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Sammanfattning 

Indien är en tillväxtmarknad med många möjligheter; det är en plats för nytänkande och 

frugala innovationer. Frugala innovationer är ett fenomen som Indien är välkänt för. I grunden 

uppstår frugala innovationer genom sparsamhet i processen för att ta fram effektiva lösningar. 

Kunskapen om frugala innovationer och dess förhållningssätt kopplat till svenska 

energiföretag som är inom branschen för förnybara energikällor är dock begränsad. Därför är 

innovationsmyndigheten Vinnova och Energimyndigheten intresserade av att se om det finns 

potential för ett antal svenska energiteknikföretag att lyckas etablera sig på Indiens marknad 

för förnybara energikällor, där effektivitet och sparsamhet är viktigt. Undersökningen har 

skett genom en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer med de företag som har varit 

tillgängliga och även med en expert med kunskap om den Indiska marknaden. Teorier har 

främst hämtats ifrån tryckt litteratur och vetenskapliga artiklar. Under studiens gång arbetade 

författarna fram en modell som kan användas för att bedöma ett företags förmåga att etablera 

sig på en främmande marknad. I modellen ingår ett antal viktiga aspekter inom områden som 

ekonomi, innovation, marknad och tillväxt. Forskningen har kommit fram till slutsatser om 

samtliga undersökta företags potential att lyckas i Indien. I studien fann författarna att om 

man ska ha potential att lyckas på den Indiska marknaden, ska man bland annat ha en aktuell 

och effektiv produkt, stark ekonomi, konkurrenskraftighet samt marknadsmöjligheter. 

Nyckelord: tillväxtmöjligheter, förnybara energikällor, ekonomi, frugal innovation, 

exportmognad.  



 

 

Abstract 

India is an emerging market with many opportunities; it's a place for rethinking and frugal 

innovations. Frugal innovation is a phenomenon that India is well known for. Frugal 

innovations arise by thrift in the process of developing effective solutions. Knowledge about 

the frugal innovations and its approach linked to Swedish energy companies that is in the 

business of renewable energy is limited. Therefore, the innovation agency Vinnova and the 

Swedish Energy Agency (Energimyndigheten) are interested to see if there is potential for a 

number of Swedish energy companies to establish in the Indian market for renewable energy, 

where efficiency and economy are important. The survey was done by a qualitative research 

in the form of interviews with the companies that have been available and also an expert with 

knowledge of the Indian market. Theories were mainly collected from printed literature and 

scientific articles. During the study, the authors came up with a model that can be used to 

estimate a company's ability to establish itself in a foreign market. The model includes a 

number of important aspects, such as financial aspects, innovation, market and growth. The 

research has come to conclusions about all the studied companies potential to succeed in 

India. In the study, the authors found that if you're going to have the potential to succeed in 

the Indian market, you should have an up-to-date and effective product, strong economy, 

competitiveness and market opportunities. 

Keywords: growth opportunities, renewable energy, economy, frugal innovation, exports 

maturation.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel i uppsatsen kommer fokus att vara på att presentera bakgrunden. I 

bakgrunden kommer det ämne och tema som denna uppsats behandlar att presenteras. 

Huvudbegrepp som förnybara energikällor och frugala innovationer kommer att introduceras 

och beskrivas. Vidare kommer uppdraget att presenteras, för att sedan berätta vilken 

problemdiskussion, syfte, forskningsfråga och avgränsning som finns, samt vad uppsatsen har 

för innovationsbidrag. 

1.1. Bakgrund 

Utveckla eller gå under! Innovation finns i olika faser och former, innovation är för företag 

idag en viktig process som måste existera för att man ska kunna konkurrera på marknaden. 

Innovation är inte bara något som är högteknologiskt och som mynnar ut i stora produkter. 

Det är inte bara nya iphones eller viktiga komponenter på en rymdraket som är innovation, 

utan det är så mycket mer. Man glömmer ofta bort de, förhållandevis, små innovationerna 

som kan skapa minst lika mycket värde för människor runt om i världen. När utvecklingen 

börjar ta fart, men när få resurser finns att tillgå, ligger frugala innovationer väldigt bra i tiden 

för att skapa mycket av lite. Frugala innovationer är det som kommer fram genom en process 

där man skapar något hållbart och värdefullt för människor, genom att använda få resurser 

(Zeschky, Widenmayer & Gassmann, 2011, s. 43). 

Uppdragsgivaren till den här uppsatsen är Energimyndigheten i Eskilstuna, som samarbetar 

med Vinnova. Energimyndigheten är en svensk statlig myndighet som arbetar för att främja 

en hållbar användning av energi, och de ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för att öka 

användningen av förnybara energikällor (Sveriges Riksdag, 2007). 

Vinnova är Sveriges statliga innovationsmyndighet och deras främsta arbetsuppgift är att 

stärka Sveriges innovationskraft. Hållbar tillväxt är i centrum för deras arbete och genom att 

förbättra förutsättningarna, bland annat genom investeringar, ska de främja Sveriges förmåga 

att komma fram med innovativa lösningar för hållbarhet och samhällsnytta. (Vinnova, 2013) 

Frugala innovationer inom ett ämne som förnybara energikällor är fortfarande relativt nytt och 

outforskat. Men den svenska Energimyndigheten vill tillsammans med Vinnova utveckla 

svenska företags innovationsförmåga och därför se om det finns potential för svenska 

energiteknikföretag, inom området förnybara energikällor, att lyckas i Indien. Kunskapen om 

de svenska energiföretagens förmåga att bli delaktiga i en växande marknad inom länder i 

utveckling är begränsad. Därför är det av intresse för Energimyndigheten och Vinnova att 

kartlägga dessa företag och analysera dem för att se om dem kan lyckas med sina 

produkter/tjänster och innovationer på en marknad som Indien. För att förnybara energikällor 

sedan ska kunna vara frugala måste företaget komma underfund med hur de kan frigöra 

kostnader och kapital för att kunna återinvestera resurserna för att skapa tillväxt (Peccei, 

2004). 

Förnybara energikällor är i dagens miljötänk ett hett ämne bland företag inom 

energibranschen. Bara mellan åren 2002-2006 har användningen av till exempel vindkraft, 
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geotermisk värme och solceller årligen ökat med mer än 20 %. De fossila energikällorna 

minskar och området förnybar energi är i snabb utveckling, de förnybara energikällorna är 

hållbara på lång sikt och framtiden för den förnybara energin, och även miljön, ser positiv ut. 

(Sidén, 2009) 

Indien är ett land i utveckling. Till år 2050 beräknas Indien ha en av världens största 

ekonomier. När Indien får en större ekonomi och försöker få ännu mer tillväxt i landet, 

kommer konsumtionen av förnybar energi vara en viktig faktor. Indien kan inte satsa på en 

ökad ekonomisk tillväxt med hjälp av fossila bränslen utan får investera och satsa i förnybar 

energi. Detta för att kunna sänka de enorma koldioxidutsläppen, för att sedan kunna öka den 

ekonomiska tillväxten. (Tillväxtanalys, 2013) 

Ämnet förnybara energikällor, och även andra energikällor, är ett område som oftast inte 

förknippas med billiga produkter. Detta behöver nödvändigtvis inte vara fallet här heller, men 

för att de förnybara energikällorna ska vara frugala så ska det vara billigare och effektivare i 

relation till vad som annars finns som erbjudande på marknaden. Att ha ett frugalt 

förhållningssätt är också viktigt, vilket betyder att man är sparsam i de processer som drivs av 

företaget. 

1.2. Problemdiskussion 

Forskning från Suganthi och Williams (2000) visar att energibehovet hela tiden ökar. I Indien 

används både så kallade fossila bränslen, som till exempel kol, bensin och olja, men även 

förnybara energikällor som källa till energi. Suganthi och Williams menar dock att man måste 

börja använda förnybara energikällor i större utsträckning. Detta eftersom det finns en 

bristande tillgång på fossila bränslen, och utsläppen av föroreningar ifrån den typen av energi 

är också betydande för miljön. Suganthi och Williams utvecklade en optimeringsmodell som 

skulle bestämma den optimala fördelningen av förnybara energikällor för olika användare 

under år 2020-2021 i Indien, som även tog hänsyn till kraven på fossila bränslen. (Suganthi & 

Williams, 2000, s. 1095) 

Optimeringsmodellen visade att om man minimerar kostnadseffektiviteten i förhållande till de 

olika energikällorna var distributionen av energikällorna fördelade på 41 % av solenergi, 55 

% av bioenergi och de återstående på vindkraft. När det här systemets tillförlitlighet 

förbättrades, visade det sig att vindkraften skulle användes i en ännu större utsträckning. De 

drar även slutsatsen att det finns mängder med tillgängliga källor till förnybar energi i Indien. 

(Suganthi & Williams, 2000, s. 1107) 

Precis som Suganthi och Williams påpekar, menar också forskarna Goyal, Diptendu och 

Saxena (2006) att efterfrågan på förnybara energikällor ökar i stadig takt, bland annat på 

grund av urbanisering och befolkningstillväxt. De vanliga energiresurserna, så som, kol, 

bensin, olja och naturgaser är på väg att ta slut, och därför måste ett miljövänligt alternativ, i 

form av förnybara energikällor, ta dess plats. (Goyal, Diptendu & Saxena, 2006, s. 504) 
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1.3. Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att analysera sju svenska företag inom energibranschen, 

med inriktning mot förnybara energikällor, och sedan göra en bedömning om de har potential 

att lyckas på den förnybara energimarknaden i Indien. 

1.4. Problemformulering  

Den forskningsfråga som vi har kommit fram till genom syftet och avsikten med den här 

studien är följande: 

- Vilken potential har de utvalda svenska energiteknikföretagen att etablera sig på 

Indiens marknad för förnybara energikällor? 

1.4.1. Studiens innovationsbidrag 

Studien hade som mål att få fram ett innovationsbidrag som skulle bestå av en generell 

analysmodell som kan användas som metod när man ska identifiera företag som har potential 

på en främmande marknad. Analysmodellen, som författarna har arbetat fram, vid namn 

MKS-modellen, bygger på de teorier som har redogjorts i teoriavsnittet. Med hjälp av MKS-

modellen kommer författarna, utifrån ett antal aspekter, att anlysera företagens potential att 

lyckas med en utlandssatsning i Indien. Hela MKS-modellens uppbyggnad och funktion 

kommer att framföras i slutet av teoriavsnittet. 

1.5. Avgränsning 

Det finns många företag inom energibranschen. Därför är listan på de företag som ska 

undersökas nedbruten till företag som klassificerats av Vinnova som verksamma inom 

området förnybara energikällor. De företag som kommer att undersökas är alla svenska 

företag, som är inom en storlek på 50 till 250 personer anställda. Det här urvalet har skett 

eftersom det var ett önskemål från uppdragsgivaren Energimyndigheten, att endast medelstora 

svenska energiföretag skulle analyseras. 

1.6. Bakgrund kring förnybara energikällor 

I och med det ökande medvetandet om att fossila bränslen inte är långsiktigt hållbart, och att 

t.ex. oljan är en begränsad resurs, har de förnybara energikällorna fått ökad uppmärksamhet 

(Sidén, 2009, s. 19). Förnybara energikällor är olika källor till energi som återbildas naturligt, 

tack vare solens och månens inverkan på vår planet (Energimyndigheten, 2013). 

1.6.1. Vindkraft 

Vindkraft har som syfte att fånga den energi som kommer ifrån vinden. Det är rörelsen i 

vinden som man omvandlar till energi. Solen värmer upp luftlagret närmast jordens yta och 

varm luft stiger vilket gör att tryckskillnader uppstår som orsakar vindar. Det vanligaste sättet 

att ta vara på energin i vinden är genom vindkraftverk. Vindkraftverken tar upp 

rörelseförändringen i vinden och förädlar den till energi. (Sidén, 2009, ss. 79-80) 
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1.6.2. Bioetanol 

Bioetanol är idag ett viktigt drivmedel som används till förbränningsmotorer och har samma 

funktion som bensin. Med användningen bioetanol istället för bensin och fossila bränslen får 

man en rejäl minskning av utsläppen av föroreningar. Bioetanol kan framställas på flera sätt, 

bland annat som en biprodukt till sulfitbaserad pappersmassa och från spannmål. I framtiden 

förhoppningsvis också genom skogsråvaror, vilket skulle göra att man kan ta fram en större 

volym av etanolen eftersom tillgången på råvaror då ökar. (Sidén, 2009, ss. 161-163) 

1.6.3. Solenergi 

För att få elenergi ifrån solen kan man använda solceller. Solljusets energibärare, fotonerna, 

omvandlas till energi i form av elektricitet. I länder där solstrålningen är bättre än i Sverige, är 

solceller konkurrenskraftigt och ett bra alternativ till elförsörjningen. (Sidén, 2009, s. 47) Man 

kan även ta vara på energi ifrån solen genom andra instrument och metoder än genom 

solceller. Man kan bland annat göra det genom solfångare, luftsolvärme och termisk solel. 

