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ABSTRAKT 
	  
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur svenska små- och medelstora 

företag anpassar sig till de marknadsförhållanden som råder inom Afrikas Bottom-of-the-

Pyramid. Studien har följt en kvalitativ forskningsmetod samt tillämpat fallstudie som 

forskningsstrategi. Detta för att erhålla en djup insyn i företagens agerande och hur de 

anpassat sig för att vara förmögna att företaga på en marknad vars förutsättningar inte är i 

närheten av idylliska.  

Studiens teoretiska utgångspunkt implicerar huvudsakligen Bottom-of-the-Pyramid 

konceptet, konkurrensstrategi, kooperativ strategi, nätverk, affärsrelationer samt de fyra 

A:na. Vidare redogörs fyra fallföretags upplevelser från BoP-marknaden i empirin; varför 

valde de denna marknad, vilka möjligheter ser de den besitter, vilka krav har den ställt på 

dem och hur har anpassningen till denna marknad gått till. 

I analysen förenas vår teoretiska referensram med det insamlade empiriska data där de 

ställs gentemot varandra i en diskussion kring vilken utsträckning teorin stämmer överens 

med empirin. Vidare analyseras samband och differenser mellan teori, empiri och 

fallföretagens erfarenheter, i syfte att lokalisera mönster som visar vilka anpassningar 

marknadsförhållandena ger upphov till samt hur företagen har varit förmögna att 

genomföra dessa. 

Analysen utmynnar i slutsatsen att de anpassningar som svenska små– och medelstora 

företag undergått på BoP-marknaden har möjliggjorts genom deras förmåga att vara 

flexibla, innovativa samt genom den, annars svåröverkomliga, marknadsinformation de 

erhållit genom sina samarbeten med lokala aktörer och dess befintliga nätverk. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nyckelord: Bottom-of-the-Pyramid (BoP), Afrika, små- medelstora företag (SMF), 

anpassning, affärsrelationer, konkurrens, samarbete, innovation, flexibilitet.  
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1. INLEDNING 

I detta inledande kapitel kommer bakgrunden till uppsatsens problem att skildras, 
varefter en problemdiskussion kommer belysa vad uppsatsen ämnar behandla. 
Ovanstående kommer sedan mynna ut i en problemformulering och syftet med 
uppsatsen samt hur den kommer disponeras. 
 

 

1.1 Bakgrund  
Under det senaste decenniet har forskning kring marknadsutveckling resulterat i en ny 

inriktning. En inriktning som skildrar en kontroversiell syn att människor längst ner i 

världens inkomsthierarki har potential att bli ett åtråvärt konsumentsegment för 

företag. Den ser – till skillnad från de befintligt besläktade teorierna kring företagande 

mot utvecklingsländers medel- och överklass – till samhällets absolut fattigaste 

segment. Begreppet Bottom of the Pyramid myntades och ett teoretiskt ramverk kring 

företagande mot det här segmentet har börjat kunna skönjas. Forskningen kring BoP 

stjälper den västerländska sinnebilden att det här segmentet endast uppfattas som billig 

arbetskraft i form av att vara producenter – ofta inte ens det – snarare än potentiella 

konsumenter.  

Fram till 1980-talet tjänade låg- och medelinkomstländerna mestadels som leverantörer 

i form av billig arbetskraft och material till de mer utvecklade marknaderna i väst. 

Dessa länder har sedan dess gradvis förvandlats till lukrativa marknader för 

västerländska företag, vilka erkänt potentialen med tillväxtmarknader (Hart, 2005). 

Majoriteten av företag har dock fortfarande ståndpunkten att höginkomstländernas 

marknader är de primära att verka inom och utveckla produkter mot (Prahalad & 

Lieberthal, 1998). I dagens globaliserade era, med mättade marknader i 

höginkomstländerna har företagens trångsynthet luckrats upp och periferin breddats. De 

har erkänt utvecklingsmarknaderna, men framförallt även initialt de marknader som 

alltid har förbisetts, de mest outvecklade med lägsta möjliga köpkraft – Bottom of the 

Pyramid (BoP) (Arnould & Mohr, 2005).   
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 “Low-income markets present a prodigious opportunity for the world’s wealthiest 

companies — to seek their fortunes and bring prosperity to the aspiring poor.”   
Prahalad & Hart (2002:2)	  

Enligt Prahalad & Hart (2002) vilar idén med BoP på den konsumentmarknad i 

grundsegmentet av världens ekonomiska pyramid som förblivit förbisett och 

oexploaterat. Prahalad & Hart (2002) menar att det verkliga marknadslöftet inte består 

av de få traditionella konsumentmarknaderna i industriländerna eller den övre- och 

medelklassen i utvecklingsländer. Det är snarare den betydande del av världens 

befolkning som befinner sig längst ner i den ekonomiska hierarkin, med en årlig 

inkomst som understiger $1500 per år (se fig.1) som företagen bör erkänna och ge 

uppmärksamhet. Anderson & Billou (2007) menar att majoriteten av större 

internationella företag väljer att bortse och lämna det här segmentet till lokala företag, 

frivilligorganisationer och myndigheter för att istället satsa på de mer lättillgängliga 

segmenten – medel- och överklassen. Prahalad & Hart (2002) förtäljer att BoP-

marknaden, med sitt överväldigande antal potentiella konsumenter, utgör ett segment 

med stark köpkraft som inte bör förringas. Ett segment bestående av två tredjedelar av 

världens befolkning (se fig.1) som skapar en marknad vilken uppnår ett uppskattat 

värde räknat i biljoner av dollar (Prahalad & Hart, 2002). 

 Figur 1. Världens ekonomiska pyramid, Prahalad & Hart (2002) 

Sett till andel av befolkningen på kontinenterna som befinner sig inom BoP-marknader, 

är det Afrika som framförallt utmärker sig. 486miljoner människor befinner sig på BoP, 

vilka står för 71 % av Afrikas totala köpkraft till ett uppskattat värde av $429miljarder 

(Hammond, Kramer, Katz, Tran & Walker, 2007). Detta är en marknad som 
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automatiskt sovras bort i ett tidigt skede under marknadsanalyser baserade på diverse 

indikatorer som talar emot investeringar. Arnold & Quelch (1998) menar att marknaden 

vid en första anblick, med alla dess skavanker, är skrämmande för företag då den skiljer 

sig fundamentalt mot de stabila marknadsförhållandena västvärlden åtnjuter. Det 

faktum att Afrikas BoP-marknad förbises av företag är även uppmärksammat inom 

forskningen. Den belyser i sin tur de substantiella möjligheter som marknaden erbjuder 

och riskerna involverade med att inte erkänna dess enorma potential (McKinsey Global 

Institute, 2010). Den trångsynta sinnebilden ger upphov till ett dödläge som lämnar fyra 

miljarder människor runt om på världens BoP:s stampandes på tröskeln utan möjlighet 

att delta i den globala marknadsekonomin simultant som de traditionella etablerade 

marknaderna blir alltmer mättade (London & Hart, 2004). Abramovitz (1986) skriver 

att de fattigast oförmåga att skapa eller reagera på ekonomiska möjligheter, på grund av 

deras kuvade ställning på världsmarknaden, bidrar till bibehållandet av deras oförmåga 

att delta i globaliseringen. Trots det här segmentets begränsningar, i form av inkomster 

och resurser, har Subrahmanyan & Gomez-Arias (2008) hittat att människorna inom det 

är kreativa och sofistikerade vars mening med livet inte endast kretsar kring att 

överleva dagen. Att dessa människor motsäger stereotypen och faktiskt strävar att 

uppfylla behov utöver de fysiologiska stärker argumenten att det finns en hittills 

outforskad marknad.  

“Collectively, we have only begun to scratch the surface of what is the biggest potential 
market opportunity in the history of commerce.”    

Prahalad & Hart (2002:14) 

Att det finns en betydande marknad som erbjuder tämligen outforskade möjligheter är 

konstaterat, vilket i sig självt också antyder att det finns anledningar som ger uppsåt till 

detta faktum. Anderson & Billou (2007) menar att det grundar sig i, icke så förvånande, 

faktorer relaterade till dessa marknader så som; korruption, undermålig infrastruktur, 

obefintliga distributionskanaler, instabila rättsliga ramar med flera. London & Hart 

(2004) hävdar att det saknas forskning med empiriskt förankring för att ge upphov till 

strategier hur företag bör verka inom denna marknad. En marknad som, för att nås, 

erfordrar ett fundamentalt annorlunda tillvägagångssätt i form av strategier och 

inställningar från företagens sida än vad de traditionella- och tillväxtmarknaderna 
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fordrar. Avsaknaden kan förklaras av att marknaden traditionsenligt tillhört icke-

statliga organisationer, biståndsorgan och välgörare med prioriteringar som skiljer sig 

väsentligt från företag som bedrivs i vinstdrivande syften normalt har vilket hämmat 

utvecklingen av strategier hur företagande effektivt bör utföras på BoP-marknaden 

(Subrahmanyan & Gomez-Arias, 2008). Just nu upplever marknaden ett paradigmskifte 

där den privata sektorn, i form av multinationella företag (MNF), mer och mer axlat 

manteln att lyfta människor ur fattigdom och misär genom investeringar, detta i syfte 

att stimulera ekonomisk tillväxt och motverka ovanstående faktorer som hittills hämmat 

välståndet (Simanis & Hart, 2008). Hammond et.al. (2007) bidrar till diskussionen 

kring detta och menar att utländska direktinvesteringar mot Afrika ger i snitt högst 

avkastning. Något som hänvisar vidare till dess, om än försummade, höga attraktivitet.  

Simultant som att de utvecklade marknadernas tillväxt stagnerar blir de absolut mest 

outvecklade alltmer attraktiva. Hart & London (2005) hävdar att över hälften av den 

ekonomiska aktiviteten i dessa utvecklingsländer sker utanför de formella ramverken 

och förblir därmed osynliga. Marknaden har mer att erbjuda än vad blotta ögat förtäljer 

med dess överväldigande antal potentiella konsumenter som med avvaktande behov 

inväntar företagens uppmärksamhet (Van der Waeyenberg & Hens, 2008). 

1.1.2 Tidigare forskning 
Den forskning som bedrivits på detta område är relativt knapp, detta då teorin kring 

BoP som en lukrativ marknad är ett ungt forskningsområde. När Prahalad & Hart 

(2002) definierade marknaden och belyste hur den kan komma att vara lönsam för 

MNF var startskottet för detta forskningsområde och sedan dess har vetenskapliga 

artiklar relaterade till teorin kring BoP börjat se dagens ljus. Många av dessa artiklar 

utgår från verkliga företagsfall som sedan analyseras, detta i syfte för att bland annat 

lokalisera drag som karaktäriserar marknaden, barriärer, möjligheter samt strategier 

som dessa företag har använt (Seelos & Mair 2006; Waeyenberg & Hens, 2008; 

Ireland, 2008 m.fl.). Teorin att se de fattiga som konsumenter har även utmynnat i en 

etisk diskussion där kritiker skriker företagsimperialistiska kulturer som utnyttjar de 

fattiga, deras opponenter argumenterar för möjligheterna företagen har att lyfta BoP ur 

fattigdom genom att inkludera dem i en fungerande marknad (Karnani, 2007; Santos & 
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Laczniak, 2009; Hahn, 2009; Simanis & Hart, 2008; Prahalad & Lieberthal, 2003 

m.fl.). Konsumentbeteendet inom BoP har även det fått viss direkt uppmärksamhet från 

forskare, detta berörs dock även ofta indirekt i artiklar kring BoP (Subrahmanyan & 

Gomez-Arias, 2008; Barki & Parente, 2010; Dawar & Chattopadhyay, 2002 m.fl.). 

1.2 Problemdiskussion 
Utspridd fattigdom är ett ekonomiskt, socialt, politiskt och moraliskt problem som 

tillsammans utgör utmaningar där många försökt – främst inom skilda instanser i det 

globala offentliga samhället i form av icke-statliga organisationer, välgörare och 

biståndsorgan – ta sig an problemen. En ny syn som skildrar att näringslivet, både den 

privata- såväl som den offentliga sektorn, innehar förmågan att minska fattigdom och 

misär genom investeringar (Karnani, 2007). Prahalad & Hart (2002) menar att sälja till 

fattiga kan vara lönsamt simultant som samhällsnyttigt i form av reducerad fattigdom 

och med det en bättre levnadsstandard. Som tidigare nämnt utgör BoP en marknad där 

segmentet inte endast bör ses som producenter utan även som konsumenter, ett synsätt 

företag behöver inta för att inse potentialen med marknaden. Enligt London & Hart 

(2004) har BoP potential att generera tillfredsställande resultat för företag, det kräver 

emellertid att dessa lämnar de västerländska tanke- och synsätten på företagande bakom 

sig för att förmå sig själva att nå ut till dessa missgynnade konsumenter. Hart & 

Christensen (2002) menar om företag väljer att verka inom BoP får de tillgång till ett 

kundsegment med tillväxtmöjligheter utöver det ordinära i framtiden. Den här 

möjligheten finner vi både intressant och betydelsefull att undersöka då det inte enbart 

handlar om lukrativa möjligheter för företag utan även en möjlighet att lyfta människor 

ur fattigdom och misär.  

