 

 

1.2 Intervjuguide 2 till Per Löfberg 

Aktörerna 
Kan du specificera lite mer noggrant vad era samarbetspartners/bidragsgivare har 

bidragit med för att göra det möjligt att få igång och börja driva ECS? 

1. EEP-Energy and environment partnership:Vilket program? 

2. Hur fick ni stöd från Swedpartnership? Ett stöd i form av ett lån som de beskriver på 

sin hemsida? Fanns det möjlighet till att få stöd även med kunskap om hur man som 

företag bör gå tillväga på en BOP-marknad? 

3. SIDA:Vilket program var det ni sökte bidrag från för pelletsen? Vad fick ni för hjälp 

genom bidraget? 

4. Global Alliance: Vad innebär ert partnerskap med Global Alliance i praktiken? 

5. Danir: Har Danir bara investerat med kapital eller även med kunskap? Hur mycket har 

de att säga till om angående spisen, pelletsen och ert sätt att arbeta och knyta kontakter 

med andra aktörer? 

6. TrustLaw och Sidley Austen : Hur kom ni i kontakt med dem och vad har de gjort för 

er? 

7. Young & Rubicam: Hur kom ni i kontakt med dem?  

8. Almi/Innovationsbron: rådgivning eller lån? 

9. Tillväxtverket - På vilket sätt har de hjälpt er? 

10. Usify - Användbarhet på hemsidan eller produkterna? 

 

Hur anser ni att dessa aktörer har varit med och underlättat etableringen av spisen och 

pelletsen? 

 

Kunderna 

11. Hur många spisar (av respektive sort) har ni i dagsläget sålt? Vad har ni satt upp för 

mål? 

Mål med kilo/ton pellets att sälja. 

12. Vad försörjer de sig era kunder på? Tjänar de pengar månadsvis, veckovis eller per 

dag? Vad för slags avbetalningsplaner och andra betalningssätt använder ni? 
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13. Du nämnde att ni visar upp pelletsen på mässor, och ibland i kyrkor. Vilka fler 

marknadsföringskanaler använder ni er av? 

14. De hushållen som har köpt en spis, vart får de tag i pellets sen? Hur många 

återförsäljare har ni? 

 

1.3 Intervjuguide till Ola Möller 

1. Vill du berätta lite kort om din bakgrund och vad dina uppgifter på SIDA är. Har vi 

förstått det rätt att du är anställd på avdelningen för partnerskap och innovation? 

2. När ni ingår i partnerskap med företag, hur kommer ni då i kontakt med företagen?  

Är de ofta ni som söker upp företagen, eller tvärtom? 

3. Har SIDA en direktkontakt med företagen eller finns det någon aktör som förmedlar 

kopplingen? 

4.  På vilket sätt bistår ni mer konkret? Pengar eller kunskap. Hur genomförs ett 

samarbete?  

5. Är ni med och hjälper till att implementera företagens produkter på marknaden och ut 

till folket? 

6. Vad anser du är svårigheterna med att få ut tekniska produkter/innovationer på en 

BoP marknad i exempelvis Afrika? 

7. Hur ser ert uppföljningssamarbete ut med de företag som får bidrag? Är det en kort- 

eller långsiktig kontakt som är målet för er? 

8. Vad anser du är den främsta anledningen till att en innovation når ut på en marknad i 

era samarbetsländer. 

9. Hur anser du att SIDA skiljer sig, bortsett att ni är en statlig myndighet som arbetar på 

uppdrag av Sveriges riksdag och regering, gentemot andra organisationer som ger stöd 

för företagsverksamhet i utvecklingsländer? 

10. På er hemsida skriver ni att de företag ni samarbetar med bör anpassa sig till FN:s 

Global Compact och dess principer samt vara öppna för extern granskning. Kan du 

berätta lite mer om det och vad syftet med den principen är? 

 

  