(Sidén, 2009) 

1.6.4. Vattenkraft 

För att utvinna energi ur vattenkraft tar man vara på kraften i fallande och strömmande vatten. 

För att ta vara på rörelseenergin är det vanligt att man använder en turbin, som sätts där vatten 

strömmar från en högre till en lägre höjd, som driver en generator vilket tar vara på energin ur 

rörelsen. Sedan används en transformator som överför elenergin till elnätet. (Sidén, 2009, s. 

109) 

1.6.5. Geotermisk energi 

Den här typen av energi är lite annorlunda jämfört med övriga förnybara energikällor. Energin 

kommer inte ifrån solen, den kommer istället i första hand ifrån jordens inre. Det är 

framförallt vatten och värme som läcker ur jordskorpan som man tar vara på och omvandlar 

till energi. Värmen har lagrats i jordens inre ända sedan jorden bildades. Men energin kommer 

även ifrån radioaktiva sönderfall i jordens inre som har nybildats. Det är oftast i djupa borrhål 

som man hittar och tar vara på den här typen av förnybar energi. (Sidén, 2009, s. 177) 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångsättet som har använts i arbetsprocessen. En beskrivning 

av metoderna kommer att göras och även en motivation till varför vi har valt att använda den 

valda metoden. Relevanta metodbegrepp tas upp och beskrivs, sedan avslutas den här delen med 

metodkritik. 

2.1. Kvalitativ metod 

De två stora forskningsmetoderna som man kan välja mellan att arbeta efter är den kvalitativa 

och den kvantitativa metoden. Det är den kvalitativa metoden som kommer att användas i den 

här uppsatsen. Författaren Alan Bryman (2011) skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga 

metoder att det finns sex huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ undersökning. Det finns 

även två alternativa steg, i kombination med steg fem, som man kan välja att göra om det 

skulle vara lämpligt för studien. Stegen är följande: 

1. Generella frågeställningar. 

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner. 

3. Insamling av data. 

4. Tolkning av data. 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete. 

5a. Specificering av frågeställningarna. 

5b. Insamling av ytterligare data. 

6. Rapport om resultat och slutsatser. 

Med den kvalitativa metoden kan författarna i denna uppsats göra ett medvetet val av 

respondenter, och har möjligheter att ändra på urvalet under uppsatsens gång. Då kan 

författarna få in det förväntade materialet som behövs till uppsatsen. Det innebär att 

författarna kan styra vad som ska insamlas. Författarna upplevde dock att det var svårt i 

början av uppsatsen att veta exakt vilket material som skulle insamlas och då var den 

kvalitativa metoden rätt metod att använda då man senare i en hög grad kan styra vilket 

material som ska samlas in. 

Bryman (2011) menar att denna forskningsstrategi är induktiv till sin art, men poängterar att 

det är svårare att beskriva vilka faser som ingår i den kvalitativa metoden än i den 

kvantitativa, eftersom den inte är kodifierad i samma omfattning. (Bryman, 2011, ss. 340-347) 

Utöver dessa steg är det även vanligt att i den kvalitativa metoden använda sig av 

ostrukturerade intervjuer och att observera studieobjektet från nära håll. Genom att använda 

en kvalitativ metod, och få fram informationen på nära håll, får man en detaljerad beskrivning 

av situationen, vilket skapar kvalitet. (Bryman, 2011, ss. 73-74) För att besvara 

forskningsfrågorna till denna studie kommer alltså den kvalitativa metoden att användas. 

Utgångspunkten är en generell frågeställning, som har mottagits ifrån Energimyndigheten. 

För att få fram studieobjekt fick vi ta del av en lista på företag som verkar i energibranschen, 

där valdes området förnybara energikällor och därmed bestämdes att endast företag som 

klassificerades som verksamma inom det området skulle undersökas. När detta var gjort 

specificerades vår frågeställning, så att den var mer passande till den avgränsning som hade 
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gjorts. Den kvalitativa metoden valdes framförallt för att författarna ansåg att det var lämpligt 

att få en djupare insikt i företagen, för att kunna genomföra forskningen på ett bra sätt. 

2.2. Forskningsansatser 

I den här uppsatsen har författarna, i olika hög grad, använt sig av tre ansatser, den deduktiva-

, den induktiva- och den abduktiva ansatsen. Bryman (2011) menar att med en deduktiv ansats 

utgår man först ifrån teorier och hypoteser för att utforma datainsamlingsprocessen. Sedan 

testar man den empiriska datainsamlingen mot dessa teorier. Vidare följer en analysering som 

bekräftar teorierna och hypoteserna, eller avvisar dem. Avslutningsvis kan man revidera 

teorierna om nya resultat har framkommit. (Bryman, 2011, ss. 26-29) Författarna har i denna 

uppsats valt att utgå ifrån flera olika teorier ifrån olika områden som innebär ett deduktivt 

angreppssätt. Bryman (2011) menar att med ett induktivt angreppssätt blir teorin resultatet av 

forskningen (Bryman, 2011, s. 28). Patel och Davidson (2003) menar att man utgår ifrån 

verkligheten och ifrån enskilda fall formuleras därefter en teori (Patel & Davidson, 2003, s. 

25). I denna uppsats har författarna även utgått ifrån verkligheten med de fall som 

undersöktes, för att efter det få fram lämplig teori som sedan har använts. Uppsatsens 

insamlade sekundärdata av årsredovisningar är insamlade rapporter ifrån företagens verkliga 

siffror, vilket indikerar på att ett induktivt angreppssätt har varit en del av tillvägagångssättet. 

Det finns även en abduktiv ansats, vilket är en kombination av det deduktiva sättet och det 

induktiva sättet att arbeta. Det abduktiva arbetssättet innebär att man har ett fall för att sedan 

formulera ett hypotetiskt sätt som kan förklara fallet för att ge en ökad förståelse. Med ett 

abduktivt arbetssätt har författarna en fördel i att arbetet inte låser sig och man kan arbeta 

vidare, vilket är svårare att göra om man endast arbetar på ett induktivt eller ett deduktivt sätt. 

(Patel & Davidson, 2003, ss. 24-25) Författarna har även utnyttjat denna tredje ansats då en 

kombination av de två tidigare ansatserna har använts, författarna anser att det ger en större 

bredd till uppsatsen med fler angreppssätt. Bryman (2011) menar också att en studie oftast 

innehåller inslag ifrån flera typer av angreppssätt, och inte endast en ansats (Bryman, 2011, 

ss. 28-29). 

2.3. Datainsamling 

Insamlingen av information till empirin skedde på flera sätt. Främst genom att studera 

företagens årsredovisningar, där bland annat finansiella nyckeltal, kassaflödesanalys, 

förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning ingår. Sedan användes även annan 

information som företagen har lagt fram för allmänheten, främst på deras hemsidor och på 

företagsinformationshemsidan Alla Bolag. Där hittades intressant information men det mesta 

av det som fanns att tillgå där stod även i årsredovisningarna. En första mailkontakt togs även 

med relevanta personer i företagen som vi ansåg kunde vara till hjälp i undersökningen och 

analysen av företagen. Vidare information om detta kan läsas i avsnitt 2.3.2. Primärdata. 

2.3.1. Kvalitativ innehållsanalys 

Bryman (2011) skriver att en kvalitativ inriktad innehållsanalys är en av de vanligaste 

förekommande tillvägagångssätten när en kvalitativ analys av ett dokument ska genomföras. 
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Den kvalitativa innehållsanalysen har syftet att generera material som ska analyseras till den 

tänkta studien. (Bryman, 2011, ss. 505-506) 

I den här studien har en kvalitativ innehållsanalys använts när vi har undersökt de utvalda 

företagen. Vi har tittat på årsredovisningar som ger inblick i företaget, hur de mår ekonomiskt, 

vad de gör och även vilka mål och visioner de har. Inblicken i företagen har inte enbart skett 

via årsredovisningarna då vi även har tittat på deras hemsidor och haft e-mailkontakt med 

företagen. 

2.3.2. Primärdata 

Enligt Befring (1994) är primärdata att samla in analysunderlag till den pågående 

undersökningen/studien. Primärdata består av tre olika sätt att samla in empiri, data och annan 

information på. De tre olika sätten att få tillgång till material är intervjuer, enkäter och 

observationer. (Befring, 1994, s. 64) Patel och Davidsson (2003) skriver att primärdata är när 

man har närhet till källorna, det kan till exempel vara intervjuer och observationer. Primärdata 

har en innebörd att man samlar in materialet från källans ursprung. (Patel & Davidsson, 2003, 

s. 65) Den primära datan i denna uppsats har inhämtats genom direktkontakt med företagen. 

Onlineintervjuer har använts då vi anser att det var lämpligast för den här studien, då vi fick 

mer exakta och genomtänkta svar på våra frågor. Bryman (2011) menar att när man utför 

onlineintervjuer är de i regel väl genomtänkta och grammatiskt korrekta, då de utvalda 

respondenterna har gott om tid till att svara, vilket genererar mer utförliga och exakta svar. En 

av de positiva sakerna med en onlineintervju, skriver Bryman (2011), är att det är lättare att 

återkontakta respondenten för ytterligare frågor. (Bryman, 2011, ss. 596-597) Författarna 

valde att använda sig av e-mail konversationer som onlineintervju, eftersom de utvalda 

företagen var utspridda över stora delar av Sverige samt att mer utförliga svar kunde 

förväntas. Genom företagens hemsidor fick vi tillgång till relevanta personer i företagen, 

vilket var av största vikt för oss. De företag, och personer i företaget, som vi utförde 

onlineintervjuer med var: 

- Voith Hydro AB, Martin Boquist, HR-ansvarig. 

- Sekab Biofuels & Chemicals AB, Roger Sellgren, affärsområdeschef inom kemi. 

- Sekab Biofuels & Chemicals AB, Kristina Nilsson, kommunikationsansvarig. 

- AB Akron-Maskiner, Erik Hellsvik, VD. 

Samtliga företag som den här studien grundas på har blivit kontaktade, men av olika 

anledningar har endast dessa valt att ställa upp på intervjuer. 

För att kunna ge en rättvis bild av den Indiska marknaden har vi även varit i kontakt med två 

personer som är kunniga i ämnet. Vi tog först kontakt med Manik Karn, som arbetar som 

affärsutvecklare på Business Sweden, efter att Energimyndigheten tipsade oss om att han har 

kunskap om den Indiska marknaden. Buissiness Sweden, som Manik Karn arbetar åt, är ett 

svenskt handel och investeringsrådgivningsföretag som arbetar för att hjälpa företag med att 

växa och ta sig ut i världen (Business Sweden, 2014). Manik hänvisades oss sedan vidare till 

Sandeep Sampla som han ansåg kunde vara till bättre hjälp då han är konsult för svensk 

handel och investeringsrådgivare i New Delhi, även han arbetar med Business Sweden. Vi tog 
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kontakt med honom och även i detta fall skedde informationsinsamlingen genom en 

onlineintervju i form av e-mail. 

2.3.3. Sekundärdata 

Befring (1994) skriver att sekundärdata är material som har tagits fram för andra syften. När 

informationen har framställts för andra syften menar Befring att man ska vara försiktig och ta 

ett steg i taget för att få fram trovärdigt material till studien. (Befring, 1994, ss. 65-66) Som 

sekundärdata har information från företagen som inte primärt var avsedd för oss använts. Där 

ingår framförallt årsredovisningar men även grundläggande och allmän information om 

företagen genom deras hemsidor.  Bryman (2011) nämner att det finns flera fördelar med att 

använda sekundärdata. Materialet är av bra kvalitet där det finns ett stort urval av tidigare 

forskning som kan användas vidare till andra studier. Effektiviteten med sekundärdata skapar 

mer tid och pengar när det finns tillgång till kvalitativa resurser och skapar mer tid till resten 

av arbetet med studien. Även om sekundärdata skapar mer utrymme åt annat så finns det 

negativa sidor av tidigare material. Materialet som uppkommer i sekundärdata kan vara för 

svår att förstå, komplexiteten i att datamängden kan vara stor och graden på kvaliteten kan 

även vara skiftande. (Bryman, 2011, ss. 300-304) Den här typen av data var minst lika viktig 

för oss som den primära datan, eftersom den här informationen behövs när man ska analysera 

ett företag. Samtliga företag som den här studien är baserad på och företag som vi har använt 

sekundärdata ifrån är: 

- Vattenfall Vattenkraft AB. 

- Lantmännen Agroetanol AB. 

- Sekab Biofuels & Chemicals AB. 

- AB Akron-Maskiner. 

- Petrokraft AB. 

- Voith Hydro AB. 

- Holtab AB. 