Enligt Prahalad & Hart (2002) går det att identifiera fem karaktärsdrag som är 

gemensamma för BoP-marknader, oavsett vilket land eller kontinent de befinner sig på: 

(i) den låga köpkraften hos BoP; (ii) bristen på information om BoP-marknaden; (iii) 

den mer eller mindre absoluta frånvaron av kunskaper och färdigheter; (iv) osäkerheten 

som omger rättsväsendet och dess politiska stabilitet samt (v) frånvaron av lämpliga 

och utvecklade infrastrukturer och distributionskanaler. Då dessa kriterier definierar en 

BoP-marknad, och är generiska för samtliga av dessa marknader, avser vi att i den här 
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studien behandla Afrikas alla BoP-marknader som en. Denna avgränsning till Afrika 

och generalisering av dess BoP-marknader motiveras av syftet med denna studie som 

primärt centrerar behandla karaktärsdragen som utmärker BoP och hur de påverkar 

företags agerande.  

Chironga, Leke, Lund & Van Wamelen (2011) menar att Afrika åtnjuter, i många 

avseenden, liknande marknadspotential och förutsättningar som Kina erfor för 20 år 

sedan. En trend där människor väljer att flytta från landsbygden till urbaniserade 

områden i jakt på arbete har börjat skönjas. Högre grad av urbanisering ökar 

inkomstnivåerna vilket resulterar i ökande möjligheter att konsumera, där effekten blir 

att efterfrågan och kraven på produkter ökar (Chironga et.al., 2011). Det här skapar 

stora möjligheter för de företag som kan och framförallt vågar investera i BoP-

marknaden på den Afrikanska kontinenten. Samtidigt belyser Darley (2012) en rad 

politiska problem i Afrika som bidrar till att regionen inte upplever den mängd av 

utländska direktinvesteringar som den besitter potential att mottaga. Bristen på 

strategisk motivation till varför investeringar i Afrika bör genomföras är ett 

övergripande problem som påverkas av följande faktorer: (i) den allmänna negativa 

uppfattningen om Afrika samt brist på kunskap om länderna och marknaden; (ii) 

upprätthållandet av politisk stabilitet är en utmaning den afrikanska kontinenten 

upplever; (iii) bristen av fungerande infrastruktur är en av de största utmaningarna för 

regionen; (iv) svåröverskådligt regelverk där transparensen är otillräcklig; (v) 

korruption är fortfarande en stark orsak till varför företag drar sig för investeringar i 

Afrika. Även då dessa grundläggande hinder existerar finns det företag som tagit sig an 

den afrikanska marknaden framgångsrikt. Vi avser att undersöka om någon form av 

anpassning är nödvändig för att framgångsrikt verka på denna marknad som 

vinstdrivande företag. Vi anser det väsentligt att analysera detta i sambandet med BoP-

marknadens prekära karaktärsdrag och enorma potential. I en studie utförd av Owusu & 

Habiyakare (2011) slår de fast att finska företag var tvungna att anpassa sina strategier 

och taktiker till de institutionella, sociala, ekonomiska och politiska utmaningarna som 

den Sydafrikanska marknaden gav upphov till.  
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För att framgångsrikt verka inom BoP menar Prahalad & Hammond (2002) att MNF:s 

behöver implementera ett nytt tankesätt hos ledningen, både internt och externt för att 

uppleva en lyckad etablering där strategi är nyckelordet. Enligt London & Hart (2004) 

är det brist på empiriska undersökningar kring hur strategier utformas i syfte för MNF 

ska vara förmögna att fånga, ta del av samt insupa BoP-marknadens möjligheter. Det 

finns glapp i dagens utvecklingsmarknadsstrategier då dessa brister när de 

implementeras i inträde och utveckling inom BoP-marknader menar Prahalad & Hart 

(2002), som vidare framhäver att det krävs en helt ny affärsmodell för att lyckas på 

BoP. Pitta, Guesalaga & Marshall (2008) menar på att MNF behöver förstå 

människorna inom BoP, deras behov, uppfattningar och beteende vilket i gengäld 

hjälper dem att utveckla och implementera resultatrika affärsstrategier. Johanson & 

Matsson (1995) menar att när företag träder in på marknader som upplever hög 

osäkerhet och turbulens men har stor tillväxtpotential, kan företag använda sig av sitt 

nätverk för att mildra denna osäkerhet. Vilket Hollensen (2011) styrker då han menar 

att när världen blir allt mer globaliserad har företags nätverk en viktig roll. Författaren 

fortsätter och menar att ett företags nätverk av relationer med externa aktörer bidrar till 

att lägre osäkerhet. Teorierna kring nätverk är en faktor som sänker graden av 

osäkerheten, hanterar risker och turbulens på utvecklingsmarknader stärks av Owusu & 

Habiyakare (2011). Författarnas studie visar på finska företag som etablerat sig på den 

sydafrikanska marknaden tydligt uppvisade ett mönster där kooperativa strategier var 

en av nycklarna för deras etablering på marknaden. Genom att arbeta kooperativt tillåts 

företag att identifiera lokala företag som förstår den lokala marknaden och dess 

efterfrågan i produkter, samt möjliggöra för företag att bättre förstå den sociala miljön, 

dess dynamik, komplexitet och oförutsägbarhet (Arnould & Mohr, 2005).  

Från ovanstående diskussion menar vi att det finns olika nivåer kring diskussionen om 

BoP-marknaden, som var för sig behöver undersökas mer ingående. Den första nivån 

syftar på möjligheterna BoP-marknaden har att erbjuda medan andra nivån syftar på 

hur marknadsstrategin inom BoP bör utformas. Vi avser att fokusera på den andra 

nivån då det finns ett begränsat antal empiriska studier på hur marknadsstrategier 

anpassas till de säregna marknadsförhållandena BoP-marknader ger upphov till. 

Ytterligare ser vi att majoriteten av dagens vetenskapliga forskning bygger och 
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fokuserar på forskning och resonemang kring strategi anpassad för stora MNF. Något 

vi anser inte går helt hand i hand med argumenten Karnani (2007) för då författaren 

menar att det oftast är lokala små- och medelstora företag (SMF1) som är mest passande 

att ta vara på möjligheterna marknaden erbjuder. Det här anser vi skapar ett empiriskt 

forskningsglapp där forskarna Prahalad & Hart (2002), Hammond et.al. (2007), 

Karnani, 2007 m.fl. är överens om att företag behöver revidera sin marknadsstrategi för 

att framgångsrikt företaga inom BoP på grund av dess prekära marknadsförhållanden. 

Hur strategier bör implementeras och anpassas i praktiken och framförallt hur SMF 

anpassar strategier, då det främst är dessa företag som är aktiva inom BoP, är något som 

saknas i dagens forskning. Då studien genomförs i Sverige har vi valt att begränsa den 

till hur svenska SMF:s upplever detta. SMF:s står för 99 % av alla företag i Europa och 

genererar två av tre arbetstillfällen inom den privata sektorn (Europeiska Unionen, 

2013). Med tanke på hur stor del SMF:s står för gällande arbetstillfällen och antal 

företag i Europa menar vi att glappet i dagens forskning får ytterligare relevans genom 

att undersöka Afrikas BoP-marknad utifrån ett SMF perspektiv. 

1.3 Problemformulering 
Problemformulering till denna uppsats består av ett huvudproblem samt två 

delproblem. Huvudproblemet är vad denna studie slutligen ämnar besvara, delfrågorna 

har formulerats för att bistå besvarandet av huvudproblemet. 

1.3.1 Huvudproblem 
Från problemdiskussionen har följande huvudproblem utmynnat: 

 
Detta huvudproblem har formulerats från det empiriska forskningsglapp vi har 

identifierat kring BoP. Ett forskningsglapp som vi ämnar belysa för att skapa förståelse 

hur svenska SMF:s marknadsstrategier anpassas till BoP-marknaden. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Tillväxtverket definierar små- och medelstora företag; sysselsätter färre än 250 personer, vars 
årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 
miljoner euro per år.  

Hur anpassar sig svenska SMF:s till de marknadsförhållanden som råder på Afrikas BoP-
marknad? 
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1.3.2 Delproblem 
För att bistå besvarandet av huvudproblemet har följande delproblem formulerats: 

Den första delfrågan ämnar konkludera att BoP-marknaden faktiskt kräver en 

anpassning av svenska SMF:s marknadsstrategier och därmed berättigar vårt ställda 

huvudproblem.  

 

Den andra delfrågans syfte är att lokalisera de särdrag BoP-marknaden ger upphov åt, 

som svenska SMF:s således behöver anpassa sig till. Att lokalisera vad som kräver 

anpassning finner vi högst relevant för att sedan vara förmögna att besvara 

huvudproblemets hur.  

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats ämnar att: 

Ø Identifiera utmärkande drag vilka BoP-marknaden ger upphov till. 

Ø Att undersöka och analysera hur SMF:s anpassar sin marknadsstrategi för att 

vara förmögna att verka inom Afrikas BoP-marknader. 

Vidare ämnar vi bidra med en såväl empirisk som teoretisk grund för vidare forskning 

gällande hur SME:s anpassning till BoP-marknadens prekära särdrag sker. Detta genom 

målet att inspirera och göra läsaren medveten om denne försummade marknad samt 

visa ett antal aktuella inriktningar inom marknaden att forska inom.  

1.5 Disposition 
Nedanstående modell (se fig. 2) illustrerar uppsatsens disposition. Efter det inledande 

kapitlet av vår studie avser vi i kapitel två presentera valda teorier vi genom denna 

studie använt oss av. I kapitel tre beskriver vi det metodologiska tillvägagångsättet vi 

använt och som ligger till grund för uppsatsen och dess undersökning. Kapitel fyra 

– Kräver BoP-marknaden en anpassning av marknadsstrategi? 
	  

– Vilka särdrag med BoP-marknaden kräver i så fall anpassning? 
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presenterar uppsatsens insamlade empiri, vilken införskaffats från studiens fallföretag. I 

kapitel fem presenteras en analys baserad på uppsatsens empiri där återkopplingar till 

teorin kommer genomföras för att sedan i kapitel sex besvara uppsatsens huvudfråga 

utifrån analysen som förs i kapitel fem. Det avslutande kapitlet omfattar även studiens 

begränsningar samt förslag till vidare forskning.   
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Huvudproblem 
Hur anpassar sig SMF:s till de marknadsförhållanden som råder på Afrikas 

BoP-marknad? 
	  

Delproblem 1 
Kräver BoP-

marknaden en 
anpassning av 

marknadsstrategi?	  

Delproblem 2 
Vilka särdrag med 

BoP-marknaden kräver 
i så fall anpassning?	  

Teori 
BoP	  

Konkurrensstrategi,	  Kooperativ	  strategi,	  
Nätverk,	  Affärsrelationer,	  Fyra	  A:na	  

	  
	  

Empiri 

Analys 

Slutsats	  

Figur 2. Uppsatsens disposition 
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2. Teoretisk Referensram 

Detta kapitel kommer redogöra grunden till uppsatsens undersökningsområde i form av 
den teoretiska referensram den vilar på. Avslutningsvis kommer en teoretisk syntes att 
presenteras, vilken avser att öka läsarens förståelse hur de olika teorierna relaterar till 
varandra. 
 
	  

2.1 Bottom of the Pyramid 
Prahalad & Hart (2002) återgav en helt ny bild hur de fattigaste marknaderna – som de 

benämner Bottom of the Pyramid – har oupptäckt potential för företag, vilket bidragit 

till ett paradigmskifte om hur företag ser på fattiga marknader i investeringssynvinkel. 

Detta har skapat en debatt kring idén att företag inte endast bör se de fattiga som 

producenter och mottagare av donationer utan även som potentiella kunder, det saknas 

emellertid modeller hur företag borde agera på denna marknad för att vara 

framgångsrika (Seelos & Mair, 2006). Pitta et.al. (2008) menar att omfattningen av 

BoP:s lönsamhetspotential bör ses kollektivt till antalet människor som befinner sig på 

marknaden snarare än till individuella. Enligt Prahalad & Hard (2002) karaktäriseras 

denna marknad av fem distinkta drag: (i) låg köpkraft, (ii) bristfällig information, (iii) 

bristande kunskaper och färdigheter, (iv) osäkert rättsväsende och politiskt instabilt, (v) 

undermåliga infrastrukturer och distributionskanaler.  

Prahalad & Hammond (2002) ser att den omfattande BoP-marknaden till stor del är 

outnyttjad av MNF:s. Dawar & Chattopadhyay (2002) menar att företag från 

utvecklade marknader erfar svårigheter att anpassa sig till utvecklingsmarknaders 

preferenser, vilket leder till; undermålig marknadspenetration, låga marknadsandelar 

och otillfredsställande lönsamhet. Karamchandani, Kubzansky & Lalwani (2011) 

skriver, för att framgångsrikt företaga på BoP-marknaden behöver företag anpassa sina 

affärsmodeller till en marknad som är signifikant annorlunda från deras traditionella 

kärnmarknader. Prahalad (2005) menar att företag behöver se bortom de traditionella 

affärsmodellerna – där stora marginaler förespråkas – och istället minska marginalerna 

och öka säljvolymen. Prahalad & Hart (2002) belyser att BoP-marknaden kräver en 

kombination av produkterna där låga priser, bra kvalité, hållbarhet och lönsamhet bör 
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eftersträvas. Pitta et.al. (2008) fortsätter att företag behöver skapa sig en förståelse hur 

konsumenterna på BoP-marknaden särskiljer sig från konsumenterna på de utvecklade 

marknaderna och därefter anpassa sig till dess karaktärsdrag. Författarna belyser ett par 

kritiska aspekter företag behöver beakta när de utvecklar affärsmodeller mot denna 

marknad; konsumenternas tillgång till kredit, bildandet av allianser med inhemska 

entreprenörer på marknaden samt en anpassning av marknadsföringsmixen. Prahalad & 

Hart (2002) stärker argumentet att företag behöver revidera sina affärsmodeller om de 

vill lyckas på BoP-marknaden, de understryker vikten av släppa fokus på skalekonomi 

och istället koncentrera ansträngningarna mot småskaliga operationer med hög 

distribution. 

Wood, Pitta & Franz (2008) har identifierat två särdrag som är korrelerade med 

framgångsrikt företagande på BoP-marknaden: (i) en noggrann karaktärisering av 

individerna inom BoP som både producenter och konsumenter för att i full utsträckning 

förstå deras behov, uppfattningar och beteenden; (ii) viktigt att erkänna att det krävs en 

anpassning av affärsmodeller för att verka inom BoP än de traditionella som återfinns 

inom de utvecklade marknaderna. Hart & Christensen (2002) argumenterar att utöver 

omfamnandet av anpassande affärsmodeller behöver företag även hantera utmaningen 

med icke-konsumtion. Det vill säga, att företagen kommer erbjuda konsumenterna 

produkter de i annars fall aldrig hade introducerats för. Subrahmanyan & Gomez-Arias 

(2008) har upptäck att trots BoP-segmentets inkomst- och resursbegränsningar, att de är 

sofistikerade och kreativa.  Och är därmed inte endast motiverade av fysiologiska 

behov utan söker kompensation för deras sociala brister genom produkter utöver mat, 

vatten och energi. 

Simanis & Hart (2008) skiljer på att företag inte endast bör sälja till de fattiga, utan 

integrera dem i processen genom samarbete. I det förstnämnda synsättet (BoP 1.0) ses 

de fattiga endast som konsumenter vilka företag lyssnar på, sänker priset, utvidgar 

distributionen, omförpackar produkter för (se fig. 3). Detta samtidigt som företagen 

håller de fattiga på avstånd med medlande icke-statliga organisationer. Författarna 

förespråkar istället att företag bör integrera de fattiga (BoP 2.0) och se dem som 
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affärspartners, föra djup dialog, bygga delade åtaganden med och använda direkt 

kontakt (se fig. 3).  
 

    Figur 3. Nästa generation BoP-strategier. Simanis & Hart (2008) 

 

2.2 Konkurrensstrategi 
Joseph Schumpeter beskrev att företag agerar och deras konkurrenter reagerar, och att 

ur dessa aktioner och reaktioner skapas möjligheterna att lokalisera fördelar gentemot 

sina konkurrenter (Grimm, Lee & Smith, 2006).  Seelos & Mair (2006) skriver att 

forskning visat att sociala entreprenörer, som är aktiva på marknader som upplever djup 

fattigdom, strävar utnyttja resurser och möjligheter för att uppnå både sociala och 

ekonomiska objektiv. Att både ha sociala samt ekonomiska objektiv är, enligt Grimm 

et.al. (2006), att skapa sig en konkurrensfördel på dessa marknader. Författarna 

argumenterar att företag bör följa denna modell då den är relevant i ett lokalt 

sammanhang till marknaden och undervärderad ur ett ekonomiskt perspektiv vilket ger 

den en strategisk betydelse för att framgångsrikt företaga på marknaden.  

Hollensen (2011) förklarar att konsumenter inte köper produkter i sig utan snarare de 

utlovade fördelar produkten i fråga lovar att uppfylla. Det är fördelar med specifika 

produkter som tilltalar konsumenter att välja investera i dem snarare än konkurrenternas 

alternativ. Författarna menar att det är det upplevda värdet som är konsumenternas 

utvärdering av den erbjudna produkten, vilket de sedan jämför mellan olika alternativ. 

	  

Nästa generation BoP-strategier 

	   BoP 1.0  BoP 2.0 

• Ser BoP som konsumenter 
• Lyssnar 
• Prisreduktion 
• Anpassas design, förlängd 

Distribution 
• Håller förhållande till kunder på 

avstånd, förmedlar med icke-
statliga organisationer  

• Ser BoP som affärspartners 
• För dialog 
• Utöka fantasin 
• Utnyttja båda sidors förmågor, 

Främja gemensamt engagemang 
• Direktkontakt, personliga 

förhållanden, vilka underlättas av 
icke-statliga organisationer 
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Simultant som företag behöver attrahera konsumenter med deras produkter behöver de 

uppnå relativ kostnadsfördel gentemot sina konkurrenter. Det här uppnår de genom att 

så effektivt som möjligt konfigurera värdekedjan för att sänka kostnaderna i 

framställningsprocessen av produkten i fråga. Målet är att erbjuda så högt upplevt värde 

mot konsumenterna till en sådan låg kostnad som möjligt. Det upplevda värdet kunder 

anser produkter innehar och företagets relativa kostnadsfördel bidrar till företagets 

konkurrensfördelar (Hollensen, 2011). 

Jansson (2007) beskriver att företag skapar sig konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter genom att erbjuda konsumenten en lösning till ett befintligt problem, 

vilket skapar en gynnsam marknadsposition. Erbjudandet är ett paket bestående av 

diverse komponenter, som tillsammans är modellerade i syfte att urskilja produkten 

eller tjänsten från konkurrenternas erbjudanden. Jansson (2007) skriver att det är svårt 

att sälja på kvalité i utvecklingsländer så därför är oftast priset ett företags viktigaste 

konkurrensfördel på dessa marknader. Då BoP-marknaden står sig sämre än 

utvecklingsmarknader, ekonomiskt sett, vågar vi anta att priset väger tyngre än kvalité 

som konkurrensfördelaktig strategi även här. Burgess & Steenkamp (2006) skriver att 

företag som främjar nya innovationsfärdigheter, vilka möjliggör framgångsrikt 

företagande på BoP-marknaden, sannolikt kommer att erhålla konkurrensfördelar från 

det här.  

2.3 Kooperativ strategi 
Enligt Child, Faulkner & Tallman (2005) innebär kooperativ strategi att organisationer 

försöker förverkliga sina mål genom samarbete med andra organisationer snarare än 

konkurrera med dem. Fokus ligger på de fördelar som kan vinnas genom samarbetet 

och hur samarbetet ska hanteras för att realiseras. Denna strategi har möjlighet att 

erbjuda betydande fördelar för företag som saknar kompetenser eller resurser inom den 

egna organisationen. I säkerställandet av dessa sker det genom länkar till företag som 

innehar kompletterande kunnande eller andra tillgångar. Det kan även erbjuda en 

enklare tillgång till nya marknader och en möjlighet till ömsesidig samverkan och 

lärande (Child et.al., 2005). 
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Child et.al. (2005) menar att inträde i en bransch eller regional sektor endast 

möjliggörs, i en första fas, via en partner. Liknande parallell dras till tillväxtmarknader 

där svårigheter existerar och att äntra dessa marknader underlättas i hög grad av 

kooperativ med ett lokalt företag. Lokala företaget kan erbjuda kapacitet, främst 

kunskap, som utländskaföretag inte besitter vid den tidpunkten. Det ligger nära tänket 

med konkurrensstrategi som uppmärksammar den konkurrensfördel som kan vinnas 

från att förfoga över unika egenskaper. Genom kooperativ kan två företag vinna ny 

mark då det möjliggör en tillgång till partners teknik, vilket reducerar höga kostnader 

för forskning och utveckling (Child et.al., 2005). Gulati (1998) menar att skapandet av 

kooperation mellan företag är en viktig strategisk aktion, och att de i grund och botten 

motiveras av ekonomiska skäl. Kuada (2002) nämner att kooperation mellan företag 

resulterar i att de blir mer konkurrenskraftiga.  

En stor utmaning för forskarna är enligt Child et.al. (2005) att hitta konceptuella 

ramverk som fungerar i en dynamiskt eller turbulent omgivning. De traditionella 

modellerna av marknadsinflytande, transaktionskostnadseffektivitet eller resurser 

tenderar att vara statiska och har svårt att förklara det föränderliga. Sheth & Parvatiyar 

(1992) skriver att en marknad som anses vara riskfylld och turbulent men har goda 

framtidsutsikter kan gardera sig genom erhållandet av lokala företag med kunskaper om 

marknaden, befintliga affärsrelationer eller andra resurser som hjälper dem 

acklimatisera sig till marknadsförhållandena. Samarbeten är ett alternativ när det gäller 

att göra investeringar under osäkerhet på ny marknad, ny teknik eller ett nytt förvärv. 

Vidare diskuterar Child et.al. (2005) nyare metoder för samarbete som kan fylla en 

bättre funktion och förklara det kritiska som många teorier upplever, förändring. Öka 

avkastningen är normen i kunskapsbaserade industrier, genom bildandet av ett nätverk 

av samarbeten kan företag fungera som viktiga aktörer på marknader där kunskap är en 

viktig ingrediens. Nätverksmodellen är av relevans för att förklara och framförallt 

kunna hantera en föränderligmiljö. Samarbetsrelationer som bygger och stabilisera 

multinationella nätverk, trots att de konkurrerar och samarbetar inbördes, är en komplex 

lösning för att förklara och visa på hur företag handskas med en föränderligmiljö. Det 

här nya tankesättet kan vara en del av svaret på en värld av osäkerhet (Child et.al., 

2005).  
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2.3.1 Nätverk 

Ford, Gadde, Håkansson & Snehota (2006) förklarar nätverk som något företag alltid är 

en del av och, mer eller mindre aktivt, ständigt interagerar med samt att företag kan 

använda sina existerande nätverk i en internationaliseringsprocess i syfte för att förstå 

nya marknader. Ford et.al. (2006) menar genom att avstå från att fokusera på vad som 

sker inom ett företag utan istället se till externa faktorer och det omgivande nätverket – 

där all affärsverksamhet har sin grund – går det att lokalisera möjligheter. Genom att 

förstå dynamiken inom ett nätverk där det egna företaget ingår tillsammans med 

konkurrenter, kunder och leverantörer går det att utveckla en framgångsrik strategi med 

en förståelse för vad marknaden kräver och där igenom hitta ett sätt att samverka. Ett 

företagsnätverk och dess aktörer är inte en stabil konstellation utan befinner sig ständigt 

i en dynamisk utvecklingsprocess (Ford et.al., 2006).  

Precis som Ford et.al. (2006) påvisar nätverkets betydelse i 

internationaliseringsprocessen, styrker Johanson & Mattson (1995) att företags 

internationalisering är en naturlig utvecklingsprocess som kommer ur företags 

nätverksrelationer, genom de externa aktörernas relationer inom respektive nätverk. 

Enligt Mtigwe (2006) skapar företagsnätverk ett stort värde i form av 

marknadsinformation och kunskap vilket skulle vara mycket kostsamt, resurs- och 

tidskrävande, att införskaffa på egen hand och därför ses nätverk som en förgrenande 

mekanism som tillåter en snabbare internationalisering. Denna information och 

kunskap om marknaden tillåter även företagen att utvärdera konkurrenter och 

framförallt konsumenterna, vilket möjliggör planerande hur de bör involveras (Kotler & 

Armstrong, 2010).  

Enligt Johanson & Mattson (1995) internationaliseras företag som ett resultat av 

processen där företag använder sitt utländska nätverk för att etablera och utveckla sin 

position på den utländska marknaden Detta sker enligt författarna på följande tre sätt: 

(i) internationell utbredning, där företag äntrar nya utländska marknader genom sina 

relationer till nya utländska nätverkspartners; (ii) penetration, vilket innebär att företag 

utökar sina åtaganden och engagemang genom sina resurser som finns på de utländska 

marknader där företaget har aktiviteter; (iii) internationell integration, koordinerar sina 



	   	   Teoretisk Referensram 

18	  
	  

internationella nätverksaktiviteter som är utspridda på ett flertal marknader (Johanson 

& Mattson, 1995).  

Mtigwe (2006) framhäver vikten av företags internationaliseringsprocess, enligt 

nätverksmodellen, inte är en soloprestation utan resultatet och en produkt av formella 

och informella nätverk. Det finns alltid en tredje part som bidrar till processen, vilket 

kan vara agenter, inhemska eller utländska partners eller någon form av stödprogram 

från regeringar. Därför är det	  viktigt för företag att organisera tredje parten på ett sätt 

som maximerar nyttan av nätverket (Mtigwe, 2006). 

Enligt Jansson (2007) är utvecklingsmarknader och dess samhälle i stor utsträckning 

karakteriserade av att vara ett nätverks- eller relationssamhällen. Författaren fortsätter 

och menar att ett argument för att använda nätverk som synsätt inom affärsstrategi på 

utvecklingsmarknader är för att lokalisera hur företag relaterar till sin omgivning och 

marknadsmiljö för att nå konsumenterna.  