2.4. Validitet och reliabilitet 

Enligt Bryman (2011) finns det två olika begreppsdimensioner att bedöma forskningens 

kvalitet utifrån. De två begreppen är reliabilitet och validitet. Reliabilitet är det begrepp som 

visar mätningen av pålitligheten i forskningen. Det handlar om hur tillförlitliga 

respondenterna är, till exempel så att deras åsikter inte ändras vid ett annat tillfälle. Är 

forskningen/intervjun återupprepbar anses studien vara av hög reliabilitet och studien blir 

därför tillförlitlig. (Bryman, 2011, ss. 159-161) De respondenter som vi har använt oss av i 

undersökningen är alla representanter för deras företag, vilket gör att de anses vara 

tillförlitliga, vilket tyder på reliabilitet. Tydliga frågor till respondenterna var viktigt för att få 

fram de typer av svar som vi eftersträvade. Tydliga frågor och tydliga svar stärker 

reliabiliteten och utrymme för feltolkningar minskas. Annan datainsamling, så som 

årsredovisningarna, kommer direkt från företagen och dessa är även de senaste versionerna 

som finns att tillgå. 

Validitet är ett begrepp som är viktigt för en studie, den mäter kvaliteten på den utförda 

undersökningen. Validiteten är bedömningen av giltigheten och relevansen på den utförda 
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studien. Med giltigheten i validiteten menas att den teoretiska referensramen och det 

insamlade empiriska materialet som har införskaffats har ett sammanhang. Det är relevans i 

studien om den empiriska undersökningen har ett sammanhang och är relevant till den 

frågeställning som har tagits fram till studien. (Bryman & Bell, 2011, ss. 42-44) I den här 

uppsatsen har den teoretiska referensramen koppling till det empiriska materialet, vilket även 

studiens frågeställning har. Detta innebär att det finns validitet i studien, anser författarna. 

Författarna anser också att studiens val och genomförande av onlineintervjuer har skett med 

en hög validitet. Genomtänkta frågor har ställts till respondenterna och de har kunnat tagit sin 

tid och tänkt efter innan de svarar. De svar som har kommit ifrån respondenterna har därför 

varit genomtänkta och exakta, vilket förbättrar kvaliteten på den insamlade empirin och därför 

också på hela uppsatsen. 

2.5. Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att få en grundläggande bild av vad för litteratur som 

redan finns inom den här typen av forskning. Den litteratur som har lästs och behandlats 

under den här litteratursökningen är nödvändigtvis inte medtagen eller redovisad i studien. 

Litteratursökningen var dock en viktig del i forskningsprocessen för att öka förståelsen och 

kunskapen om ämnet. 

Sökningen skedde främst genom databaserna abi/inform global, sciencedirect, google scholar 

och discovery, men även på Mälardalens högskolas bibliotek i både Västerås och Eskilstuna. 

De sökord som i huvudsak användes var: frugal innovation, tillväxtmöjligheter, 

exportmognad, sparsamhet, effektivitet och förnybara energikällor. En sökning efter relevanta 

teorier skedde även i litteratur som har innovation som en central utgångspunkt. För att få 

med lämpliga teorier kring hur man analyserar företag har vi även hämtat teorier från 

företagsekonomiska läroböcker med redovisning som huvudtema. 

2.6. Forskningsetik 

Bryman (2011) menar att den information som man ger till tänkbara respondenter ska vara 

klar och tydlig. Forskarna ska klargöra att respondenterna inte är tvingade att delta i 

forskningen och att de har rätt att avbryta deltagandet när de vill. (Bryman, 2011, s.131) När 

respondenter söktes till forskningen var författarna tydliga med att berätta undersökningens 

syfte och allmän information om arbetet. De potentiella respondenterna gavs även 

möjligheten att avstå från deltagande. 

2.7. Metodkritik 

Det finns såklart inte bara positiva saker med den valda metoden. Till exempel försvinner 

spontana frågor och svar under en onlineintervju, viktig information på det sättet kan alltså 

utebli. Onlineintervjuer ansågs dock av författarna vara det lämpligaste sättet att utföra 

intervjuerna på, då respondenten får god tid på sig och kan ge utförliga svar. Geografiskt sätt 

var detta sätt också mer fördelaktigt. 

Författarna anser att det finns kritik att framföra då respondenter från alla företag inte gick att 

få tag på. Informationen som behövdes till studien fick därför skaffas fram på annat sätt, i 
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form av årsredovisningar och ytterligare sekundära källor. Eftersom alla företag inte gick att 

få en personlig kontakt med så kan detta ha påverkat studiens empiri. Detta kan även leda till 

att resultatet i studien påverkats. 

Författarna har haft svårigheter att hitta litteratur kring ämnet frugal innovation då utbudet av 

information om ämnet var begränsat. Författarna anser även att anledningen till det tunna 

utbudet av information och teorier kring ämnet kan vara för att området är relativt nytt och 

outforskat. På grund av detta blev inslaget av frugala innovationer inte så stort som var tänkt i 

början av uppsatsen. Brist på inblick i vissa företag medförde också att den aspekten blev 

mindre än förväntad, vilket framkommer i analysen av företagen.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt kommer det att redogöras vilka teorier som ligger till grund för analysen. 

Författarna har valt att ha olika teorikategorier att utgå ifrån, t.ex. frugal innovation, 

tillväxtmöjlighet, exportmognad samt vissa företagsekonomiska teorier. 

3.1. Frugal innovation 

Frugal innovation är en process som främst utförs på tillväxtmarknader, men som speciellt 

används i Asien. Företagare och entreprenörer som arbetar med frugala innovationer har 

normalt en väldigt låg budget och låga resurser, i form av personal och material. Den frugala 

innovationen kan beskrivas som att man gör något mycket med väldigt få resurser och 

tillgångar. (Balkrishna, 2013) 

Vidare, definierar Zeschky, Widenmayer och Gassmann (2011) att ”frugal innovation är 

resultatet av ett unikt värdeskapande som är grundad i strävan efter att möta grundläggande 

krav till lägsta möjliga kostnad”. (Zeschky, Widenmayer & Gassmann, 2011, s. 43) 

De menar också att de västerländska företagen bör se frugala innovationer som en möjlighet 

att lyckas på en utvecklande marknad, och inte se det som ett hot. För att lyckas måste 

företagen förstå de unika karaktärsdragen i en frugal produkt. Det som är så speciellt med 

frugala innovationer och produkter är att de ska ha en mycket hög kundnytta till mycket låga 

priser. Det krävs också uppmärksamhet åt att främja ett tankesätt som strävar mot sparsamhet 

inom en forskning- och utvecklingsavdelning i ett företag som vill främja det frugala. 

(Zeschky, Widenmayer & Gassmann, 2011, s. 44) 

Frugala innovationer ger diverse olika utmaningar för företag som vill nå ut med sina 

produkter till låginkomsttagare. Låginkomsttagarna vill ha en produkt som kan tillgodose 

deras behov, men produkten måste vara prisvärd för att de ska investera sina pengar i 

produkten. Soman, Kumar, Metcalfe och Wong (2012) beskriver en frugal innovation som en 

innovation som ska ha en låg kostnad, ha en enkel användarbarhet och vara effektiv. Den ska 

riktas mot en stor kundgrupp som har en låg inkomst. Den nya innovationsmodellen med 

frugala innovationer är att nå kunder som tidigare inte haft tillgång till att investera i nya 

produkter. (Soman et al, 2012) 

Bound och Thornton (2012) skriver att frugala innovationer kan innebära olika processer för 

nya produkter och tjänster. Tillverkningsprocessen av produkter som är frugala är 

kostnadseffektiva för att skära ner kostnaderna. Sedan kan man leverera produkter till ett lägre 

pris. (Bound & Thornton, 2012) 

Frugala innovationers främsta mål är att skapa tillväxt och leverera viktiga fördelar i ett 

bredare utbud till världens befolkning (Horn & Brem, 2012). Olika typer av frugala 

innovationer hjälper till att bygga upp ekonomier, tack vare att de förbättrar och moderniserar 

produkter som har haft en negativ påverkan på jorden (Kahle, Dubiel, Ernst & Prabhu, 2013). 

Tack vare forskning och utveckling av olika typer av förnybara energikällor har flera 

omständigheter för området förbättrats. Bland annat har kostnaderna minskat, både vad gäller 

de initiala kostnaderna och även underhållskostnaderna för produkterna. En ökad 
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tillförlitlighet och användbarhet samt en bättre förståelse för fenomenet har även påverkat 

området positivt. (Owen, 2004) 

3.2. Tillväxt 

Abramovitz (2003) säger att investera i mänskliga resurser med en bredare utbildning i den 

akademiska världen eller bredare utbildning på arbetsplatsen ger större kunskap till 

organisationen. Genom att öka den mänskliga tillväxten av kunskap på arbetsplatsen bör 

effektiviteten i arbetet öka och sedan påverka arbetskraftens produktivitet och tillväxt. 

(Abramovitz, 2003, s. 38) 

Christensen (1997) skriver att det finns resursbegränsningar som är vanliga och typiska på 

tillväxtmarknader. På tillväxtmarknaderna är konsumenterna till produkterna väl medvetna 

om hur marknaden ser ut och även dess värde. Med vetskapen om hur marknaden är har 

konsumenterna ökat över tiden. Frugala innovationer har karakteriserats som att 

användningen av material och pengar ska vara minimala för att den nya ägaren av produkten 

ska minska sina utgifter för ett inköp. Produkterna ska dock vara av god kvalitet från 

förbestämda kriterier för produkten. (Christensen, 1997) 

Karlöf (2008) anser att innovation är en ytterst viktig tillväxtstrategi för företag runt om i 

världen. Det ger en affärsutveckling som leder till tillväxt i organisationen. (Karlöf, 2008, s. 

45) Det finns flera olika motiv för att driva tillväxt, organisationer har ibland dock inte råd att 

misslyckas, därför försöker de inte ens etablera sig på en ny marknad. Ekonomin har en stor 

betydelse för att kunna ha en tillväxt av företaget, det finns dock oftast olika åsikter om 

tillväxt. Ägarna vill alltid att företaget ska utvecklas så deras ekonomiska insats blir mer värd, 

det är inte alltid det rätta beslutet om det är strävan på tillväxt för en organisation. Pengar är 

inte alltid det självklara valet utan det kan vara prestige mot konkurrenter, en känsla av 

framgång och känslan av att göra en större nytta som driver till tillväxt. (Karlöf, 2008, ss. 76-

79) 

3.3. Exportmognad 

Söderman (1994) säger att om företag samlar in marknadsinformation från länder där de har 

potential att etablera sig, får de en övergripande bild av marknaden/branschen. De uppgifter 

som kan tas fram är marknadshinder, tillgänglig potential och tillväxt, samt konkurrensen mot 

företaget. (Söderman, 1994, ss. 59-60) 

Söderman (1994) skriver i sin bok Exporthandboken att kunskap om andra kulturella 

marknader är viktiga för att vara framgångsrik i utlandet. Det är en förutsättning att veta om 

vilka kulturella förutsättningarna som finns, om det är lågkonjunktur eller om marknaden 

håller på att utvecklas. Samt i vilken utsträckning varorna konsumeras, för att sedan kunna 

sätta rätt pris anpassat till den aktuella marknaden. (Söderman, 1994, s. 80) 

Marknadspotentialen är ett mått på marknaden för det aktiva företagets produkter som visar 

kännedomen och kunskapen om företagets kapacitet. För stora företag är en uträkning av 

marknadspotentialen en stor fråga då de kan räkna ut kapaciteten för företagets potentiella 
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erövring av marknaden. För mindre företag kan det räcka med att se att potentialen och 

kapaciteten finns för att göra en utlandssatsning. (Söderman, 1994, s. 81) 

Bessant och Tidd (2011) säger att det är positivt att prova på något nytt för en organisation. 

Förändringar öppnar upp nya möjligheter för att prova något nytt eller till att använda sin 

nuvarande kunskap och material för att utvecklas. Att få en möjlighet att utveckla 

organisationen samt att ha en strävan att sikta framåt mot nya mål, främjar nya tekniker och 

kan leda till forskning som vidare kan ge inspiration till andra. (Bessant & Tidd, 2011, ss. 

205-206) 

3.4. Porter’s five forces 

Michael Porter (2008) har utvecklat en modell som beskriver hur branscher är olika mycket 

tilltalande att verka i. Modellen består av ”fem krafter” som, beroende av om trycket från 

denna kraft är hög eller låg, påverkar lönsamheten för företaget. Modellen handlar om att se 

om ett företag är konkurrenskraftigt, och framförallt handlar det om att mäta olika typer av 

konkurrens på en marknad, för att se om den är lönsam eller inte. Modellens fem krafter: 

1. Kundens förhandlingsstyrka – När det finns många valmöjligheter för kunderna så är 

deras förhandlingsstyrka hög, och när det finns få valmöjligheter är den låg. 

2. Leverantörens förhandlingsstyrka – Leverantörens förhandlingsstyrka beror på om det 

finns många leverantörer som man kan beställa av. 