2.4 Affärsrelationer 
Gummesson (2008) menar att relationer är en del av den mänskliga naturen, utan de 

relationer som finns upplöses hela samhället. Människor skulle distansera sig från 

varandra och leva i isolation. Författaren fortsätter och menar att allt som sker omges av 

relationer, från något banalt som fenomenet att föredra att handla i affären på hörnet till 

avancerade affärstransaktioner mellan stora MNF. Ford, Gadde, Håkansson & Snehota 

(2011) förklarar att grundstenen i alla affärstransaktioner vilar på affärsrelationer, utan 

dem skulle företag inte kunna driva sin verksamhet. Ford et.al. (2006) styrker sitt 

tidigare resonemang genom att förklara att relationer är grundade i både 

konsumenternas och leverantörens problem och osäkerheter. Relationerna möjliggör 

även erhållandet av andra företags färdigheter och resurser, de hjälper spara tid och dra 

ner på kostnader – dessa tillsammans leder naturligt även till möjliggörandet för företag 

att utveckla nya produkter och tjänster.  Att ta affärsrelationer med konsumenter 

förgivet och inte investera i dem kan enligt Gordon (1998) vara ett ödesdigert misstag, 

de bör snarare vara grundligt planerade för att nå sin fulla potential. Germünden, Ritter 

& Walter (1997) stärker argumentet att affärsrelationer borde värnas om och investeras 

inom då de ytterst kan ses som indirekta marknadsinvesteringar. Ford et.al. (2011) 
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hävdar att företag med begränsat antal etablerade affärsrelationer hämmar deras 

utveckling och strategi. 

Ford et.al. (2011) hävdar affärsrelationer inte är ensidiga, istället bör företag ha 

inställningen att göra affärer med sina kunder snarare än mot. Författarna visar på fyra 

karaktärsdrag hos affärsrelationer med kunder, som avgör hur de bör hanteras: (i) 

ständigt förändrande, (ii) kundens engagemang, (iii) unika, (iv) komplexitet.  

Ständigt förändrande: En affärsrelation är aldrig stabil, det här grundar sig i 

omvärldens eviga förändrande. En affärsrelations utveckling är inte heller en linjär 

process mot ett utstakat mål då kunders krav på produkter ständigt förändras med tiden 

när nya problem och möjligheter framhäver sig. Utan denna förändring skulle 

relationerna degenerera och inte kunna relateras med omvärlden i takt med att den 

förändras.  

Kundens engagemang: Faktumet att företag riktar sig mot kunder involverar dem 

simultant i fastställandet av diverse produkters preferenser. Kundernas aktiva 

engagemang i affärsrelationen är ett villkor för dess utveckling, bägge parter får en 

antydan vad de andra förväntar sig få av relationen. Det här möjliggör för företag att 

anpassa sina produkter mot olika segments preferenser. 

Unika: I och med att den enskilda människan är unik blir även affärsrelationerna till 

dem unika. Då människor har olika problem och behov kan det vara svårt att nå ut till 

den stora massan. Ibland väger ett företags förmåga att t.ex. leverera en produkt eller 

uppfylla vad som lovats mer än själva karaktärsdragen hos produkten, det här vilar 

mycket på affärsrelationerna mellan bägge parter.  

Komplexitet: En leverantörs affärsrelationer till sina kunder anses vara komplexa, 

interaktionen som krävs för att identifiera kundernas problem och komma fram till 

lösningar till dem bidrar till det här. Lösningen som växer fram genom interaktionen 

består inte endast av en produkt eller tjänst utan är en kombination av olika element; 

produkten, servicen, råd, logistiken samt pris och kostnad. Graden av betydelse för de 

enskilda elementen skiftar från individuella kunders preferenser. Komplexiteten av 

affärsrelationer antyder att det ligger mer bakom att göra affärer (Ford et.al., 2011). 
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När det kommer till relationer i förhållande till BoP-marknaden har forskning inom 

området belyst ett antal faktorer att ta i beaktning. Barki & Parente (2010) har genom 

sin forskning inom BoP på den Brasilianska marknaden kunnat urskilja att företag 

behöver förstå de sociala- samt psykologiska behov för självförverkligande som finns 

inom segmentet. Författarna menar att segmentet lider av låg självbild och 

mindervärdeskomplex på grund av deras sociala ställning, dessa symboliska behov 

behöver företagen ta i beaktning. För att kunna operera inom BoP behöver därför 

företag sträva att uppnå en relation som sträcker sig bortom endast lyssnande och 

efterforskning på marknaden. Seelos & Mair (2006) skriver att med marknader som 

upplever djup fattigdom är det viktigt att bygga relationer med sociala entreprenörer. 

Det här för att urskilja faktorer som gör det möjligt att framgångsrikt företaga på 

marknaden simultant som de lär sig om den lokala affärskulturen och befintliga sociala 

strukturer. Dawar & Chattopadhyay (2002) skriver att i utvecklingsmarknader kan 

företag erhålla klara konkurrensfördelar genom att bygga affärsrelationer till 

återförsäljare. Anderson & Markides (2006) menar att skapa relationer till kunderna på 

BoP-marknaden är vitalt då de ofta är otillgängliga till konventionella 

marknadsföringstekniker, så som medial exponering. Denna relation bygger en 

medvetenhet hos kunderna om företaget och dess produkter, författarna understryker 

vikten av främja innovation för att effektivt kunna kommunicera med kunderna, det vill 

säga bygga relationer.   

2.5 De Fyra A:na  
Abell (1980) beskrev att samtliga företag utvecklar sina strategier utifrån de svar som 

tre nyckelfrågor ger: (i) vilka ska vi rikta in som kunder? (ii) vad för produkter/tjänster 

och värdepropositioner ska vi erbjuda kunderna? (iii) hur ska vi erbjuda dessa 

produkter/tjänster på ett kostnadseffektivt sätt? Hamel & Prahalad (1990) identifierade 

att när företag hittar outnyttjade luckor inom en industri och beger sig efter dem skapas 

nya marknader. Med dessa luckor skapas nya vilka, vad och hur för företagen. 

Anderson & Markides (2006) menar att inom BoP-marknaden är det framförallt vad 

företagen bör erbjuda konsumenterna och hur de planerar att göra det som är centrala. 

Författarna hävdar att det här sker effektivast om företagen utgår de fyra A som de 

identifierat – availability, affordability, acceptability och awareness (se fig. 4). 
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     Figur 4. De fyra A:na, Anderson & Billou (2007) 
 

 
 
Availability (tillgänglighet): En av de största utmaningarna med BoP-marknaden är att 

säkerställa tillgängligheten av produkten eller tjänsterna. Distributionskanaler är, i 

motsats mot industriländerna, fragmenterade eller helt obefintliga vilket utgör ett stort 

hinder när företag ska leverera produkter till konsumenterna. Det här betyder att även 

om det finns många potentiella konsumenter, så är det svårt att nå ut till dem. 

Distributionskedjorna blir därmed längre och kostsamma, vilket kan komma att 

ifrågasätta lönsamheten med marknaden. Det här problemet kräver innovativa lösningar 

från företagens sida, som från västvärldens perspektiv är högst okonventionella.  

Affordability (överkomliga priser): För att kunna servera konsumenterna på BoP-

marknaden behöver företagen säkerställa att prisnivåerna är överkomliga. 

Konsumenterna längst ner i världens ekonomiska hierarki har föga förvånansvärt låg 

disponibel inkomst och priset på produkterna behöver matchas med penningflödet, som 

är fragmenterat dagligt snarare än buntvis månadsvis. I Indien lägger det här segmentet 

ner i snitt två tredjedelar av sin inkomst på mat, det lilla som blir över går till andra 

förnödenheter. Att få bukt med det här problemet och sänka priserna kan företag t.ex. 

erbjuda produkter i mikro-packs snarare än i bulk. Även fast det här alternativet inte är 

det mest ekonomiska valet på sikt möjliggör det för konsumenterna att faktiskt kunna 

handla.  
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Acceptability (acceptans): Är marknaden villig acceptera produkten eller tjänsten i 

fråga är även det en relevant fråga för de företag som söker sig till BoP-marknaden. 

Produkten behöver därför anpassas till dess unika karaktärsdrag och behov, det här 

gäller även inom företagens distributionskedja med hänvisning till bristerna med 

distributionskanalerna.  

Awarness (medvetenhet): Majoriteten av människorna på BoP-marknaden är 

otillgängliga för konventionella marknadsföringsmetoder vilket innebär ännu en 

utmaning för företagen på denna marknad. För att öka medvetenheten om diverse 

produkter behöver företagen vara innovativa i deras marknadsföring (Anderson & 

Billou, 2007).  

Att dra nytta av de fyra A:na tillåter företagen att uppnå både tillväxt och positiva 

resultat, två mål som till och med är svårfångade på de mer utvecklade marknaderna 

(Anderson & Billou, 2007). Författarna hävdar också att bortom de finansiella 

resultaten tillåter ramverket även företag att göra betydande sociala insatser för 

marknaden. Forskning har visat att låginkomsttagare på dessa marknader har dragit stor 

nytta av produkterna och servicen företag skräddarsytt för deras behov, ofta till en lägre 

kostnad sedan tidigare (Anderson & Billou, 2007). 

2.6 Teoretisk Syntes 
För öka förståelsen för den teoretiska referensramen hos läsarna kommer vi redogöra 

hur teorier relaterar till varandra och till studiens berörda ämne. Detta kompletteras med 

en utarbetad syntes som ytterligare ger klarhet hur de olika teorierna är ämnade att 

användas (se fig. 5).  

 

 

 

Konkurrensstrategi	  

Kooperativ	  &	  
Nätverk	  Strategi	  

Fyra	  A:na	  

BoP	  1.0	  	   Affärsrelationer	   BoP	  2.0	  
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Figur 5. Modell av Teoretisk Syntes 
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1. Vi har valt att inkludera konkurrensstrategi då fenomenet konkurrens alltid är en 

faktor som behöver tas i akt. Då konsumenterna inom BoP har väldigt begränsade 

ekonomiska resurser blir konkurrensen för att erhålla dessa desto intensivare och på 

grund av marknadens karaktär behöver företag revidera de traditionella 

konkurrensstrategierna. 

2. Då en av barriärerna företag upplever på BoP-marknaden är bristen på information är 

diskussionen kring hur den här informationen på bästa sätt kan införskaffas relevant, 

där vi ser en länk mellan den kooperativa strategin – med dess synsätt på samarbete och 

konkurrens – och BoP-marknadens karaktär.  

3. Vi fann att det teoretiska ramverket de fyra A:na var väldigt applicerbart i vår studie. 

Detta för att lokalisera eventuella praktiska marknadsstrategiska anpassningar SMF:s 

behöver göra för att nå ut till BoP-marknaden. 

4. De ovanstående teorierna hjälper oss lokalisera vilka eventuella anpassningar ett 

inträde på BoP-marknaden kräver. Detta till den första generationen av BoP strategi 

(BoP 1.0) som endast ser människorna som konsumenter med fokus på prisreduktion, 

anpassning av produkter och tjänster samt har en viss distans i sina förhållanden till 

kunder (Simanis & Hart, 2008) 

5. Affärsrelationer är befintliga redan innan detta steg, men det är genom en djup 

ömsesidig affärsrelation företag går från BoP-strategi 1.0 till 2.0. Därav har vi valt att 

implementera den i vår teoretiska referensram då en djupare och ömsesidig 

affärsrelation är bryggan mellan dessa två strategier.  

6. Att inkludera fördjupade affärsrelationer till de tidigare nämnda teorierna som 

möjliggör inträde på marknaden ser vi som nyckeln till än djupare penetration på 

marknaden för företag.  
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3. Metod 

Under detta kapitel kommer det metodologiska ramverk som vi arbetet utefter i 
bildandet av denna uppsats att redogöras. Uppsatsens forskningsansats, 
forskningsmetod kommer att diskuteras uppföljt med definition och motivering av vald 
forskningsstrategi. Därefter diskuteras urvalsstrategi samt kort presentation av 
undersökningsföretagen, vilka ligger till grund för empiriinsamlingen. Avslutningsvis 
kommer en redogörelse av uppsatsens validitet, reliabilitet samt operationalisering.  
 
	  

3.1 Deduktiv forskningsansats 
Alvesson & Sköldberg (2008) belyser forskningsansatserna induktion och deduktion 

som de två klassiska inriktningarna vetenskapligt arbete följer, och nämner även en 

tredje ansats, abduktion. Den induktiva forskningsansatsen utgår från empirin där 

utgångspunkten är ett antal isolerade fall där det ett gemensamt samband går att urskilja 

i samtliga fall, där sambandet kan anses vara generellt giltigt. Deduktiv ansats tar, i 

kontrast till induktiv, sin utgångspunkt i teorin. Den deduktiva ansatsen ses som en 

mindre riskfylld forskningsansats och utgår från en generell regel som kan tolka och 

förklara ett enskilt fall (Alvesson & Sköldberg, 2008). Jacobsen (2002) menar att i de 

fall där forskaren vill erhålla individers syn på klart definierade förhållanden är en 

deduktiv metod mest lämpad. I motsats till dessa två olika inriktningarna tar den 

abduktiva ansatsen utgångspunkt från empirisk fakta men utesluter samtidigt inte 

teoretiska uppfattningar. Abduktiv ansats kan ses som en mix där den är lik den 

induktiva i sitt sätt att se på empirisk fakta men har även likheter med den deduktiva i 

sitt sätt att förhålla sig till teori (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

Vi ämnade i vår uppsats att använda en deduktiv forskningsansats då vi far jämte 

Jacobsens (2002) beskrivning att deduktiv ansats är lämplig för att få individers syn på 

förhållanden, vilket var vad vi menade att göra. Genom våra respondenter ville vi få 

deras syn och uppfattning på hur företaget de verkar inom anpassar sig efter unika 

marknadsförhållanden. Då forskningsområdet vi undersökt är ett relativt nytt ämne och 

våra egna förkunskaper var begränsade anser vi att den deduktiva ansatsen lämpade sig 
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för oss då vi behövde skapa en större förförståelse från teorin och vetenskapliga artiklar 

för att se vad dessa säger och där ifrån möjliggjorde det att vi lokalisera glapp inom det 

här området. Eftersom vi utgår från befintlig teori finns det en fara menar Patel & 

Davidsson (2011) då de teorier forskaren utgår från kommer att rikta och påverka 

forskningen så att intressanta rön inte upptäckts. Detta menar vi alltid är en risk men då 

den teori vi utgår från är ny och begränsad ökar våra möjligheter att upptäcka nya 

intressanta infallsvinklar på problemet.  