3. Substitut för produkten – Lönsamheten går ned om det finns andra alternativ till 

produkten, eftersom priset då pressas på marknaden. 

4. Konkurrens från nya aktörer – Om det är svårt att ta sig in på en ny marknad kan man 

vanligtvis hålla ett högt pris. Är det däremot lätt att som ny aktör ta sig in på en 

marknad så ökar konkurrensen och lönsamheten går ned. 

5. Konkurrens mellan befintliga aktörer – De befintliga aktörerna konkurrerar om 

marknadsandelar för att bli lönsamma. Om marknaden inte växer blir kampen om 

marknadsandelarna hårdare och det gör att priserna går ned. 

(Porter, 2008, ss. 25-40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egen bearbetad figur för Porters ”fem krafter”. 
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3.5. SWOT 

En SWOT-analys är en analysmetod som man använder internt i organisationen. Bokstäverna 

är en akronym som står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats. På svenska blir 

det alltså Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. När man gör en SWOT-analys så går man 

igenom de styrkor och svagheter som organisationen har. Man identifierar också 

organisationens möjligheter, och även de hot som finns. (Forslund, 2009, ss. 70-71) 

När man gör en SWOT-analys ska man vara noga med att inte blanda det interna med det 

externa i analysen. Man ska istället försöka matcha svagheter med hot, och styrkor med 

möjligheter. Om vi då till exempel har identifierat en svaghet i organisationen så är detta inget 

hot, det blir ett hot (och ett problem) först när det uppkommer något som gör att 

organisationen måste göra något åt svagheten. (Forslund, 2009, ss. 70-71) 

3.6. Finansiella nyckeltal 

Finansiella nyckeltal använder man för att mäta ett företags ekonomiska välmående. 

Nyckeltalen är ett verktyg som hjälper till att identifiera, beskriva och analysera förändringar 

av den ekonomiska ställningen i företaget. Det finns många olika sorters nyckeltal som 

påvisar olika saker. Företagen kan själv välja vilka nyckeltal man tycker är viktiga och 

relevanta beroende på flera omständigheter. Det kan till exempel bero på företagets storlek, 

ägarstruktur, inriktning och vad för typ av verksamhet man bedriver. Nyckeltalen är ofta 

branschspecifika, vilka som är intressanta att använda på beror på vem som ska titta på de och 

vad syftet är. Olika soliditetsmått och likviditetsmått används mest, de handlar om att se 

företagets betalningsförmåga på lång respektive kort sikt. Det finns även andra nyckeltal som 

mäter tillväxt, effektivitet och lönsamhet. Till exempel visas hur bra ett företag utnyttjar sina 

resurser i verksamheten av olika effektivitetsmått. När man använder nyckeltal är det enkelt 

att jämföra företag med varandra, oberoende av storlek. För att tolka nyckeltalen på ett rättvist 

sätt bör man titta på de senaste åren i ett företag, då ser man utvecklingen över tiden och kan 

anlysera företaget bättre. (Johansson, Johansson, Marton & Pautsch, 2010, ss. 329-338) 

Nedan följer några centrala nyckeltal och vad de visar: 

Nettoomsättningsförändringar: Nettoomsättningsförändringar är ett nyckeltal som i procent 

visar förändringarna av ett företags nettoomsättningar mellan olika bokslutsperioder. (Alla 

bolag, 2013) 

Soliditet: För att se hur stor del av de totala tillgångarna i ett företag som är finansierade med 

eget kapital använder man ett soliditetsmått. Soliditet är kopplat till ett företags tillväxt och 

långsiktiga lönsamhet, en hög soliditet är därför bra för företaget. I ett normalfall ligger 

soliditeten på 30-40 %. (Johansson et al, 2010, s. 355) 

Kapitalomsättningshastighet: Företagets kapitalomsättningshastighet visar i princip hur 

många gånger per år som företaget säljer ut sin balansomslutning. Det visar hur effektivt 

företaget hanterar kapitalbindningen i verksamheten. (Johansson et al, 2010, s. 368) 
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Kassalikviditet: För att se företagets betalningsförmåga på kort sikt tittar man på 

kassalikviditeten. En kassalikviditet på över 100 % gör att man kan betala sina kortfristiga 

skulder på en gång. (Alla bolag, 2013)  

Vinstmarginal: Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar företagets vinst, i procent, i 

förhållande till nettoomsättningen. (Alla bolag, 2013) 

3.6.1. Du Pontmodellen 

En bra modell för att beräkna lönsamheten i ett företag, och även påvisa sambandet mellan 

olika nyckeltal, är du Pontmodellen. Du Pontmodellen är ett grafiskt schema som man sätter 

in sina värden, från resultat- och balansräkningen, i. Resultat- och balansräkningen analyseras 

och man får fram en avkastningsnivå som förklaras i modellen. ”RT” står för räntabilitet på 

totalt kapital, vilket är detsamma som avkastning på totalt kapital. En hög ”RT-siffra” tyder 

på bra lönsamhet i företaget. (Johansson et al, 2010, s. 370) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figur 2: Egen bearbetad figur av du Pontmodellen. 

3.7. MKS-modellen 

Författarna hade som mål att ta fram ett innovationsbidrag som skulle bestå av en 

företagsanalysmodell som har inslag från tidigare forskning. Utifrån de teorier som tidigare 

nämnts har MKS-modellen (namngiven efter en av författarna) arbetats fram. Från början 

bestod modellen av ett ytterligare antal teorier och aspekter ifrån tidigare forskning. Men efter 

flera urval och förbättringar för att fokusera på de relevanta ämnena som är aktuella för 

uppsatsen har den klara modellen sakta vuxit fram. Slutligen valde författarna att ha med delar 

ifrån Porter`s five forces och även delar av en SWOT-analys. Andra inslag som finns med i 
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den klara figuren är tillväxt och nyckeltal, som ska bedöma den ekonomiska aspekten av 

företaget. Även innovationsförmågan i företaget, med fokus på frugala innovationer och 

sparsamhet finns med i modellen. De centrala begreppen i modellen kommer att användas i 

analysen av företagen. Sedan kommer även slutsatser att dras utifrån modellen och de frågor 

som man kan besvara med hjälp av den. Modellen följer nedan: 

 

 

Figur 3: MKS-modellen, egen framarbetad analysmodell. 

De frågor som kommer att besvaras med denna modell är:  

- Kan de leverera en produkt som anses vara frugal? 

- Finns det marknadspotential för produkterna? 

- Finns det andra alternativ till produkten från konkurrerande aktörer? 

- Har företaget ekonomiska resurser för att växa? Finns det pengar till en satsning? 

- Finns det potential att lyckas etablera sig i Indien? 

De svar som kommer fram med hjälp av dessa frågor kommer att ligga till grund för 

bedömningen av företagen, dessa frågor är inte ytterligare forskningsfrågor. De svar som 

kommer fram här är alltså ett stöd till att besvara vår forskningsfråga. Frågorna i MKS-

modellen besvaras i löpande text i samband med slutsatserna. Den arbetsmetod som används i 

den här modellen är helt enkelt att man tar alla dessa aspekter och analyserar företagen utifrån 

dem. 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenterar författarna den insamlade empirin, både ifrån företagen och ifrån 

Sandeep Sampla, som är expert på Indien och konsult för svensk handel samt 

investeringsrådgivare i New Delhi. För att underlätta läsningen av materialet är informationen 

uppdelad i ett eget stycke för varje företag. 

4.1. Vattenfall Vattenkraft AB 

Vattenfall Vattenkraft AB är ett företag som ägs av bolaget Vattenfall AB. Vattenfall 

Vattenkraft AB (som i den här uppsatsen hädanefter kommer att namnges som Vattenkraft 

AB) äger och sköter driften på 102 vattenkraftstationer i norden. Vid årsskiftet år 2012-2013 

hade Vattenkraft AB 155 personer anställda. Det Vattenkraft AB producerar är så kallad 

”hjälpkraft”, som tas fram med hjälp av vattenkraftstationerna, vilket används när vindkraften 

inte kan producera tillräckligt med elektricitet. Vattenkraft AB ska till år 2023 ha investerat 

13 miljarder kronor i de nuvarande kraftverken och de har även en stor satsning på 

miljösäkerheten. (Vattenfall Vattenkraft AB, 2013a) 

Vattenkraft AB bedriver idag ingen egen forskning eller utvecklingsverksamhet. Enligt 

företagets planer på framtida utveckling finns det ingen planering på att utveckla företaget 

nämnvärt, då planen är att fortsätta i samma nuvarande inriktning och omfattning. Företaget 

beskriver vattenkraften som en bra och hållbar energikälla. Men det finns också negativ 

inverkan på miljön, då dammar, magasin och kraftverk påverkar naturen. Vattenkraft AB 

arbetar dock för att värna om miljön då nya miljömål sätts för att förebygga miljöpåverkan. 

(Vattenfall Vattenkraft AB, 2013b) 

Det senaste året har marknadsförändringarna varit negativa, på grund av en större konkurrens 

från andra aktörer som drar ner priserna så att vinstmarginalerna blir mindre. För att förbättra 

sina förutsättningar på marknaden har företaget använt sig av nya strategier. Som bland annat 

handlar om att effektivisera och kostnadsreducera verksamheten. Detta bidrar till ett reducerat 

investeringsprogram, men enligt Vattenkraft AB är investeringsprogrammet fortfarande starkt 

och konkurrenskraftigt, trots dessa nedskärningar. (Vattenfall Vattenkraft AB, 2013b) 

Vattenkraft AB hade i årsskiftet år 2012-2013 en omsättning på ca 4,95 miljarder kronor och 

taxerade en vinst på 468 miljoner kronor. Företagets tillgångar i årsskiftet år 2012-2013 var 

över 1,4 miljarder kronor. (Alla bolag, 2013) 

Nyckeltal för Vattenkraft AB (hämtad från Alla bolag, 2013): 

Nyckeltal År 2012 År 2011 

Nettoomsättningsförändringar: 3,84 % – 

Soliditet: 34,47 % 1,91 % 

Kapitalomsättningshastighet: 4,37 ggr – 

Kassalikviditet: 159,26 % 104,45 % 

Vinstmarginal: 0,21 % 0,51 % 
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4.2. Lantmännen Agroetanol AB 

Lantmännen Agroetanol AB är ett företag som producerar och levererar spannmålsbaserad 

drivsmedelsetanol. Lantmännen Agroetanol AB (som i den här uppsatsen hädanefter kommer 

att namnges som Agroetanol AB) är ett företag som ägs av Lantmännen AB och har sitt 

affärsområde i Lantmännen energi. Agroetanol AB har sitt huvudkontor i Norrköping och har 

96 personer anställda. Företaget har sina nuvarande klienter främst i norden men även i norra 

Europa. Den etanolproduktion som företaget har går i första hand till en lågblandad bensin 

och även till drivmedlet E85. (Lantmännen Agroetanol AB, 2013a) 

Agroetanol ABs största faktor som kommer att avgöra deras framtida utveckling är 

prisrelationen mellan bioetanol och spannmålet som bioetanolen framställs av. En ökad 

effektivitet i produktionen är i fokus och kommer att uppnås genom att på ett hållbart sätt 

skapa mervärde från spannmålets alla delar. Företaget räknar med att lönsamhet kommer att 

nås genom att rikta fokus mot att effektivisera produktionen och att få en bättre prisrelation 

mellan bioetanol och spannmål. (Lantmännen Agroetanol AB, 2013b) 

Företaget har en stor konkurrens från andra aktörer på deras marknad, främst amerikanska 

importer, vilket pressar priserna och lönsamheten. Agroetanol AB har ett sammarbete med 

Lantmännen Lantbruk, de arbetar med ett projekt där man ska öka odlingen av 

stärkelsespannmål i närregionen, vilket ska ge kortare transporter som resulterar i lägre 

kostnader och som även är miljövänligt. (Lantmännen Agroetanol AB, 2013b) 

Agroetanol AB hade i årsskiftet år 2012-2013 en omsättning på ca 2 miljarder kronor och 

taxerade en förlust på ca 100 miljoner kronor. Företagets tillgångar i årsskiftet år 2012-2013 

var över 1,65 miljarder kronor. (Alla bolag, 2013) 

Nyckeltal för Agroetanol AB (hämtad från Alla bolag, 2013): 

Nyckeltal År 2012 År 2011 År 2010 

Nettoomsättningsförändringar: 34,89 % 5,35 % 4,84 % 

Soliditet: 14,90 % 14,79 % 15,35 % 

Kapitalomsättningshastighet: 1,24 ggr 0,93 ggr – 

Kassalikviditet: 17,32 % 16,07 % 9,60 % 

Vinstmarginal: – 3,67 % – 8,41 % 0,33 % 

4.3. Sekab Biofuels & Chemicals AB 

Sekab Biofuels & Chemicals AB (som i den här uppsatsen hädanefter kommer att namnges 

som Sekab AB) är verksamma i Domsjö som ligger strax utanför Örnsköldsvik. Företaget 

hade 91 personer anställda vid årsskiftet år 2012-2013. Företaget är en stor etanolaktör som 

vill att samhället ska minska behovet av fossila bränslen. (Sekab Biofuels & Chemicals AB, 

2013a) 

Sekab AB framställer, tillverkar och säljer acetaldehyd, etylacetat, ättiksyra, biobränsle för 

bussar och lastbilar samt olika typer av etanol. Företaget konkurrerar på den europeiska 
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marknaden mot de aktörer som framställer liknande produkter. Sekab AB har idag 80 % av 

sina kunder för kemiprodukter ute i Europa, fast vid etanol och biobränsle är det främst på den 

skandinaviska marknaden de är aktiva. Företaget har god kännedom om den globala 

marknaden och de har även lång erfarenhet av etanolprodukter, vilket är styrkor för företaget. 