3.2 Kvalitativ forskningsmetod  
Enligt Merriam (1994) finns det två forskningsmetoder att utforma sin forskning 

utefter, nämligen kvantitativ- samt kvalitativ forskningsmetod. Det som skiljer dessa två 

forskningsmetoder åt är synen hur forskningsobjekt skall studeras. Inom den 

kvantitativa forskningen är det primära syftet att fokusera och förstå ett fenomens 

grundläggande beståndsdelar och hur dessa interagerar samt fungerar tillsammans som 

en helhet. Den kvalitativa forskningen bygger på att söka och förstå innebörden av en 

företeelse, vilket Holme & Solvang (1996) uttrycker som det forskaren intresserar sig 

för är det säregna, det unika eller eventuellt avvikande men där även hänsyn till 

sammanhang och strukturer är av intresse. Yin (2003) menar att kvantitativ data utgörs 

av numerisk data medan kvalitativ data inte berör numerisk data utan betonar vikten på 

information som systematiskt kan samlas in och presenteras i berättande form. Dessa 

skillnader har sin grund i att kvalitativ forskning har hämtat sina traditioner från 

psykologin, sociologi samt antropologi där forskare söker förståelse för antaganden 

mellan människa, samhälle, studieobjekt och tillvägagångsätt för att få en 

sammanhängande bild. I motsats finns den kvantitativa forskningen med sitt ursprung i 

den naturvetenskapliga forskningen och anses vara av objektiv art (Merriam, 1994).   

I vår studie har vi valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod då vi genom 

personliga intervjuer vill komplettera forskningsområdet kring BoP-marknaden i Afrika 

för att se hur företag, som idag är aktiva där, har fått anpassa sig efter rådande 

marknadsförhållanden. Valet av kvalitativ metod anser vi främjar studiens syfte då 

Merriam (2009) belyser att intervjuer, deltagande observationer och analyser är vitala 

delar inom denna metod och då utvalda delar av dessa instrument kommer tillämpas 
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under insamlandet av empiri. Vidare baserat på valet av metod vid empiriinsamling av 

ett fåtal verkligen djupgående intervjuer anser vi att den kvalitativa forskningsmetoden 

är mest lämpad och kan ge oss en grundlig förklaring till företags agerande och 

anpassning på BoP-marknaden, vilket det kvantitativa sättet att angripa problem inte 

lika tydligt kan förklara. Vilket styrks av Holme & Solvang (1996) som anser att 

kvalitativ metod bland annat karakteriseras av att ha riklig information om få 

undersökningsenheter och därmed går på djupet. Ytterligare fördelar med en kvalitativ 

metod i analysskedet är enligt Denscombe (2009) att forskningen i hög grad kan 

förankras i verkligheten. Det är något vi anser betydande för att åstadkomma 

genomgående validitet i uppsatsen.   

3.2.1 Betänksamheter vid val av forskningsmetod 
Kritik kring valet av forskningsmetod finns det alltid fog för oavsett tillvägagångssätt, 

någonting som är viktigt att beakta. I samband med en kvalitativ forskningsmetod är 

den främsta kritiken som riktats mot denna metod enligt Denscombe (2009) att den 

anses mindre representativ när det gäller generalisering då argumenten är att en djup 

studie med begränsat antal respondenter inte kan ligga till grund för generaliseringar 

vilket resultatet i en kvantitativ metod i högre grad tillåter. Vidare förklara Denscombe 

(2009) att tolkningen av resultatet kan bli subjektiv då forskarens identitet, bakgrund 

och egna övertygelse kan genomsyra synen på forskningsresultatet, det kan medföra 

och ge upphov till att analysen blir simplifierad då forskaren riskerar att välja att bortse 

från information denne inte anser relevant.  

I denna studie avser vi att generalisera av den afrikanska BoP-marknaden även då det i 

viss mån talar emot vårt val av forskningsmetod. Vi anser dock att detta är rimligt då 

mycket av tidigare forskningen generaliserar världens alla BoP-marknader och ser den 

som en, detta då BoP-marknader delar gemensamma och ger upphov till samma 

utmaningar oberoende av land eller region (Prahalad & Hart, 2002; London & Hart, 

2004; Karnani, 2007; Seelos & Mair, 2006; Anderson & Markides, 2006; Pitta et.al., 

2008; Karamchandani et.al., 2011; Guesalaga & Marshall, 2008; Subrahmanyan & 

Gomez-Arias, 2008; Hart & Christensen, 2002; Wood et.al., 2008. m.fl.). Kvalitativ 

forskningsmetod utgör det mest relevanta tillvägagångssättet enligt oss då det på ett 
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bättre och tydligare sätt skapar en förståelse för vårt ämnesval och problem. Vi avser 

inte medvetet låta våra subjektiva bedömningar påverka resultatet av vår studie trots att 

det är en kritik som är svår frånkomlig, och att genom ha kritiken i åtanken under 

studiens gång tror vi kommer bidra i motverkandet av subjektiva influenser.  

3.3 Forskningsstrategi   
Yin (2009) belyser flertalet tillvägagångssätt som används frekvent för att bedriva 

samhällsvetenskaplig forskning; experiment, enkätundersökningar, historiska studier, 

analys av källor samt fallstudier. Var och en av dessa tillvägagångssätt har sina för– och 

nackdelar gällande tre huvudsakliga områden som Yin (2009) benämner som; valet av 

forskningsfråga uppsatsen ämnar belysa, kontrollen forskaren har över faktiska 

beteenden samt fokus på nutida forskning i motsats till historisk forskning. För att 

genomföra en fallstudie är villkoren fördelaktiga om problemformuleringen utgår från 

att besvara ett hur eller varför, vilket ger ett utforskande förhållningssätt om forskaren 

har begränsad kontroll över faktiska händelser samt att fokus på tempus ligger på nutida 

händelser (Yin, 2009).  

Den forskningsfråga som denna studie behandlar är av förklarande karaktär då vi ämnar 

påvisa hur de anpassningar företag kan behöva genomföra för satt nå en marknad av 

prekär karaktär. En forskningsfråga där vi anser, för att behandlas resultatrikast, 

fallstudie som forskningsstrategi mest lämplig. Eftersom vår studie ämnar besvara 

forskningsfrågan hur, inom ett ämne där forskning och kunskap är begränsat är 

fallstudie ett fördelaktigt val av forskningsstrategi. Utgångspunkten för studien är att vi 

innehar ytterst begränsat utrymme att påverka faktiska händelser samt att ämnet i sig är 

högaktuellt med verklig förankring medför att uppsatsen går i enighet med Yins (2009) 

uppfattning av gynnsamma förhållanden för fallstudie som forskningsstrategi.  

3.3.1 Utformning av fallstudie 
Utformning av fallstudie kan enligt Yin (2009) inta olika former där han skiljer 

enfallsutformning från flerfallsutformning, där det som skiljer dessa två utformningar är 

om ett eller flertalet företag ska ligga till grund för forskningsfrågan. Vidare särskiljer 

författaren de analysenheter som används, holistisk- och multipla analysenheter. De här 

analysenheterna kan appliceras oberoende om det är en enfallsstudie eller 
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flerfallsstudie. Valet av vilken av de här som ska tillämpas i studien bör beror på vad 

som ska undersökas, ska ett enskilt fall eller flertalet fall ligga till grund för 

undersökningen och som underlag för forskningsfrågan samt om det är en eller flera 

analysenheter som ska studeras (Yin 2009). 

Vi har valt att arbeta med en flerfallsstudie i den här uppsatsen då Yin (2009) anser att 

enfallsstudier kräver att fall är unika för specifika företag, vilket vi inte anser att den 

afrikanska BoP-marknaden är. Det är en marknad som är öppen för alla vilket gör att en 

flerfallsstudie fördelaktigt tillämpas. Yin (2009) påpekar även att en flerfallsstudie är 

att föredra då slutsatser från minst två oberoende källor i de flesta fall ger en större 

tyngd och hållbarhet än slutsatser som fastställs från ett enstaka fall. Vi är av åsikten att 

uppsatsen resultat skulle limiteras vid tillämpning av en enfallsstudie. Den andra delen 

av utformningen av en fallstudie är om studien innefattas av en eller flera 

analysenheter. Gällande denna del använde vi oss av en holistiskanalysenhet, det vill 

säga intervjuföretagen, då vi ämnar undersöka hur företag anpassar sig. Genom att 

fokusera vår analys till ett specifikt område strävar vi efter att få en djupare förståelse 

och grundligare analys än om vi skulle tillämpa ett flertal analysområden. Enligt Yin 

(2003) finns det två typer av generaliseringar vid val av enheter att analysera; statisk 

generalisering och analytisk generalisering. Vid statisk generalisering utförs stickprovs-

urval på en population vid val av enhet. Analytisk generalisering innebär att 

undersökaren utser enheter som passar in på förutbestämda kriterier. Författaren skriver 

att inom analytisk generalisering ligger nyutvecklade teorier till grund för jämförelsen 

mot den empiri som insamlats från fallstudien, detta samt metod vid urval är något som 

passar denna studie ypperligt.   

3.3.2 Betänksamheter vid val av fallstudie som forskningsstrategi 
Yin (2009) betonar att det finns rikligt med kritik riktad mot fallstudie som 

forskningsstrategi där det kanske starkaste argumentet berör bristen på noggrannhet. 

Vilket författaren vidare menar kan ses som en följd reaktion på att forskare 

genomgående inte varit tillräckligt systematiska i sitt tillvägagångssätt, vilket föranlett 

vårdslöshet som i sin tur orsakar tvivelaktiga bevis där subjektiva åsikter kan ha 

påverkat utkomsten av resultat och slutsatser. Brister som dessa är inte lika troliga i 
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andra forskningsstrategier vilket troligtvis beror på att de metodologiska texterna i 

övriga tillvägagångssätt är specifika och precist utformade med exakta anvisningar för 

tillämpande. Det i förhållande till de metodologiska ramverk som finns tillgängligt för 

utformande och genomförande av fallstudieforskning vilket är begränsat, om än något 

växande (Yin, 2009). Fallstudier kan förenkla eller överdriva faktorer i en situation 

menar Merriam (1994) som vidare påpekar att den här förenklingen kan göra att läsaren 

drar felaktiga slutsatser om hur det hela egentligen är. Vidare anser Merriam (1994) att 

en fallstudie kan erbjuda ett ramverk för att underlätta förståelsen av komplexa 

situationer och kan ge en större förståelse av kontexten.  

Vi menar att fallstudie är det bästa alternativet gällande forskningsstrategi då vi 

använder en analysenhet med fokus på flera företag, flerfallsstudie. Genom det här 

alternativet anser vi att en förståelse för komplexiteten i vårt problem lättare går att 

förstå och tolka för utomstående. Givetvis medför det problematiken som Merriam 

(1994) framför med att förenklingen bidrar till att läsaren drar felaktiga slutsatser men 

den mänskliga faktorn är ett problem som är svår att värja sig emot, något vi haft i 

åtanke under arbetet. På samma sätt har vi strävat att undvika vårdslöshet – mänskliga 

faktorn	   – och behålla en objektivitet genom hela studien, vilken vi tror kommer mer 

naturligt då studien genomförs av två undersökare vilka ständigt integrerar och 

tillsammans tolkar insamlad data. Yin (2009) anser att fallstudieforskning kan ses mer 

som kompletterande till övrig forskning än som ersättning för dem. Då vi inte ämnar 

ersätta befintlig forskning utan bidra till forskningsområdet en annan infallsvinkel för 

att skapa en bredd anser vi att fallstudie är en forskningsstrategi vi kan tillämpa.  

3.4 Val av fallföretag 
Merriam (1994) skriver att inom kvalitativ forskning är den lämpligaste urvalsstrategin 

icke-problematisk i den mest förekommande formen målinriktad. Från ett icke-

problematiskt synsätt är det omöjligt att beräkna sannolikheten att varje enskilt element 

i populationen – vilket ger en rättvisande bild – kommer inkluderas i urvalet. Vi 

erkände detta faktum under initieringsfasen i urvalsprocessen och valde därmed att 

följa det målinriktade tillvägagångssättet. Detta för att försäkra att företagen vi 

kontaktade var relevanta för vår studie, i syfte för att analysen skulle vara förankrad i 
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empiri som återspeglade en rättvisande bild av verkligheten. Det här går i enlighet med 

vad Merriam (1994) skriver, författaren menar att målinriktat urval löser problemet som 

det icke-problematiska synsättet belyser – då det baseras på antagandet att något önskas 

upptäckas, förstå och få insikt – då fokus ligger på relevanta element som anses komma 

vara så givande som möjligt för studien. Undersökningsobjekten i vår studie är 

avgränsade till svenska SMF:s aktiva på den afrikanska BoP-marknaden. Vi har inte 

valt att avgränsa oss till en viss industri då vi har kunnat skönja att arbetssätten mellan 

olika industrier, som agerar mot BoP, inte skiljer sig avsevärt då marknadens prekära 

förutsättningar återfinns inom alla industrier. Då vi har generaliserat BoP-marknaderna 

inom Afrika och ser dem som en, så har vi inte heller några preferenser på inom vilka 

specifika länder våra målinriktade företag är aktiva på. Vi är av åsikten att det här 

geografiskt villkorslösa, inom Afrika, urvalskriteriet bidrar till empirisk mättnad. Det 

går i enlighet och styrks av Yin (2003) som argumenterar att ett fokusområde bestående 

av flera mindre skapar empirisk mättnad. För att vara kapabla att belysa hur företag har 

hanterat och anpassat sig till BoP-marknadens säregna egenskaper har vi valt att 

redogöra hur ett flertal verksamheter har agerat. Då företagen utsätts varierande mycket 

av de specifika egenskaper och förutsättningar marknaden besitter, beroende på 

företagens engagemang på marknaden, ansåg vi att valet att innefatta ett flertal företag i 

studien vara ofrånkomligt för att kunna säkerställa en täckande empiriinsamling. Yin 

(2003) styrker det här då han menar att empirisk mättnad främjas när gemensamma 

mönster, regioner emellan, går att urskilja från ett standardiserat intervjuformulär för 

samtliga. Avgränsningen till Afrika och generaliseringen av dess BoP-marknader anser 

vi därför vara välmotiverat i relation till de gemensamma karaktärsdragen dessa 

marknader delar och studiens syfte, vilka inte är relaterade till specifika länders 

attributs. Att använda sig av flera undersökningsobjekt skapar i sig självt även empirisk 

mättnad, något som Yin (2003) bekräftar och utvecklar då han menar att en analys 

grundad på två företag ger dubbel tyngd, och så vidare. Vi anser oss, med hänvisning 

till ovanstående, inneha en god utgångspunkt med potential att uppnå tillfredsställande 

empirisk mättnad vilket bidrar till studiens validitet och reliabilitet.  

Våra preferenser på de företag vi har valt att kontakta är att de är små- eller medelstora 

företag aktiva inom Afrika samt har anknytningar till BoP-marknaden, antigen direkt 
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till slutkonsumenterna (B2C) eller via exempel icke-statliga organisationer belägna på 

marknaden. Företagen kan men behöver inte nödvändigtvis vara stationerade i Afrika, 

utan kan ha sitt säte i Sverige och arbete mot marknaden på distans. För att öka 

förståelsen ytterligare för marknaden och få en mer neutral syn på Afrika och dess BoP-

marknad valde vi att intervjua en konsult med mångårig erfarenhet av marknaden, både 

från ett företagsperspektiv och biståndsperspektiv. Vi har främst använt internet när vi 

sökt företag, detta genom bland annat hemsidor som Swedenabroad, SIDA, Nordiska 

Afrikainstitutet och de svenska ambassaderna i Afrikas. Då en stor portion av företagen 

vi har varit i kontakt med är stationerade i Afrika har vi varit tvungna att försöka ta 

kontakt via mail endast, något som vi tror bidragit till den skrala portion av respons 

som dessa mail gett upphov till. Att hitta företag som passar in på ovanstående 

preferenser samt är villiga att ställa upp på intervju är någonting vi har arbetat hårt med. 

Då studiens ämne är relativt smalt har vi från start varit medvetna att det insamlandet av 

empiri kunde visa sig vara en utmaning, någonting vi också upplevde när vi försökte 

komma i kontakt med företag.  

3.4.1 HiNation AB 
HiNation grundades 2008 av Linda Krondahl och har sitt kontor beläget i Stockholm. 

Företaget är ett litet innovativt företag som just nu befinner sig i etableringsfasen i 

Afrika. De säljer solenergiprodukter där deras huvudsakliga kunder och målgrupp är 

människor med låg inkomst på Afrikas landsbygd.   

3.4.2 Ignitia AB 
Moderbolaget Ignitia AB grundades 2010 av Liisa Petrykowska och säljer 

väderleksprognoser till gruv-, bygg- samt jordbrukssektorn där den senare är mål för en 

stor satsning av företaget. Ignitia säljer väderleksprognoser i mobilen till bland annat 

bönder på BoP-marknaden i Ghana för att öka deras möjlighet till bättre skördar.  

3.4.3 Emergin Cooking Solutions Sweden AB 
Är ett svenskbaserat företag som är aktiva på den zambiska marknaden där de driver ett 

projekt som innebär varuförsäljning av eldningsspisar och pellets som tillverkas av 

rester från skogsindustrin. Företagets operativa chef Per Löfberg påpekar att företagets 

affärsidé är att de vill förbättra tillvaron för människorna som lagar mat med träkol som 

bränsle genom att erbjuda ett betydligt hälsosammare alternativ.  
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3.4.4 OrgBooster 
Är ett svenskt konsultföretag där deras affärsidé är att omarbetar kärnvärdet i företag 

från att vara strikt fokuserade på att vara vinstdrivande till att förse företag och ledare 

med kunskap som även har en positiv inverkan på samhället. Suzanne Dagseven är 

medgrundare och partner på OrgBooster och är involverad i SIDA:s och PWC:s 

projekt, Innovation Against Poverty och har mångårig erfarenhet av 

bidragsorganisationer och företagande med inriktning mot Afrika.  

3.5 Datainsamlingsteknik 
Det finns två tillvägagångssätt att samla in data, primär- och sekundär datainsamling. 

Primärdata är information som härstammar direkt från personer eller grupper (Jacobsen, 

2002). Yin (2009) menar att primärdata vanligtvis insamlas genom intervjuer, 

dokumentering, arkiv, fysiska artefakter, direkta observationer samt deltagande 

observationer. I denna studie har vi vid insamlande av primärdata främst valt att 

använda oss av intervjuer. 

3.5.1 Sekundärdata 
Sekundärdata är en källa av information som har författats och publicerats av någon 

tidigare, vanligtvis i bokform, i artiklar eller på internet. Att ifrågasätta sekundärkällors 

tillförlitlighet är dock av vikt då otillförlitliga källor kan vara ett problem vilket medför 

att forskare måste vara ytterst uppmärksam och noggrann i sin hantering av 

sekundärdata för att ha en betrodd validitet (Merriam, 1998). Även Jacobsen (2002) 

redogör vikten av att som undersökare vara kritisk vid urval av data. I uppsatsen har vi 

framförallt valt att använda oss av primärdata och i största möjliga mån sökt oss till den 

primära källan av data men det sekundärdata vi använt oss av har vi kritiskt och 

noggrant undersökt och ifrågasatt. 

3.5.2 Primärdata  
Den primära datainsamlingen bygger på att relevant information inhämtats, till exempel 

via intervjuer, av undersökaren själv med syftet att kunna svara på studiens 

problematisering (Merriam, 1998). Vilket Jacobsen (2002) styrker då han menar att 

primärdata innebär att forskaren går direkt till informationskällan, datainsamlingen blir 

på så sätt skräddarsydd för en speciell problemställning. Majoriteten av data i vår 

uppsats utgörs av primärdata då vi ämnar få så bra och korrekt information som 
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möjligt, relaterad till vår problemställning där nyckelpersoner med god insyn i 

företagens förehavanden på marknaden och ämnet utgör respondenter i denna studie. 

Samt att primärdata inte kräver samma grad av kritiskt granskande och ifrågasättande 

som sekundärdata.  

3.5.3 Kvalitativa intervjuer  
Inom kvalitativa studier är intervjuer den vanligaste formen av datainsamlingsmetod 

(Merriam, 2009), intervjuns huvudsakliga syfte är erhållandet av viss information i 

form av vad någon annan vet eller anser (Merriam, 1994). Författaren menar att 

intervjuer är nödvändiga då det kan vara svårt att observera människors beteenden, 

känslor och deras tolkningar av verkligheten, vilket inte lämnar något annat alternativ 

än genomförandet av intervjuer.  

Det finns olika typer av intervjuer, där undersökaren behöver ta ställning till vilken 

form som passar deras studie bäst. Merriam (2009) skriver att det mest förekommande 

sättet att avgöra vilken typ av intervju undersökare bör utföra är att fastställa graden av 

struktur den bör följa. Författaren beskriver att intervjuer kan delas upp i tre fack på 

basis av graden struktur; högstrukturerad-, semistrukturerad- och ostrukturerad intervju. 

Högstrukturerade intervjuer går även under benämningen standardiserade, det här då 

frågeställningarna och ordningen på dem är bestämd på förhand. Kvalitativa intervjuer 

är naturliga öppna, vilket kan skapa motsättningar vid användandet av standardiserade 

formen då den inte lämnar utrymme utöver det som är bestämt på förhand. Den 

semistrukturerade formen tillåter intervjun vara öppnare då frågeställningarna är mer 

flexibelt utformade. Det här främjar en mix av flexibilitet och struktur i intervjun. Den 

tredje formen, ostrukturerad intervju, används när undersökarens kunskaper om ämnet 

tillhanda tryter vilket kan ifrågasätta relevansen i frågeställningarna. Sålunda finns det 

inga förbestämda frågeställningar, vilket ger intervjun en explorativ karaktär (Merriam, 

2009).  

Intervjuerna för den empiriska datainsamlingen till denna uppsats har genomförts efter 

det semistrukturerade tillvägagångssättet. Vi ansåg att denna typ av intervju passade 

preferenserna för denna studie då ämnet i sig skulle kunna kräva utrymme för 

följdfrågor i syfte att få bredare förståelse och klarhet hur företagen agerat i relation till 
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uppsatsens frågeställning. Då vi tidigt insåg att följdfrågor, utifrån de förbestämda 

frågeställningarna, skulle komma bli betydelsefulla var den högstrukturerade 

intervjuformen aldrig aktuell. Den ostrukturerade intervjuformen skulle inte heller varit 

tillämpbar då våra förkunskaper, kring ämnesområdena den här uppsatsen berör, varit 

befintliga genom tidigare studier och de teorier som den här uppsatsen presenterat. 

De personliga intervjuerna med representanter från vårt urval av företag har genomförts 

med videosamtal i form av Skype. Att föra intervjuerna genom videosamtal var 

nödvändigt då samtliga företag är aktiva och ofta stationerade i Afrika vilket 

omöjliggjorde för oss att genomföra intervjun med dem i person. De representanter från 

företag med huvudkontor belägna i Sverige förde vi också intervjuer genom 

videosamtal med då de ofta var på resande fot och hade tidspressat schema. Då dessa 

representanter var de som besatt den erfarenhet och kunskap vi eftersökte ansåg vi att 

genomförandet av intervju över videosamtal med dessa mer givande än intervjuer 

bedrivna i person med representanter från företaget permanent stationerade i Sverige 

men mindre insatta i dessa frågor, något som hade påverkat datainsamlandet negativt 

och i slutändan även validiteten. Bägge undersökare var närvarande under samtliga 

intervjuer, detta i syfte för att främja ett objektivt förhållningssätt till intervjun, vi förde 

simultant som intervjuerna genomfördes kontinuerligt anteckningar och inspelningar.  

 3.6 Operationalisering 
Problemformuleringen i denna kvalitativa studie består av ett huvudproblem; hur SMF 

anpassar sig till de marknadsförhållandena som Afrikas BoP-marknad ger upphov till. 

Utformningen av huvudproblemet har uppstått genom uppfattade luckor i den befintliga 

teorin kring BoP. För att kunna besvara huvudproblemet har även två delproblem 

formulerats med syftena att belysa om marknaden ifråga kräver anpassning av 

marknadsstrategi och i så fall vilka särdrag som särskiljer marknaden och ger upphov 

till denna anpassning. För att besvara delproblemen kommer insamlad empiri ställas 

mot den befintliga teorin kring BoP för att lokalisera korrelationer som visar mot att 

huvudproblemet är befintligt och därmed befogat att undersöka. Huvudproblemet stod 

under studiens förfarande med ena foten i en teoretisk referensram som ämnar belysa 

betydelsen av konkurrensstrategi, kooperativ strategi, nätverk, affärsrelationer samt de 
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fyra A:na när det gäller företagande med nischen mot outvecklade marknader. Den 

andra foten står i den empiri vi erhållit från intervjuer med representanter i företag 

aktiva på BoP-marknaden. Detta teoretiska ramverk, tillsammans med insamlad empiri 

från BoP-marknaden kommer att utmynna i en analys, och avslutningsvis i slutsatsen 

besvara problemformuleringen. För att erhålla empirisk data från 

undersökningsföretagen kring hur de arbetat kooperativt och deras nätverks betydelse 

ställde vi huvud frågor så som; hur kom det sig att de initialt riktade sig mot denna 

marknad, vilka svårigheter som varit mest påträngande samt hur de har hanterat dessa 

och vilka affärsrelationer de anser varit vitala för att bemästra konsten att agera på BoP-

marknaden. Ur dessa huvudfrågor hittade vi anknytningar till det frågorna var ämnade 

för, vilka vi fick dem att utveckla med följdfrågor. Ur denna diskussion fortsatte vi 

sedan och frågade hur en typisk kund– och affärsrelation ser ut, varefter följdfrågor 

fortsatte tills det att vi kände att empirin kring affärsrelationer var mättad. Efter 

ovanstående hade vi erhållit en tillräcklig god bild på hur deras marknadssituation såg 

ut för att höra hur undersökningsföretagen upplever konkurrensen på marknaden. 

Avslutningsvis ställde vi frågor kring de fyra A:na där vi helt enkelt förklarade vad vart 

A stod för och hur företagen sedan ställt sig till dem, detta kompletterades även det med 

följdfrågor. Följdfrågorna fyllde en viktig funktion då de bidrog till att skapa en  

helhetsbild och täcka upp eventuella empiriska luckor.   