Sekab AB anser att förnybara energikällor har en stor del av framtiden som energikälla. 

(Affärsområdeschef R. Sellgren, personligt meddelande, 28 november 2013) 

Kristina Nilsson, kommunikationsansvarig på Sekab, menar att företaget har en styrka i att de 

är relativt små och därför flexibla. Vidare, påpekar Kristina Nilsson att de alltid har produkter 

för leverans och de kan även erbjuda miljövänliga alternativ. (Kommunikationsansvarig K. 

Nilsson, personligt meddelande, 2 december 2013) Sekab AB har ett stort fokus på att 

utveckla sin produktion. De vill också vara med på en fossilfri marknad för förnybar energi, 

där de vill ha etanol som råvara. För att öka produktionskapaciteten och för att effektivisera 

processerna driver Sekab AB ett antal utvecklingsprojekt. Detta kräver dock investeringar, 

något som de satsar på. (Sekab Biofuels & Chemicals AB, 2013b) 

Sekab AB hade i årsskiftet år 2012-2013 en omsättning på ca 847 miljoner kronor och 

taxerade ut en vinst på ca 12 miljoner kronor. Företagets tillgångar i årsskiftet år 2012-2013 

var över 815 miljoner kronor. (Alla bolag, 2013) 

Nyckeltal för Sekab AB (hämtad från Alla bolag, 2013): 

Nyckeltal År 2012 År 2011 År 2010 

Nettoomsättningsförändringar: – 40,90 % – 23,26 % – 2,59 % 

Soliditet: 26,57 % 24,18 % 20,66 % 

Kapitalomsättningshastighet: 1,01 ggr 1,66 ggr – 

Kassalikviditet: 144,33 % 386,04 % 238,40 % 

Vinstmarginal: 4,28 % 4,03 % 1,32 % 

4.4. AB Akron-Maskiner 

AB Akron-Maskiner (som i den här uppsatsen hädanefter kommer att namnges som AB 

Akron) är ett företag från Järpås som grundades år 1935, då med en verkstad som reparerade 

cyklar men som sedan utvecklades till bil- och traktorreparation. Idag tillverkar och utvecklar 

företaget inom diverse områden och hade 75 personer anställda vid årsskiftet år 2012-2013. 

(AB Akron-Maskiner, 2013a) 

Företaget har fem olika arbetsområden. Spannmålshantering är en avdelning där 

spannmålshantering och foderberedning sker. I biobränslehanteringen produceras utrustning 

för hantering av flis och pellets, där en produkt är flistorkar. Fläktar är det tredje området som 

behandlar kyl och kylprocesser. De tillverkar även motorer till industrier och slutligen är de 

verksamma med att göra lastväxlarflak. (AB Akron-Maskiner, 2013a) 

För att klara av marknadens nya krav arbetar AB Akron ständigt med att utveckla de 

produkter som dem producerar. Då nya behov uppstår och nya produkter efterfrågas blir 



20 

 

konkurrensen tuffare för tekniska företag. Därför har AB Akron fokus på utveckling, för att 

kunna expandera till utlandet och nya marknader. Akron har även lagt upp strategier för hur 

denna expandering ska gå till. (AB Akron-Maskiner, 2013b) 

Enligt verkställande direktören Erik Hellsvik riktar AB Akron sig främst mot den nordiska 

marknaden men även vissa delar av västra och norra Europa. Företaget har inga tankar eller 

framtidsvisioner att ta sig in på den Indiska marknaden men ser goda möjligheter att växa och 

ta sig in på den östeuropeiska marknaden. AB Akron har koll på den globala marknaden fast 

de inte har stora planer för att slå sig ut på de globala marknaderna utan väljer att avgränsa 

sig. Verkställande direktören Erik Hellsvik anser att AB Akrons styrkor som företag är 

tillgången till en teknisk hög kompetens, stor branschkännedom och en hög soliditet. 

Företaget anser att förnybara energikällor har en stor framtid på energimarknaden. 

(Verkställande direktör E. Hellsvik, personligt meddelande, 21 november 2013) 

AB Akron hade i årsskiftet år 2012-2013 en omsättning på ca 84 miljoner kronor och taxerade 

ut en vinst på ca 2 miljoner kronor. Företagets tillgångar i årsskiftet år 2012-2013 var över 

160 miljoner kronor. (Alla bolag, 2013) 

Nyckeltal för AB Akron (hämtad från Alla bolag, 2013): 

Nyckeltal År 2013 År 2012 År 2011 

Nettoomsättningsförändringar: – 17,06 % 0,80 % 20,76 % 

Soliditet: 69,88 % 72, 64 % 69,11 % 

Kapitalomsättningshastighet: 0,26 ggr 0,67 ggr – 

Kassalikviditet: 276,64 % 263, 57 % 90,71 % 

Vinstmarginal: 10,63 % 18, 17 % 16,76 % 

4.5. Petrokraft AB 

Petrokraft AB grundades år 1964 och är verksamma i utvecklingen av tjockoljebrännare samt 

är även leverantörer av den produkten. De både konstruerar och tillverkar 

förbränningsanläggningar som de sedan också installerar. Företaget har miljövänliga 

produkter som har låga drift- och underhållskostnader. Vid årsskiftet år 2012-2013 hade 

företaget 76 personer anställda och dem har sitt säte i Göteborg. (Petrokraft AB, 2013a) 

En vikande marknad under verksamhetsåret 2011/2012 gjorde att Petrokraft AB hade en dålig 

orderingång under det året. Dock har en breddning av produktprogrammet genererat mer 

intresse, som dock inte har gett någon utdelning under året, men som har ökat antalet offerter 

som kommer att avslutas under nästa budgetår. Företaget kommer under några år framåt 

fortsätta sälja anläggningar för miljövänlig förbränning, som producerar förnyelsebara 

bränslen. Sverige är en marknad som de i första hand prioriterar, men de ska även satsa på ett 

antal utvalda utländska marknader. (Petrokraft AB, 2013b) 
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Petrokraft AB hade i årsskiftet år 2012-2013 en omsättning på ca 180 miljoner kronor och 

taxerade ut en vinst på ca 73 miljoner kronor. Företagets tillgångar i årsskiftet år 2012-2013 

var över 170 miljoner kronor. (Alla bolag, 2013) 

Nyckeltal för Petrokraft AB (hämtad från Alla bolag, 2013): 

Nyckeltal År 2012 År 2011 År 2010 

Nettoomsättningsförändringar: 54,53 %. 56,60 % – 54,36 % 

Soliditet: 76,91 %. 47,47 % 70,29 % 

Kapitalomsättningshastighet: 1,07 ggr 0,50 ggr – 

Kassalikviditet: 234,35 % 129,57 % 272,17 % 

Vinstmarginal: 50,45 % – 8,61 % – 9,65 % 

4.6. Voith Hydro AB 

Voith Hydro AB (som i den här uppsatsen hädanefter kommer att namnges som Voith AB) är 

ett företag som tillverkar och servar vattenkraftturbiner och generatorer samt 

magnetiseringsutrustningar. De har 115 anställda och har sitt säte i Västerås. Voith AB anser 

att deras starka sidor är tekniska lösningar, hög kompetens och att de arbetar på ett flexibelt 

sätt. Inhemskt har de en marknadsandel på ungefär 35 % och de är redan etablerade avseende 

exporten av deras produkter och genom deras systerbolag verkar de på olika marknader. (M. 

Boquist, personligt meddelande, 2 december 2013) 

Enligt Voith ABs årsredovisning är efterfrågan på deras produkter fortsatt god, dock beräknas 

en viss nedgång på marknaden ske, både i ett världsperspektiv och regionalt. Voith ABs 

orderingång låg på 472 miljoner kronor, vilket är en lägre summa än förväntat. Detta 

medförde till ett lägre resultat före skatt och bokslutsdispositioner, som uppgick till 18 

miljoner kronor. Resultatet påverkades även av en mer konkurrensutsatt marknad och även 

kvalitetsbristkostnader i ett projekt. Några utmärkande investeringar har inte gjorts under året, 

det har endast förekommit normala investeringar. Dock har Voith AB lagt ned 3 miljoner 

kronor i pågående produktutvecklingsprojekt, och ytterligare 2 miljoner kronor ligger till 

förfogande till detta projekt. (Voith Hydro AB, 2012a) 

Under året har de etablerat sig på den Schweiziska marknaden, genom att ha levererat den 

första statorn av 11, som ska levereras under en period om drygt 5 år. På den inhemska 

marknaden har deras satsning på turbiner gett resultat, genom större beställningar från diverse 

kunder i Sverige. (Voith Hydro AB, 2012a) 

I slutet av år 2012 hade Voith AB tillgångar som uppgick till 267 miljoner kronor. Deras 

omsättning under året var på 424 miljoner kronor och uppvisade ett vinstresultat på strax 

under 13 miljoner kronor. (Alla bolag, 2013) 
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Nyckeltal för Voith AB (hämtad från Alla bolag, 2013): 

Nyckeltal År 2012 År 2011 År 2010 

Nettoomsättningsförändringar: 14,17 % – 0,95 % 7,00 % 

Soliditet: 23,73 % 27,23 % 31,96 % 

Kapitalomsättningshastighet: 1,77 ggr 1,93 ggr – 

Kassalikviditet: 100,01 % 107,28 % 133,83 % 

Vinstmarginal: 4,51 % 5,82 % 9,17 % 

4.7. Holtab AB 

Holtab AB har sitt huvudkontor i Tingsryd, de grundades år 1973 och har 100 anställda. 

Under 2012 hade de tillgångar på 140 miljoner kronor och en omsättning på 292 miljoner 

kronor, vilket är den bästa omsättningen på tio år. De tillverkar främst transformatstationer 

och är en av Nordens ledande företag inom det området. En transformatstation tar vara på 

energin som ett vindkraftverk tar upp och omvandlar energin mellan olika nivåer. (Holtab AB, 

2013a) 

Holtab AB har ett stort fokus på att höja kompetensen i företaget. Därför har de genomfört ett 

stort antal utbildningar för personalen under året. För att effektivisera verksamheten har de 

även investerat i en så kallad MPS-modul i deras affärssystem som nu är en grund att stå på i 

utvecklingsarbetet. (Holtab AB, 2013b) 

Inför år 2012 såg det ljust ut för Holtab AB, deras orderingång har aldrig varit bättre. De 

stärkte bland annat sin marknadsposition inom affärssegmentet vindkraft, vilket syntes i deras 

omsättning förra året. De arbetar aktivt med kunder och leverantörer för att ta fram nya 

produkter, samtidigt som de strävar efter att göra den befintliga produktportföljen så 

kostnadseffektiv som möjligt. (Holtab AB, 2013b) 

Framtiden ser god ut, enligt Holtab AB, de hade precis som år 2012 en bra orderingång för år 

2013 och de får många positiva signaler från marknaden. De kommer att fortsätta sitt arbete 

med att utveckla personal, system, processer och aktuella produkter samt arbetar de med att ta 

fram nya produkter. En framtida tillväxt är även viktig, därför arbetar Holtab AB med att se 

över vilka nya affärsmöjligheter som finns. (Holtab AB, 2013b) 

Nyckeltal för Holtab AB (hämtad från Alla bolag, 2013): 

Nyckeltal År 2012 År 2011 År 2010 

Nettoomsättningsförändringar: 18,65 % 6,73 % 6,73 % 

Soliditet: 59,51 % 65,29 % 68,46 % 

Kapitalomsättningshastighet: 2,34 ggr 2,23 ggr – 

Kassalikviditet: 154,41 % 141,06 % 167,86 % 

Vinstmarginal: 7,00 % 3,04 % 8,21 % 
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4.8. Indien som marknad för förnybara energikällor 

Enligt Sandeep Sampla (2013) har den Indiska energimarknaden fokus på förnybara 

energikällor som den framtida källan till energi. Fossila bränslen spelar fortfarande en 

framträdande roll på energimarknaden men tillväxten för förnybara energikällor förväntas bli 

högre än i jämförelse med fossila bränslen. Sampla menar att Indien är i stort behov av fossila 

bränslen, men det finns inte i överflöd och kommer med tiden att ta slut. (Konsult för svensk 

handel och investeringsrådgivare Sandeep Sampla, personligt meddelande, 5 december 2013) 