  
Teoretiskt ramverk Huvudreferenser Frågefo

rmulär	  
 
 
 
Huvudproblem 

Konkurrens 
Kooperativ 
Nätverk 
Affärsrelationer 
Fyra A:n 
BoP 

Grimm et.al. (2006), Jansson (2007) 
Child et.al (2005), Sheth & Parvatiyar (1992) 
Ford et.al. (2006), Mtigwe (2006) 
Ford et.al. (2011), Seelos & Mair (2006) 

Anderson & Markides (2006) 
Prahalad & Hart (2002) 
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Delproblem 1 BoP Prahalad & Hart (2002) 
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Delproblem 2 
 

BoP Prahalad & Hart (2002) 
 

6, 8, 10	  

Figur 6. Visualisering av operationalisering 
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3.7 Analysmetod  
Bryman & Bell (2013) menar att kvalitativ inriktad innehållsanalys är bland de mest 

förekommande metoderna att analysera data. Inom den kvalitativa innehållsanalysen 

söker forskaren efter bakomliggande korrelationer i den data som analyseras menar 

Bryman & Bell (2013), som vidare menar att dessa korrelationer eller teman oftast är 

underförstådda. Den kvalitativa riktade innehållsanalysen appliceras för att analysera 

data med ursprung från både tal och skrift, enligt Olsson & Sörensen (2011), vilka 

vidare menar att objektet är kommunikationsinnehållet för forskaren.  Författarna 

fortsätter och beskriver att innehållsanalysen kan ta form i två ansatser; manifest och 

latent. Den latenta ansatsen koncentrerar på vad den insamlade data handlar om, vilken 

sedan forskaren gör egna tolkningar utav vad som egentligen muntligen sägs (Olsson & 

Sörensen, 2011). I den manifesta ansatsen transkriberas dock den insamlade data utefter 

de uppenbara fynden i textmaterialet som är relevanta (Olsson & Sörensen, 2011). Vi 

fann denna metod applicerbar i denna studie då teorin kring BoP tidigare inte varit 

föremål för stor tidigare forskning, faktumet att användandet av vetenskapliga artiklar 

från diverse journaler i förklarandet kring teorin BoP stärker också detta val av 

analysmetod.   

3.8 Undersökningskvalitet 
Yin (2009) menar att undersökningskvalitet delas in i konstruktionsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet samt reliabilitet där alla delarna är viktiga för att kunna 

säkerställa kvalitén i forskningen. All forskning syftar till att producera giltiga och 

hållbara resultat vilket är en av de centralaste aspekterna med en uppsats, resultatet ska 

vara pålitligt (Merriam, 1994). För att uppnå pålitlighet, validitet och reliabilitet, 

behöver författarna behandla data på ett korrekt sätt och oberoende av 

forskningsprocessen utformning ska validitet och reliabilitet alltid genomsyra hur data 

samlas in, analyseras och tolkas. Forskningsstudier måste genomföras strikt för att 

påverka praxis eller teorin inom ett område, samt då slutsatser ska presenteras är det 

med fördel att de framstår som sanna för läsare, praktiker och forskare. På grund av 

karaktären av samhällsvetenskapliga undersökningar är det en nödvändighet att 

forskare och övriga intressenter har förtroende för studien (Merriam, 2009). 	   
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3.8.1 Validitet 
Konstruktionsvaliditet är extra utmanade för forskare som utför fallstudier då kritiker 

menar att forskare oftast misslyckas med att utforma fallstudier som kan uppvisa en 

tillräcklig uppsättning fungerande operativa åtgärder vilket kan leda till att forskaren 

har en subjektiv bedömning vid insamlandet av data. Det gör att läsaren inte vet om 

resultatet om de påstådda förändringarna i en fallstudie speglar och är applicerbara i 

verkligheten eller bara en återspegling av forskarens subjektiva intryck (Yin, 2009). För 

att höja den konstruktiva validiteten i utformningen av fallstudier visar Yin (2009) på 

olika tillvägagångssätt, är att använda flera källor av data för att understödja 

efterforskningen samt skapa en värdekedja av bevis. För att skapa en högre validitet har 

vi valt att använda oss av fyra fallföretag för att få data som kan analyseras och spegla 

verkligheten. Dock har vårt ämne skapat svårigheter i möjligheten att få primärdata då 

ämnet är väldigt smalt samtidigt som det är ett nytt synsätt att se på en marknad som 

fortfarande avskräcker många företag, vilket gör att urvalet av företag har varit ytterst 

begränsat. Vi har dock varit medvetna om detta problem men simultant menar vi att de 

intervjuer vi genomfört har hållit hög kvalitet och gett bra trovärdig empiri. 

Intern validitet menar Merriam (1994) behandlar i vilken mån som slutsatsen forskaren 

drar utifrån undersökningen stämmer överens med verkligheten. För att öka validiteten 

måste forskaren värdera vad denne ser och återge denna bild av verkligheten snarast 

möjligt (Merriam, 1994). Yin (2009) påpekar att den interna validiteten är av vikt för 

att utveckla fallstudier, framförallt när forskaren försöker förklara att händelse x leder 

till händelse y. Om forskaren lokaliserar ett orsakssamband mellan x och y men inte 

tagit del av den tredje faktorn, z, som har haft en bidragande effekt har forskaren 

misslyckats med att hantera risken inom intern validitet. Vidare oroas många för 

fallstudier, gällande tillvägagångssättet att dra slutsatser då det egentligen dras en 

slutsats var gång ett beteende inte är direkt observerbart. I syfte att öka den interna 

validiteten i en fallstudie bör forskaren jämföra varierande mönster, utnyttja logiska 

modeller samt belysa rivaliserande förklaringar (Yin, 2009). I denna studie har vi aktivt 

strävat efter att upprätthålla validiteten genom att inte utesluta information från 

respondenterna för att belysa problemet från olika infallsvinklar. Vi har även analyserat 

ett brett spektrum av teoretiska källor, tryckta källor för att se vad tidigare litteratur 
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säger om ämnet men framförallt lagt fokus på publicerade vetenskapliga artiklar för att 

se vad den senaste forskningen säger då ämnet är nytt och ännu finns ett begränsat antal 

studier. Vår intervjuguide är utformad efter vad relevant litteratur säger om utformning 

av intervjuguide inom en fallstudie. 

Extern validitet avgör i vilken omfattning resultat från en studie kan appliceras på andra 

situationer, hur generaliserbara de är. Kritiken som riktas mot detta belyser 

problematiken kring om det är möjligt att generalisera utifrån ett eller ett fåtal fall 

(Merriam, 2009), vilket sett som den huvudsakliga barriären relaterat till extern 

validitet (Yin, 2009). Men som Yin (2009) skriver är fallstudien inte till för att 

generalisera en hel värld som kritiker misstror, utan generaliseringen ligger på en 

analytisk nivå vilket innefattar att forskaren strävar efter att generalisera en serie 

resultat till en bredare teori. Den befintliga teori kring BoP-marknader tillåter oss att 

generalisera dessa i Afrika och se dem som en. Detta möjliggör att vi i analysen kan 

identifiera de karaktärsdrag just Afrikas BoP-marknad ger upphov till, samt hur SMF:s 

eventuellt behöver anpassa sig till dessa.    

	  
3.8.2 Reliabilitet  
Yin (2009) menar att reliabilitet är det som mäter tillförlitligheten hos en specifik 

metod eller tillvägagångssätt. Med det menas om en forskare följer den ursprungliga 

studien och dess tillvägagångssätt i en ny studie bör således resultatet landa i 

överensstämmande upptäckter med den ursprungliga (Yin, 2009). Merriam (2009) 

hävdar att reliabiliteten försvåras avsevärt inom samhällsvetenskapen då den hanterar 

människor och mänskligt beteende är aldrig en statisk produkt, där av kan resultatet 

variera trots liknande förutsättningar. Vi har i uppsatsen noggrant strukturerat vår 

analys, tillvägagångssätt och spelat in samtlig primärdata då vi strävar mot en så 

tillförlitlig studie som möjligt. Utöver det har vi försökt tydliggöra vårt förfarande i 

forskningsmetod för att underlätta för andra att testa vår studie och komma fram till 

samma utfall. För att uppnå reliabilitet har vi använt samma intervjuguide vid samtliga 

intervjuer dock omformulerade vi frågorna vid intervjun med Orgboost då detta är ett 

konsultföretag. Intervjuguiden är bifogad för att öka reliabilitet ytterligare.  
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4. Empiri 

Detta kapitel kommer presentera den primärdata vi har insamlat genom intervjuer med 
våra undersökningsföretag. Återgivelsen från intervjuerna med 
undersökningsföretagen kommer följa rubrikerna; bakgrund, inträde på marknaden, 
upplevda marknadsförhållanden, affärsrelationer och avslutningsvis anpassning till 
marknadsförhållanden.  
 
	  

4.1 Ignitia AB 

Ignitia AB började ta form 2009 efter att åtta studenter från olika universitet runt om i 

USA konstaterade att det fanns stora mängder väderleksdata att tillgå kring tropikerna 

som inte brukades. Väderleksdata som inte användes, vilket betydde att det inte fanns 

någon tillförlitlig väderlekstjänst att tillgå. I och med detta började affärsidén ta form 

och 2010 grundades moderbolaget Ignitia AB i Sverige och ett dotterbolag Ghana.  

Ignitias arbetar med företag inom gruv-, bygg- samt jordbrukssektorn, där den 

sistnämnda är den sektor Ignitia satsar mest resurser på och ser störst tillväxt potential 

inom. Företagets tjänst består av väderleksrapporter som levereras till företag och 

framförallt till bönder som befinner sig på BoP-marknaden i Ghana vilket möjliggör att 

förbättra förutsättningarna för bönderna till bättre skördar och därmed stabilare 

inkomst. Tjänsten består av att bonden erhåller fem meddelanden i mobil i veckan per 

säsong – där regnsäsongen är den relevanta ur bondens perspektiv – för en kostnad av 

sex dollar per säsong. Varje meddelande innehåller väderleksinformation som både läs- 

och icke-läskunniga personer kan tolka (Petrykowska, 2013). I dag har de redan 

flertalet tusen jordbrukare som använder tjänsten på daglig basis och målet är att 2014 

ha över en miljon användare (Petrykowska, 2013). 

4.1.1 Inträde på marknaden  

Att valet föll på Ghana som marknad förklarar Petrykowska (2013) som resultatet av en 

enkel Google-sökning där preferenserna var ett tryggt och stabilt land som vilar på en 

demokrati, där Ghana stack ut som ur mängden som ett alternativ. I erhållandet av 

kontakter för att undersöka hur intresset var för tjänsten anlitade Ignitia ett 
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konsultföretag som inringade när fester och evenemang tog plats på ambassader runt 

om Ghana och organisationer. De nästlade sig fräckt in på dessa fester för att dela ut 

visitkort, knyta kontakter och genomförde marknadsundersökningar. Responsen i 

början beskriver Petrykowska (2013) som skeptisk då Ignitia inte hade ett klart 

marknadserbjudande, det tog två år att utveckla tjänsten och i augusti 2012 levererades 

den första väderleksrapporten.  

4.1.2 Upplevda marknadsförhållanden  

Petrykowska (2013) berättar att den initiala kontakten med marknaden var en chock då 

ingen inom företaget tidigare hade någon erfarenhet av Afrika. Simultant beskriver hon 

den som spännande, annorlunda men även fruktansvärt frustrerande där det ständigt – 

framförallt i initieringsfasen – har varit två steg fram och ett tillbaka samt oplanerat. 

Detta förklarar Petrykowska (2013) grundade sig i en dålig känsla för marknaden samt 

bristfälliga underlag och fakta att tillgå om marknaden och dess förhållanden. 

”Vissa saker har dock fungerat bra då vi haft väldigt duktiga ghanesiska konsulter och 
i andra fall har det verkligen varit att slå huvudet i väggen.”   

Petrykowska (2013) 

Strömavbrott är en del av vardagen och det är inte ovanligt att strömmen är borta i 

timmar, parallellt ligger samtliga internetleverantörer nere. Petrykowska (2013) menar 

att detta har bidragit till omställning till marknaden då Ignitia erbjuder en avancerad 

tjänst baserad på data från satelliter som inte kan förses till kunderna på liknande 

villkor som i västvärlden. Enligt Petrykowska (2013) är konkurrensen nästintill 

obefintlig, det finns en meteorologisk tjänst som bedrivs av jordbruksdepartementet i 

landet. Denna ligger dock 60år efter i teknologin, vilket enligt Petrykowska (2013) ger 

en väldigt snedvriden konkurrens då det inte går att konkurrera på samma villkor.   

Även då Ignitia och deras idé har bemötts av stor optimism finns det skepticism över 

om de kommer att lyckas menar Petrykowska (2013), vilket exemplifieras av att det 

kan räcka med att en bonde sätter sin tillit till prognoserna och hyr en plöjmaskin då 

prognosen säger att det troligtvis blir regn, skulle prognosen i detta skede visa sig 

felaktig har förtroendet hos bonden gått förlorat och troligtvis även hos hela byn.  
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4.1.3 Affärsrelationer 

Petrykowska (2013) berättar att en viktig anledning till varför affärsidén varit möjlig att 

genomföra är tack vare de avtal blivit slutna om samarbete med Afrikas största 

teleoperatör. Vidare förklarar att de tillsammans kommer lansera tjänsten och därmed 

pressat priset på tjänsten.  