Sjunkande priser för den teknologi som krävs för förnybara energikällor gör att anledningen 

till att satsa på området ökar. Utvecklingen av förnybara energikällor har effektiviserat 

energiutvinningen som resulterar i sparade resurser och förbättrade förutsättningar. Inom de 

kommande åren beräknas priset för den slutliga användaren av energin att vara likvärdig 

mellan energi som är baserad på fossila bränslen och energi som är baserad på förnybara 

energikällor, vilket är en förbättring för de förnybara energikällorna. (Konsult för svensk 

handel och investeringsrådgivare Sandeep Sampla, personligt meddelande, 5 december 2013) 

Solenergi, bioetanol, geotermisk energi, vind- och vattenkraft kommer alla att ha en plats på 

den Indiska energimarknaden. Men alla har inte samma chans och förutsättningar då 

begränsningar finns på marknaden. Solenergi är en stark energikälla, som har breda 

tillämpningsområden då de kan användas på till exempel industrier men även till det egna 

hemmet. Bioetanol är en annan intressant energikälla, men som har svårt att etablera sig i 

Indien eftersom det finns begränsningar. Det finns en brist på råvaror som behövs för att 

framställa bioetanol. Även om efterfrågan finns, är råmaterialen, som till exempel majs, en 

bristvara. (Konsult för svensk handel och investeringsrådgivare Sandeep Sampla, personligt 

meddelande, 5 december 2013) 

Geotermisk energi är den teknik som är minst använd i Indien just nu. Indien är inte 

tillräckligt medvetna om ämnet än, men geotermisk energi kommer att vara en attraktiv källa 

till energi i vissa regioner och med hjälp av en del tillämpningar. Vindenergi är den näst mest 

använda förnybara energikällan för tillfället. Många potentiella platser för vindkraft används 

redan men det finns fortfarande potential för området, menar Sampla. Vattenkraften är för 

tillfället den största källan till energi bland de förnybara energikällorna i Indien. (Konsult för 

svensk handel och investeringsrådgivare Sandeep Sampla, personligt meddelande, 5 december 

2013) 
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5. Analys 
I det här avsnittet kommer vi att analysera empirin med hjälp av den teoretiska referensramen 

och vår egen framarbetade modell. 

MKS-modellen 

 

 

Figur 4: MKS-modellen, egen framarbetad analysmodell. 

De frågor som kommer att besvaras med denna modell är:  

- Kan företaget leverera en produkt som anses vara frugal? 

- Finns det marknadspotential för produkterna? 

- Finns det andra alternativ till produkten från konkurrerande aktörer? 

- Har företaget ekonomiska resurser för att växa? Finns det pengar till en satsning? 

- Finns det potential att lyckas etablera sig i Indien? 

På grund av skillnaden på omfattningen av information och olika förutsättningar för företagen 

så kan tyvärr inte alla företag analyseras lika djupt utifrån varje aspekt. Detta bör läsaren vara 

medveten om när den läser analys och slutsatser om företagen. 

5.1. Vattenfall Vattenkraft AB 

Sampla (2013) skriver att på den Indiska marknaden för förnybara energikällor är vattenkraft 

den mest använda förnybara energikällan. Vilket tyder på att det redan finns konkurrens på 

marknaden, Porter (2008) skriver i sin figur Porter`s five forces att konkurrens från nya och 

befintliga aktörer avgör hur lätt eller svårt det är att ta sig in på en ny marknad. Är inte 

marknaden tillräckligt stor finns det ingen plats att vara verksamma. Vattenkraft AB är 

verksamma inom just vattenkraft och har därför konkurrens från aktörer som redan är 
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verksamma på den Indiska marknaden, men även från nya aktörer som också vill in och 

etablera sig. En stor konkurrens för Vattenkraft AB kan göra det svårt att etablera sig på 

Indiska marknaden. Men marknaden finns i alla fall och är Vattenkraft AB konkurrenskraftiga 

och intresserade av en utlandssatsning kan de finnas en plats för dem. 

Bound & Thorton (2012) skriver om produkter som är kostandseffektiva, då nedskärningar av 

kostnader gör att man kan leverera produkter till ett lägre pris. Zeschky et al (2011) skriver att 

produkten ska ha en hög kundnytta till ett lågt pris, och tänker då framförallt på sparsamhet. 

Ett sådant arbete har Vattenkraft AB påbörjat då man har gjort nedskärningar för att 

kostandseffektivisera sina produkter. Det var dock inte ett helt eget initiativ då det var 

marknadspriserna som drev dem till förändring för att kunna bli mer sparsamma. 

Vattenkraft AB bedriver idag ingen utveckling eller forskningsverksamhet och har inga planer 

på att utveckla företaget i någon större bemärkelse, då de har planer på att fortsätta driva 

verksamheten som de gör idag. Företaget har skurit ned på investeringsprogrammet som kan 

bidra till utveckling, men skriver att investeringsprogrammet fortfarande är starkt. Karlöf 

(2008) säger att affärsutveckling i organisationen leder till tillväxt. Vilket i det här fallet 

saknas. 

Söderman (2003) skriver att det är en bra förutsättning och viktigt att ha koll på om 

marknaden förändras eller utvecklas. Då konsumtionen blir annorlunda måste man kanske 

göra en förändring och kanske sätta ett mer rättvist pris på produkten. För att företaget ska 

kunna exportera sina produkter måste de ha koll på vilken potential som finns på den nya 

marknaden. Vattenkraft AB har, som redan nämnts, ett reducerat investeringsprogram och 

inga större planer på att utveckla företaget. Men de har koll på marknaden, hur den utvecklar 

sig ekonomiskt och därefter anpassar de sina priser och produkter efter vad andra aktörer gör. 

Forslund (2009) skriver om SWOT-analysen, där svagheter är en punkt man bör se över och 

analysera. Vattenkraft ABs svaghet är bristen på viljan att utvecklas, då de är nöjda som det är 

för tillfället. Vattenkraft AB har dock en bra ekonomi, men de kan få svårt att lyckas på den 

Indiska marknaden om de, som i nuläget är planerat, även ska satsa en stor mängd pengar på 

de redan existerande kraftverken, vilket kommer att kräva mycket resurser. 

Vattenkraft ABs nyckeltal ser översiktligt bra ut. De har under det senaste året ökat 

kassalikviditeten, soliditeten och nettoomsättningen. Dock har deras vinstmarginal minskat 

och den låg nu endast på 0,21 %. Vinstmarginalen har minskat eftersom det har blivit en 

hårdare konkurrens på marknaden, vilket pressar priset och därför går marginalen ned. Enligt 

en uträkning från du Pontmodellen fick Vattenkraft AB en avkastning på det totala kapitalet 

med 0,92 %. Avkastningen på det totala kapitalet är högre än vinstmarginalen eftersom de har 

en bra omsättningshastighet på kapitalet. Vattenkraft AB är således bra på att återanvända 

deras kapital för att skapa vinst. 

5.2. Lantmännen Agroetanol AB 

Agroetanol AB har en produkt som inte är speciellt attraktiv på den Indiska marknaden. 

Produkten är helt klart intressant, men resurserna som behövs, i form av råvaror som man 

tillverkar bioetanolen av, är begränsade. De nödvändiga råmaterialen som behövs för att 
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tillverka produkten i Indien är helt enkelt en bristvara. Christensen (1997) menar dock att en 

resursbegränsning på en tillväxtmarknad, som i det här fallet är Indien, är vanligt. 

För att bli mer kostnadseffektiva och öka konkurrenskraften på den inhemska marknaden 

satsar Agroetanol AB resurser på att producera stärkelsespannmål i närregionen. Bound och 

Thorton (2012) skriver att en del i att vara frugala innebär att man gör tillverkningsprocessen 

av produkten mer kostnadseffektiv. Då kan man leverera produkter till ett lägre pris. Vilket är 

precis det som Agroetanol AB strävar efter. Dock satsar de dessa resurser för att ta 

marknadsandelar på den aktuella marknaden, och inte för att göra ett större kliv ut på andra 

marknader. 

Eftersom det i Indien finns mer lämpade alternativ till Agroetanol ABs produkt, som är 

bioetanol, kommer lönsamheten i en eventuell utlandssatsning att vara låg. Porter (2008) 

menar att substitut för produkten gör att priset på marknaden pressas, vilket i det här fallet gör 

att bättre alternativ, på grund av resursbegränsningen, kommer att vara mer lönsamma. 

Nyckeltalen för Agroetanol AB ser vid en första titt inte speciellt bra ut. De har en 

vinstmarginal på minus 3,67 %, som dock är en förbättring från föregående år, då de låg på 

minus 8,41 %. En normal soliditet är på mellan 30-40 %, men Agroetanol AB ligger på 14,90 

%, vilket betyder att endast 14,90 % av de totala tillgångarna är finansierat med eget kapital. 

Under de tre senaste åren har soliditeten legat runt 15 %, vilket tyder på att deras finansiella 

balans är stabil, men den saknar tillväxt och därmed också lönsamhet. Deras avkastning har 

därför inte heller varit bra, räntabiliteten på totalt kapital ligger under året på minus 4,55 %. 

Kassalikviditeten är också låg, vilket betyder att de har en låg betalningsförmåga på kort sikt. 

Agroetanol AB har dock en rejäl förhöjning på deras nettoomsättning, från 5,35 % år 2011 till 

en ökning på 34,89 % under år 2012. 

5.3. Sekab Biofuels & Chemicals AB 

Kristina Nilsson, som är kommunikationsansvarig på Sekab AB, menar att företaget vill ha en 

fossilfri marknad, så att endast förnybara energikällor kan producera energin. Fokus för dem 

ligger på att utveckla produktionen och kunna effektivisera alla processer som sker i företaget. 

Soman et al (2012) menar att en frugal innovation ska vara effektiv då den ska riktas mot en 

större kundgrupp. Sekab AB arbetar för att nå den här effektiviteten, även fast de inte riktigt 

är där än. 

Kristina Nilsson beskriver företaget som litet och effektivt med en stor flexibilitet och har 

utveckling som en viktig del i det vardagliga arbetet. Balkrishna (2013) menar att en form av 

frugal innovation är när man arbetar med få resurser, som till exempel personal, vilket i 

sammanhanget delvis stämmer in på Sekab AB. 

Affärsutveckling leder till tillväxt för en organisation, enligt Karlöf (2008), och Christensen 

(1997) menar att produkterna ska vara av god kvalitet för att kunderna ska investera. Sekab 

AB påstår att de driver utveckling av produkterna för att de ska vara av god kvaliet och 

samtidigt arbetar de även för att tillverkningsprocesserna ska vara effektiva. Utvecklingen av 

produktionen är något som är prioriterat av Sekab AB, för att framförallt skapa tillväxt. 
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Sekab AB menar också att de har god kännedom om den globala marknaden, vilket Söderman 

(1994) påstår är viktigt. Då man bör samla information från potentiella marknader där man 

kan slå sig in och utvecklas, för att skapa tillväxt i företaget. Söderman fortsätter med att säga 

att mindre företag inte behöver kolla upp marknadspotentialen så noga på nya marknader, då 

företaget inte kan fylla ut hela kapaciteten på marknaden, det räcker då med att se att en 

potential på den nya marknaden finns, för att göra en satsning. 

Affärsområdschefen Roger Sellgren nämner några styrkor som företaget har. Han menar att 

de har lång erfarenhet och att dem även är flexibla, vilket är till deras fördel. Forslund (2009) 

skriver om SWOT-analysen, som menar att företag som har självkännedom om styrkor och 

svagheter, har identifierat vad organisation kan jobba med och samtidigt kan utveckla. Att 

veta sina styrkor och svagheter gör att företaget är beredda på förändringar och kan hantera 

sådana situationer på bästa sätt. Sekab AB menar även att de har god koll på marknaden, 

vilket Forslund (2009) påpekar, med hjälp av Porter`s five forces, är bra att ha. Då kännedom 

mellan befintliga aktörer på marknaden gör att man inte slåss om samma marknadsandelar, 

vilket skulle hämma tillväxten och göra det svårt att bli lönsamma. 

Sekab ABs ekonomi kan beskrivas som instabil, men ändå vinstgivande. De har en bra 

kassalikviditet, på 144,33 %, som dock är en kraftig försämring ifrån föregående år, då den 

låg på 386,04 %. Deras soliditet är dock stabil, den har på det senaste året stigit med ungefär 6 

% och ligger nu på 26,57 %, vilket är en godkänd siffra. Vinstmarginalen har, trots de dåliga 

omsättningsförändringarna (minus 40,90 %), stigit till 4,28 %. På grund av de dåliga 

omsättningsförändringarna har även kapitalets omsättningshastighet minskat. Sekab AB 

omsatte år 2012 sin balansomslutning 1,01 gånger. Vilket tyder på att de har svårt att binda 

kapitalet i verksamheten, som sedan ska användas till att skapa vinst. Trots det har Sekab AB 

en avkastning på deras totala kapital på 4,32 %. Den siffran är så pass hög tack vare deras 

stabila vinstmarginal. 

5.4. AB Akron-Maskiner 

AB Akron arbetar för att utveckla de produkter som de redan producerar för att kunna möta 

marknadens behov. Utveckling är i stort fokus för företaget, så att de ska kunna expandera 

sina produkter till utlandet och nya marknader. Karlöf (2008) påstår att nytänkande är en 

viktig tillväxtstrategi för företag, då olika typer av utveckling leder till tillväxt. Bessant och 

Tidd (2011) menar att företag som siktar framåt mot nya mål främjar för ny teknologi som 

leder till tillväxt. Idag är konkurrensen för tekniska företag hård, enligt AB Akron, och därför 

arbetar företaget med utveckling, som längre fram ska leda till tillväxt. Porter`s five forces 

menar att konkurrensen från nya och befintliga aktörer kan göra det svårt för organisationer 

att lyckas på den nuvarande marknaden och även den framtida marknaden. Det är alltså en 

kamp på marknaden, och det gäller att vara med när utvecklingen går framåt, annars tappar 

man marknadsandelar. 

Verkställande direktören Erik Hellsvik påstår att AB Akrons styrkor som företag är att de har 

en hög kompetens, stor branschkännedom och även en bra finansiering, då de har en hög 

soliditet. Forslund (2009) menar att SWOT-analysen är bra att använda då man granskar 

företaget för att få fram till exempel vilka styrkor man har i företaget. Eftersom AB Akron vet 
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sina styrkor kan de använda dessa till sin fördel när de ska konkurrera på marknaden, och 

även när de ska utveckla företaget. 

AB Akron har stor kännedom av hur den globala marknaden ser ut för sina produkter. 

Söderman (1994) menar att samla in marknadsinformation från länder globalt är viktigt för att 

få en övergripande bild av hur marknaden och marknadspotentialen ser ut. Har man 

kunskapen om hur marknaden ser ut, kan man se den potentiella tillväxten. Detta är viktigt om 

man vill expandera och vara med och konkurrera på en ny marknad. Eftersom AB Akron 

anser att de har bra koll på marknaden och branschen, så vet dem om det finns 

marknadsandelar att ta, eller om det finns nya marknader med plats för dem på. 

Som tidigare nämnts har AB Akron en hög soliditet. Den låg under år 2013 på 69,88 % och de 

senaste tre åren har de haft en soliditet på ungefär 70 %. Vilket är en väldigt bra siffra då ett 

företag normalt har en soliditet på 30-40 %. Detta betyder att AB Akrons totala tillgångar till 

stora delar består av eget kapital. AB Akrons vinstmarginal låg år 2013 på 10,63 %, vilket kan 

anses vara en bra siffra. Men om man jämför med året innan är det en minskning med hela 

7,54 procentenheter. Vilket också visas i nettoomsättningsförändringen då den nu är på minus 

17,06 %. De har dock en hög kassalikviditet. Den låg år 2013 på hela 276 %, vilket är en 

ökning på ungefär 13 % från året innan. På grund av företagets låga 

kapitalomsättningshastighet, som under året låg på 0,26 gånger, blev deras avkastning på 

totalt kapital endast 2,76 %, trots en betydligt högre vinstmarginal. Ekonomin får därför ses 

som bra men sviktande. 

5.5. Petrokraft AB 

Balkrishna (2013) skriver att frugala innovationer kommer fram genom att man använder små 

resurser. Vidare, menar Zeschky et al (2011) att det är sparsamheten som gör att företag väljer 

att främja det frugala. Petrokraft AB arbetar delvis med att vara frugala, i den betydelsen att 

de jobbar mot sparsamhet. Petrokraft AB har dock produkter som kostar att investera i, men 

de är sparsamma när dem väl är i drift, även underhållskostnaderna för produkterna är låga. 

Petrokraft AB kommer att prioritera andra marknader än bara Sverige och har breddat 

sortimentet av produkter. Då Petrokraft AB ska utveckla sig som företag genom att börja satsa 

utomlands behövs marknadsinformation. Söderman (1994) skriver att insamling av 

marknadsinformation om de länder som är aktuella för en utlandssatsning är viktigt för att få 

en övergripande bild av marknaden. Christensen (1997) menar att konsumenterna på 

tillväxtmarknaderna är väl medvetna om vilka produkter som är nödvändiga, då 

konsumenterna har en ökad förståelse över dagens marknad. Därför är det extra viktigt för 

Petrokraft AB att scanna av och analysera de marknader som man vill göra en utlandssatsning 

på. 

Forslund (2009) skriver om SWOT-analysen, där ingår bland annat opportunities, som står för 

vilka möjligheter ett företag har. Som tidigare nämnts har Petrokraft AB viljan att ta sig ut på 

utländska marknader, de letar alltså efter möjligheter för företaget att bli lönsamma. De har 

redan identifierat ett antal marknader som de vill satsa på, och som dem säkert har potential 
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att lyckas på. Men i nuläget har företaget inte en produkt för den Indiska marknaden. 

Eftersom tjockoljebrännare inte är aktuella på den marknaden. 

Porter (2008) menar att andra alternativ till produkten leder till konkurrens. Är utbudet av 

alternativa produkter högt pressas priserna. Samtidigt kan andra produkter också göra att det 

inte finns någon plats alls på marknaden. Petrokraft ABs pellets är inte en aktuell energikälla 

eller produkt, därför är deras potential på den Indiska marknaden låg. Hade pellets varit en 

aktuell energikälla hade Petrokraft ABs tjockoljebrännare haft en bra chans att etablera sig, 

eftersom deras system är kostnadseffektiva när det gäller drift och underhåll. 

Om man tittar på de utvalda nyckeltalen så har Petrokraft AB en bra ekonomi. 

Nettoomsättningen ökade med 54,53 % under år 2012 och vinstmarginalen låg på 50,45 %, 

vilket är mycket bra. Detta medförde att avkastningen på deras totala kapital var 53,98 %. 

Petrokraft AB har en stor del av de totala tillgångarna finansierat av eget kapital vilket, precis 

som vinstmarginalen, tyder på bra lönsamhet för verksamheten, då soliditeten i företaget är 

76,91 %. Även kassalikviditeten är hög, en siffra på 234,35 % betyder att Petrokraft AB har 

en stark betalningsförmåga. 

5.6. Voith Hydro AB 

Forslund (2009) skriver om SWOT-analysen som bland annat tar upp styrkor inom det egna 

företaget. Med SWOT-analysen kan man identifiera egenskaper i det egna företaget som ska 

påvisa företagets konkurrenskraft, i form av både starka och svaga sidor. Martin Boquist på 

Voith AB menar att deras starka sidor är tekniska lösningar, hög kompetens och ett flexibelt 

arbetssätt. Detta tyder på att företaget har koll på sina egna styrkor, vilket de kan använda till 

sin fördel när de ska arbeta vidare med bland annat sina produktutvecklingar. 

Voith AB har även bra koll på den egna marknaden, då de har en marknadsandel på ungefär 

35 %. Detta medför att de har kännedom om företagets kapacitet, vilket enligt Söderman 

(1994) är av yttersta vikt när man vill in på nya marknader. Detta underlättar för företaget om 

dem vill ta sig in på en ny marknad. Att Voith AB vet om sina förmågor och begränsningar 

samt att de även har god marknadskännedom är positivt. Om de vill in på en ny marknad, och 

analyserar den, samt har en bra kännedom om sin egen kapacitet, kan de med en bra grund 

besluta om en utlandssatsning kommer att ge tillväxt för företaget. Att de har koll på sin egen 

potential underlättar när det vill se över sin utveckling- och tillväxtförmåga. 

Voith ABs ekonomi kan vid en första titt beskrivas som bra men nedåtgående. De fyra 

nyckeltalen soliditet, kapitalomsättningshastighet, kassalikviditet och vinstmarginal har alla 

en nedåtgående trend. Det är endast nettoomsättningen som har förändras nämnvärt då den 

har förbättrats med 14,17 % det senaste året. Voith ABs avkastning på totalt kapital ligger på 

7,98 %, vilket är en godkänd siffra, men den dras ned på grund av att 

kapitalomsättningshastigheten har minskat till 1,77 gånger under år 2012. 

5.7. Holtab AB 

Sampla (2013) menar att vindenergi är den näst mest använda förnybara energikällan i Indien 

år 2013. Därför anses Holtab AB vara ett företag som är aktuellt för den Indiska marknaden, 
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eftersom de tillverkar transformatstationer till vindkraftverk. Holtab AB behöver dock en 

samarbetspartner alternativt en aktuell kund, eftersom de främst tillverkar 

transformatstationerna som tar vara på energin som tas upp av vindkraftverken. 

Holtab AB arbetar med att hålla ned kostnaderna för att kunna erbjuda sina kunder ett lägre 

pris på deras produkter. Detta menar Bound och Thornton (2012) är ett frugalt 

förhållningssätt, då de strävar efter att vara effektiva och hålla ned kostnaderna. De har även 

uppdaterat sitt affärssystem för att höja effektiviteten genom hela företaget. Holtab AB arbetar 

även aktivt med både kunder och leverantörer för att bland annat få fram nya och bättre 

produkter. I sammanhanget ses Holtab AB som ett företag som arbetar på ett sätt som strävar 

mot sparsamhet, vilket är frugalt. 

Holtab AB arbetar för att öka kompetensen i företaget. De utbildar personalen och jobbar för 

att säkerställa tillväxten i företaget. Abramovitz (2003) menar att investera i mänskliga 

resurser ger en bredare kunskap till arbetsplatsen. Kompetensutbildning kan ge effekt i form 

av förhöjd produktivitet och effektivitet, som sedan kan leda till tillväxt (Abramovitz, 2003). 

Bessant och Tidd (2011) menar att med utvecklad kunskap kan företaget få en möjlighet att 

utveckla hela organisationen, för att sedan sträva mot nya mål. Redan nu kan man se resultat 

på Holtab ABs satsning när man tittar på deras ekonomiska ställning, som analyseras här 

nedan. 

Holtab AB arbetar även mot tillväxt genom att se över nya affärsmöjligheter för att kunna 

växa som företag och hitta nya marknader. Vilket, enligt Söderman (1994), är viktigt om man 

vill expandera, då bör man samla information om aktuella och potentiella marknader för 

företaget. 

Holtab AB har en stabil ekonomi, kassalikviditeten har legat runt 150 % de senaste tre åren 

och även soliditeten är stabil och mycket bra, då den ligger på strax under 60 % för år 2012. 

Nettoomsättningsförändringen för året var markant, då den höjdes med 18,65 %, året innan 

låg den siffran på 6,73 %. Vinstmarginalen är inte jättehög, men den är bra och stabil, en 

höjning från föregående år från 3,04 % till 7 % tyder på tillväxt. Räntabiliteten på Holtab ABs 

totala kapital uppgick därför till 16,38 %, då vinstmaginalen ökade så pass mycket och 

kapitalets omsättningshastighet var 2,34 gånger. 
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6. Slutsatser 
I det här avlutande kapitlet kommer slutsatser att presenteras. De frågor som ställts i MKS-

modellen kommer i texten att besvaras och utifrån det kommer även forskningsfrågan att 

besvaras med hjälp av en framarbetad betygskala. Även här är företagen uppdelade i ett eget 

stycke för att underlätta läsningen. 

Författarna kommer bedöma företagen på en betygskala från 1-5. Då 1 har den lägsta chansen 

att komma in på den Indiska marknaden med sin produkt. Den högsta är 5 som indikerar på 

att det finns stor potential för företaget att slå in sig på den Indiska marknaden med sin 

produkt. Betygskalan följer nedan: 

 

Betygsskalan som företagen bedöms efter är framtagen från olika aspekter. De aspekter som 

främst har bedömt företagen är ekonomi, produkter och framtidsutsikter för produkten på 

marknaden. En god ekonomi är en stark bidragande orsak för att man ska lyckas med en 

utlandssatsning. Sen har även hänsyn tagits till produkten som företaget har och sedan har det 

även tittats på hur aktuell produkten är på marknaden. 

6.1. Vattenfall Vattenkraft AB 

Vattenkraft AB har gjort nedskärningar, för att kostnadseffektivisera sin produkt. Detta är ett 

frugalt förhållningssätt då de arbetar med sparsamhet. De sparar in kostnader för att kunna 

erbjuda ett lägre pris på produkten. Dock är det här inte frugalt i en normal mening då frugal 

innovation ofta är när man använder små resurser och en väldigt låg budget för att skapa 

värde. Men frugalt betyder ”sparsamt”, vilket Vattenkraft AB utan tvivel är. 

Att använda vattenkraft som förnybar energikälla är det vanligast sättet att få fram förnybara 

energi i Indien. Därför är Vattenkraft ABs produkt aktuell på den Indiska marknaden. Men det 

gör också att dem har konkurrens från befintliga aktörer. Det finns alltså potential för 

produkten, men samtidigt är det konkurrens på marknaden. Fossila bränslen, vindenergi och 

solenergi är de tre största rivalerna till vattenkraft som energikälla. Det är främst de andra 

förnybara energikällorna som ökar i popularitet, och är därför alternativ till vattenkraft, då 

Indien vill förminska användningen av de fossila bränslena. 

Vattenkraft ABs ekonomi ser bra ut, det är endast vinstmarginalen som är nedåtgående och de 

har tillgångar på över 1,4 miljarder kronor. Vattenkraft ABs ekonomi är därför stark och vi 

anser att resurserna för en utlandssatsning finns. 

1 
Det finns ingen eller mycket liten potential för företaget på den Indiska 

marknaden. 

2 Det finns en liten potential för företaget. 

3 Företaget har potential att lyckas på den Indiska marknaden. 

4 Det finns stor potential att slå sig in på den Indiska marknaden. 

5 Företaget har mycket stor potential att slå sig in på den Indiska marknaden. 
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Författarna ger Vattenkraft AB betyget 3 på den femskaliga skalan. Som innebär att företaget 

har en potential att slå sig in på den Indiska marknaden, men de har främst konkurrens från 

andra aktörer inom vattenkraft, men även företag som arbetar med andra energikällor. 

6.2. Lantmännen Agroetanol AB 

Agroetanol AB har arbetat för att vara kostandseffektiva och med det kunna vara 

konkurrenskraftiga. Företaget vill producera spannmål i närregionen för att kunna reducera 

diverse kostnader. Agroetanol AB strävar efter att kunna ge kunden ett så lågt pris som det 

går. Företaget arbetar inte med en produkt som anses vara frugal. De har dock ett frugalt 

förhållningssätt då de försöker kostnadseffektivisera och vara sparsamma med sin produkt för 

att kunna erbjuda ett lågt pris på produkten. 

Produkten som Agroetanol AB framställer har en viss potential att användas i Indien. Men på 

grund av brist på råvaror som bioetanolen framställs av, är det svårt att framställa etanolen. 

Vilket gör att det kommer att vara mycket svårt att etablera sig i Indien med den här 

produkten. Bioetanolens största konkurrens, och ett annat alternativ som gör samma nytta, är 

fossila bränslen. Indien använder fortfarande fossila bränslen som drivmedel och 

tillverkningsprocessen är lättare och mer tillgänglig än vad den är för bioetanolen. 

Agroetanol ABs nyckeltal ser för tillfället inte speciellt bra. De har bland annat en låg 

kassalikviditet och en låg vinstmarginal. Agroetanol AB har i nuläget bra med tillgångar, hela 

1,65 miljarder kronor, men soliditeten är låg, vilket betyder att en liten del av deras totala 

kapital är finansierat av eget kapital. Vilket gör att författarna anser att en utlandssatsning för 

att växa blir svårt. 

På betygskalan ger författarna Agroetanol AB betyg 2. Vilket betyder att det finns en liten 

potential på den Indiska marknaden. Framförallt på grund av bristen på råvaror i Indien. 

6.3. Sekab Biofuels & Chemicals AB 

Sekab AB satsar på att effektivisera alla processer som pågår i företaget, de arbetar alltså för 

att bli sparsamma och få ut så mycket de kan av resurserna. På det sättet är deras 

förhållningssätt frugalt, men deras produkt är inte en frugal innovation. 

Precis som för Agroetanol AB har deras produkt, bioetanol, en viss potential i Indien. 

Problemet är densamma som för alla företag som framställer bioetanol, råvarorna som behövs 

för att tillverka drivmedlet är begränsat. Därför är marknadstillgängligheten liten. Produkten 

har också konkurrens från andra typer av energikällor. Främst från andra drivmedel i form av 

fossila bränslen. 

Sekab ABs ekonomi är instabil, nettoomsättningen har minskat vilket även 

kapitalomsättningshastigheten och kassalikviditeten har gjort. Nettoomsättningen minskades 

med hela 40,90 %, vilket är en hög siffra och inte bra för företaget. De har en vinstmarginal 

som bara är på gränsen till godkänd men de har dock en helt godkänd soliditet och hela 815 

miljoner kronor i tillgångar. Pengarna till en utlandssatsning finns men författarna anser att 

ekonomin för tillfället är för instabil för en utlandssatsning. 
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Sekab AB får betyget 2, vilket betyder att de har en liten potential att lyckas på den Indiska 

marknaden. Konkurrensen från andra aktörer med mer attraktiva produkter gör att potentialen 

för Sekab AB minskar. 

6.4. AB Akron-Maskiner 

AB Akron har inte heller någon produkt som anses vara frugal. De arbetar med utveckling av 

sina produkter men det finns inga tecken på att de vill effektivisera dessa processer. De 

arbetar inte på ett sparsamt sätt och är därför inte frugala. 

AB Akron har ingen produkt som har marknadspotential, då flis och pellets är deras bästa 

produkt som förnybar energikälla, men dessa produkter är inte aktuella på den Indiska 

marknaden. Enligt Sandeep Sampla är det främst vattenkraft, vindkraft och solenergi som har 

potential i Indien, vilket alltså betyder att det inte finns någon plats för AB Akrons flis och 

pellets. 

AB Akron visar upp en stark ekonomi, då de bland annat har en vinstmarginal på över 10 % 

och även en hög kassalikviditet. Dock har deras nettoomsättning minskat, vilket bidrog till att 

även kapitalomsättningshastigheten minskade. De har en bra soliditet men i sammanhanget 

har de lite tillgångar, endast 160 miljoner kronor. Utifrån detta drar författarna slutsatsen att 

de inte har den ekonomi eller produkt som krävs för att göra en satsning i Indien. 

Betyget som AB Akron får är därför betyg 1. Vilket innebär att det inte finns någon potential 

att lyckas på den Indiska marknaden. 

6.5. Petrokraft AB 

Petrokraft AB har ingen uttalad frugal produkt, dock anser de själva att deras produkter har 

låga drift- och underhållskostnader, vilket är ett sparsamt förhållningssätt. Men själva 

investeringen i produkten är ändå relativt dyr. 

Petrokraft ABs tjockoljebrännare har ingen lovande plats på marknaden i Indien, då det finns 

andra och bättre alternativ till produkten. Produkten är dock bra, men Indien är fel marknad 

för den. 

Petrokraft AB har en bra ekonomi, framförallt höjdes deras vinstmarginal under förra året till 

hela 50,45 %, vilket är ett extremt bra resultat. De har även en hög soliditet och kassalikviditet 

men relativt lite tillgångar. Nyckeltalen i sig är väldigt övertygande, men med tillgångar på 

endast 170 miljoner kronor blir det svårt att göra en utlandssatsning, deras fördel är dock att 

dessa tillgångar till stor del är finansierat av eget kapital. De ekonomiska resurserna som 

krävs finns dock inte i nuläget. Men eftersom de har en bra vinstmarginal kan de pengar som 

behövs kanske finnas att tillgå i framtiden. 

Petrokraft AB får av författarna betyg 1. De har en bra produkt, men den är inte aktuell på den 

Indiska marknaden. De har också en bra ekonomi, men de har i nuläget inte riktigt vad som 

krävs för att göra en större satsning. 
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6.6. Voith Hydro AB 

Voith AB har en attraktiv produkt, i form av sina vattenkraftturbiner och generatorer. De är 

dock inte frugala då Voith Hydro inte på ett nämnvärt sätt arbetar för att bli sparsamma. 

Eftersom vattenkraft är, enligt Sandeep Sampla, den största förnybara energikällan i Indien 

finns det redan en etablerad marknad. Tack vare det är Voith ABs produkter väldigt aktuella 

och potentialen för produkterna är därför stor. Konkurrensen för Voith ABs produkter är 

främst andra, mer etablerade, redan befintliga aktörer på den Indiska marknaden som arbetar 

med förnybara energikällor. 

Voith AB har en bra ekonomi. Deras nyckeltal vittnar om stabilitet i verksamheten, med bland 

annat en vinstmarginal på godkända 4,51 %. De har tillgångar på 267 miljoner kronor vilket 

är bra, en mindre utlandssatsning bedöms därför som möjlig av författarna. En större satsning 

kräver dock mer resurser. 

Författarna ger Voith AB betyg 3. Det som drar ner betyget till en 3:a är främst deras brist på 

tillgångar. Det har dock en bra ekonomi men för en större utlandssatsning anser författarna att 

ett större kapital behövs. 

6.7. Holtab AB 

Holtab AB arbetar för att hålla ned kostnaderna, så att de kan erbjuda ett lägre pris på sina 

produkter. Holtab AB är därför frugala på det sättet att de vill hålla ned kostnaderna och göra 

produkten mer prisvärd för sina kunder. 

Holtab AB tillverkar transformatstationer, vilket tillhör segmentet vindkraft. Sandeep Sampla 

menar att vindkraft är den näst mest använda förnybara energikällan, vilket betyder att Holtab 

AB har en potentiell marknad i Indien. Andra aktörer som arbetar med vind- och vattenkraft, 

samt solenergi är Holtab AB största konkurrenter på marknaden. 

Holtab AB visar upp en bra ekonomi då samtliga nycketal som har undersökts ser bra ut. De 

har ett bra resultat och en förbättring på nettoomsättningen med 18,65 % från år 2011 till 

2012. Tillgångar på 140 miljoner kronor anser författarna dock är för lite för en stor 

utlandssatsning. Men en liten etablering kan leda till tillväxt och företaget kan då växa 

stegvis. 

Betyg 3 ges till Holtab AB. Även här är det tillgångarna som drar ner betyget lite, då de anses 

vara för låga för en större satsning i Indien. Produkten är dock aktuell och Holtab AB har helt 

klart potential att lyckas i Indien. 

6.8. Diskussion 

Forskningen har kommit fram till slutsatser om samtliga undersökta företags potential att 

lyckas i Indien, som redovisats tidigare i slusatskapitlet. Generellt sätt kan författarna påstå att 

det finns ett antal aspekter som spelar in om man ska ha potential att lyckas på den Indiska 

marknaden. Man ska inte bara ha en bra produkt, den ska vara relevant för den aktuella 

marknaden och även vara effektiv. För att öka potentialen bör företaget också ha en stark 

ekonomi, konkurrenskraftighet samt marknadsmöjligheter. Ett frugalt och sparsamt 
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förhållningssätt ger goda möjligheter till att lyckas i Indien, där frugala innovationer är 

centralt i utvecklingen. 

6.9. Vidare forskning 

Författarna till denna studie anser att det finns utrymme för att vidareutveckla MKS-modellen. 

Detta för att förbättra modellens analyseringsförmåga och metodens effektivitetsgrad, den har 

alltså ännu inte nått sin fulla potential. Vidare forskning om Indiens marknad kan även 

genomföras, så att man på ett bättre sätt kan se vad som i framtiden har potential att lyckas 

och vad som blir framgångsrikt. Författarna anser även att det finns stort utrymme för att 

fortsätta studera frugala innovationers inverkan på de förnybara energikällornas 

utvecklingsområde och framtid i Indien. I början av den här uppsatsen var ett mål att få med 

ett större inslag av frugala innovationer än vad som nu blev fallet. Men på grund av brist på 

inblick i företagen, och framförallt på deras produkter, som undersöktes blev den aspekten 

mindre än förväntad. Vidare forskning på det området uppmuntras därför av författarna.  
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Figur 2: Egen bearbetad du Pontmodell.  

Figur 3-4: MKS-modellen, egen framarbetad modell. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide, företag 

1. Hur många anställda har ni? 

2. Vad är er huvudsakliga produkt/tjänst? 

3. Vad för produkter/tjänster konkurrerar ni mot? 

4. Vilka visioner har ni för företagets utveckling utrikes? 

5. Har ni koll på den globala marknaden inom ert arbetsområde? 

6. Vad anser ni är era styrkor? 

7. Vilken marknad tillhör ni och hur stor marknadsandel skulle ni säga att ni har? 

8. Anser ni att det finns en framtid för förnybara energikällor? 

  



 

Bilaga 2 

Intervjuguide, Indisk marknadsexpert 

1. Do you believe that renewable energy is the future for the Indian energy market? And why? 

2. We are currently writing about five different types of renewable energy: solar, bioethanol, 

geothermal energy, wind energy and water energy (hydro). Do you believe that all of these 

resources are relevant in India? 

3. Is there any other resource that has potential in India? 

4. Are there some other types of renewable energy that will be a part of the Indian market in 

the future? 

5. Do you believe that Swedish companies can take a place on the Indian market and provide 

energy? Why? 

 