”Det som har räddat företaget är att det finns ett sammansvetsat expat community.”
        Petrykowska (2013) 

Genom Ignitias tillhörighet i ett holländskt expat community2 berättar Petrykowska 

(2013) att Ignitia fått mycket tips och råd. Ett community som även bidrar till att de 

kontinuerligt kan expandera sitt nätverk. Dessa nätverk bestående av bland annat 

personer som driver företag på plats, och gjort så under en längre tid, vilka kan ge 

otroligt bra råd och fungerar även som nödlina, någon att kontakta när helst på dygnet 

om något oväntat inträffat. 

Petrykowska (2013) förtäljde att Ignitia inom forskning och produktutveckling inte 

arbetar med representanter från Ghana utan uteslutande Européer och Amerikaner är 

involverade i dessa processer. I samband med kundkontakt, marknadsundersökningar 

och införskaffandet av förståelse har Ignitia samarbetet med lokala företag och personer 

vilket underlättat förståelsen av marknaden och dess karaktärsdrag. Petrykowska (2013) 

förklarar även att Ignitia medvetet valt att inte samarbete med den ghananetiska 

regeringen, detta grundar sig i den betydande korruptionsrisk som föreligger, av samma 

anledning har de valt att inte ta emot bidrag från regeringen. Det har medfört att Ignitia 

främst arbetar med kommersiella medel- till stora företag som har fasta rutiner och har 

en koppling till det västerländska. Dock framhåller Petrykowska (2013) när det gäller 

deras arbete mot jordbrukarna på BoP-marknaden är bonden i dagsläget slutanvändare 

men inte den som främst köper tjänsten. Det är bondeorganisationer som köper in 

tjänsten, vissa av dessa är kommersiella och utgår ofta från gödselföretag som i sin tur 

erbjuder tjänsten till sina konsumenter. Andra är icke-kommersiella men väljer att köpa 

in tjänsten för att hjälpa sina bönder. Petrykowska (2013) berättar att 2014 ska Ignitia 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Expat (Expatriate) community är en gemenskap för personer som arbetar utomlands för sitt företag.	  
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börja erbjuda den individuella bonden tjänsten, detta sker i samband med en stor 

marknadsföringskampanj.  

4.1.4 Anpassning till marknadsförhållanden  
Ett steg fram och två tillbaka, är Petrykowskas (2013) beskrivning av Ignitias 

tillvägagångssätt på marknaden. De stöter på problem och överraskningar dagligen 

vilket har blivit en del av vardagen. För att hantera strömavbrott och problem med 

internetleverantörer berättar Petrykowska (2013) att Ignitia använder sig av fem 

backupsystem där de två sista är generatorer men det händer att alla backupsystem 

fallerar ett par gånger per år. Vidare berättar Petrykowska (2013) att Ignitia använder 

sig av sex internetleverantörer, samtliga som finns på marknaden, men det händer trots 

det att alla sex ligger nere samtidigt, vilket Petrykowska (2013) menar att sådana banala 

saker är förekommande på denna marknad.  

Kommunikationen har även varit ett problem som krävt anpassning och mycket arbete 

berättar Petrykowska (2013) då det varit en anpassning av en teknologisk avancerad 

tjänst vilken har behövts komprimeras till tre rader av data i ett meddelande. För att 

skapa tillgänglighet menar Petrykowska (2013) att Ignitia använder sig av två kanaler 

där samarbetet med Afrikas största teleoperatör, som idag har 12miljoner användare i 

Ghana och nästan varje hushåll har ett abonnemang hos dem, är den ena och största 

kanalen. Vilket enligt Petrykowska (2013) innebär att tack vare teleoperatörens stora 

kundbas har Ignitia en potential att nå en väldigt stor kundkrets. Dock påpekar 

Petrykowska (2013) att det finns faktorer företaget inte kan påverka, exempelvis om 

bonden inte har tillgång till energikälla och därmed går miste om väderleksprognoser. 

Den andra kanalen berättar Petrykowska (2013) innebär att Ignitia försökt automatisera 

processen i den utsträckning som varit möjligt, därmed minimera antalet person som 

kan göra misstag i kedjan.  

För att skapa överkomliga priser berättar Petrykowska (2013) att genom samarbetet 

med teleoperatören har Ignitia lyckats pressa priserna på tjänsten. Detta innebär att 

kostanden för dessa meddelanden understiger den vanliga taxan för att skicka 

meddelanden. Dock påpekar Petrykowska (2013) att de självklart har en marginal på 

detta, de har framgångsrikt lyckats då teleoperatören har minimerat utgifterna och 
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avtalet dem i mellan Ignitia bygger på inkomstfördelning, där teleoperatören får hälften 

av intäkterna. Utan detta avtal menar Petrykowska (2013) att priset för tjänsten skulle 

bli 6,20dollar exklusive taxan för själva meddelandet men nu kan de erbjuda den för 

6dollar, vilket inkluderar både taxan för att skicka meddelanden samt all 

väderleksinformation. 

Petrykowska (2013) berättar att många bönder varit skeptiska till tjänsten, men 

framhåller att tillit och förtroende för tjänsten inte kommer av sig själv utan är något 

som byggs upp med tiden hos slutkonsumenterna. Petrykowska (2013) förklarar att det 

bara är att fortsätta testa och revidera tjänsten för att kunna avgöra vad som fungerar, 

och i det senaste pilotprojektet som genomfördes där 500 bönder deltog var det tjugo 

som inte uppskattade tjänsten. 

För att nå det stora antalet människor utanför städerna menar Petrykowska (2013) att 

det kräver enorma reklamkampanjer och innovativa lösningar. Förutom att sätta upp 

billboards och trycka upp stora mängder broschyrer, utdelade på 500 kontor, där 

fördelarna med tjänsten framgår och hur den används förklarar Petrykowska (2013) att 

Ignitia undersökt hur bönderna förflyttar sig. Ignitia kom fram till att de flesta åker tro-

tro, små bussar, vilket resulterade i att dem tillverkade dekaler chaufförer kan sätta på 

sin tro-tro. Samt försöker Ignitia övertala teleoperatören att placera reklam för företaget 

på baksidan av deras förutbetalda kort. Annars påpekar Petrykowska (2013) att det 

handlar mycket om klassisk marknadsföring där det gäller att nå stora volymer men 

samtidigt medför det även stora kostnader.  

4.2 HiNation AB 
HiNation grundades 2008 av Linda Krondahl, som idag arbetar som VD på företaget. 

HiNations huvudkontor är beläget i Stockholm och företaget har tre anställda. HiNation 

affärsidé är att utveckla och sälja högkvalitativa solenergiprodukter, solcellstekniken 

möjliggör för människor att på ett miljövänligt hållbart sätt ladda mobilen samt fungera 

som ljuskälla. Slutkonsumenten är främst människor med låg inkomst på landsbygden i 

Afrika, produkten möjliggör för dem att spara pengar genom att inte behöva köpa 

fotogen samt vid laddandet av mobiler. Utöver sänkta kostnader kan även produkten 

generera en inkomst till dessa människor då de kan ladda mobiler mot ersättning. Att 
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kunna ladda mobilen är enligt Krondahl (2013) inte en självklarhet i Afrika, även fast 

majoriteten av den vuxna befolkningen äger en mobiltelefon. Platser att ladda batterier 

kan vara flera dagsfärder bort, och utöver att det är tidskrävande att ladda mobilen så är 

kostnaden för det lika hög som samtalskostnaderna. Företagets vision är att de vill göra 

ren energi tillgängliga för samtliga på denna marknad, att gå från användning av 

fossilbränslen i hemmen till deras gröna produkt (Krondahl, 2013). 

4.2.1 Inträde på marknaden 
Krondahl (2013) berättar att produkten var utvecklad och tänkt att användas inom 

friluftslivet men den geografiska marknaden var ospecificerad, utöver att den skulle 

rikta sig mot västvärlden. Tipset om Afrika som potentiell marknad kom genom en 

bekant till Krondahl, som hävdade att det fanns gott om sol samt ett stort energibehov. 

Krondahl (2013) förklarar att de i ett senare skede åkte ner till Botswana med en 

prototyp för testa den samt studera responsen den fick. Även då produkten är relativt 

dyr för de slutkonsumenter den är ämnad för fick de väldigt positiv respons, tillräckligt 

god för att Krondahl och hennes medarbetare skulle känna att produkten hade potential 

på denna marknad (Krondahl, 2013). Den första beställningen levererades hösten 2010 

och fungerade som ett test för att se om människorna var villiga att investera i den. 

HiNation säljer inte direkt mot slutkonsumenterna utan använder sig av mellanhänder i 

form av agenter i respektive land, berättar Krondahl (2013) och förklarar att dessa tar 

kontakt med mikrofinansföretag samt icke-statliga organisationer som är villiga att 

distribuera produkten till slutkonsumenterna inom BoP-segmentet. Linda förklarar att 

detta grundar sig i att produkten i sig är för stor engångsutgift för människorna inom 

BoP. Med stöd av finansiering i form av mikrolån kan konsumenterna investera i 

produkten och betala av den med hjälp av inkomsterna den har potential att generera. 

Enligt Krondahl (2013) har människor som erhållit denna produkt genom mikrolån 

varit förmögna att betala av produkten inom två månader.  

”Det en marknad där vi ser behovet är enormt, och varje gång vi kommer ner (till 
Afrika) så ser man nya möjligheter.” 

Krondahl (2013) 
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4.2.2 Upplevda marknadsförhållanden 
Krondahl (2013) berättar att de upplever marknadsförhållandena på och relaterade till 

Afrikas BoP-marknad som svåra. De välkomnar simultant utmaningen och upplever 

marknaden som rolig att arbeta mot. Generellt sett är alla människor de kommer i 

kontakt med väldigt positivt inställda mot allt och framstår väldigt engagerade i att 

arbeta med dem berättar Krondahl (2013). I praktiken händer dock inte så mycket 

utöver detta påpekar Krondahl (2013) och betonar vikten att de behöver vara på plats 

för att saker och ting faktiskt ska ske. Vidare förklarar Krondahl (2013) att ens 

personliga nätverk är väldigt viktigt för att nå rätt personer. Då kreditupplysningar inom 

dessa läder är obefintliga är dessa kontakter även viktiga för att försäkra sig om att 

människors intentioner är tillförlitliga menar Krondahl (2013) också är en fördel med 

ett brett kontaktnät. Det instabila politiska väsendet är någonting som Krondahl (2013) 

ser som en osäkerhetsfaktor, detta då ministrar kan avlösa varandra med väldigt kort 

varsel vilket har försvårat för HiNation att arbeta med diverse myndigheter.  

4.2.3 Affärsrelationer 
Kontakten med de lokala agenter som är anställda av HiNation, berättar Krondahl 

(2013), är viktig att underhålla och menar att företaget saknar den specificerade 

kunskapen om marknaderna och kontakter inom den för att de skulle kunna genomföra 

allt själva utan hjälp med agenter. Problemet att saker och ting tenderar att sakta ner när 

de inte är på plats hos agenterna ser hon som ett problem som behöver lösas. Målet är 

att agenterna ska bli helt självgående och inte tidskrävande för HiNation, detta företag 

är för litet för att själva representera produkten i varje enskilt land (Krondahl, 2013). 

”Det vi vill uppnå är att varje land är självgående, då vi inom HiNation är för få 
anställda för att täcka alla marknader (i Afrika) så skriver vi avtal med lokala agenter. 
När vi sedan är på plats åker vi tillsammans med dessa agenter runt och pratar med 
potentiella kunder som de har lokaliserat.” 

Krondahl (2013) 

4.2.4 Anpassning till marknadsförhållanden 
Krondahl (2013) förtäljer att deras arbetssätt skiljer sig väsentligt från hur företag 

arbetar inom västvärldens marknader, de möts av helt andra utmaningar som i många 

fall kräver innovativa lösningar. Exempel på detta är att produkter inom västvärlden är 

mycket säsongsbetonade, någonting som BoP-marknaden, som HiNation verkar inom, 
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inte kräver (Krondahl, 2013). De behöver inte heller anpassa sig till de olika länderna i 

Afrika när det kommer till utformningen av produkten, detta då BoP-marknadens behov 

är landsöverskidande och jämbördiga (Krondahl, 2013). Krondahl (2013) berättar att 

produkten är en stor utgift för det segmentet den är ämnad för trots att de har 

prispressat. Hon fortsätter och menar att de försöker lyfta fram fördelarna med 

produkten och att den bör ses som en investering för slutkonsumenterna som ger 

möjlighet att skapa en intäkt snarare än att sälja på priset. För att komma i bukt med 

problemet att verksamheten tenderar att stanna upp när de inte är närvarande försöker 

de ta så stora steg som möjligt när de är på plats genom att skriva avtal i så stor 

utsträckning det är möjligt. Användandet av agenter i var land skapar närvaro som även 

är tänkt att bidra till att skapa ruljangs när HiNation är inte är närvarande (Krondahl, 

2013).	  

4.3 Emerging Cooking Solutions Sweden AB 
Startskottet till Emerging Cooking Solutions kom när Mattias Ohlson grundade 

konsultföretaget Vagga till Vagga för cirka fem år sedan. Konceptet var att hjälpa och 

påverka utvecklingen av ett betydligt hållbarare samhälle berättar Per Löfberg (2013). 

Löfberg är partner på Vagga till Vagga och operativ chef på Emerging Cooking 

Solutions. Vagga till Vagga innebär ett annorlunda tänk kring design av produkter och 

processer där idén kring avfall som arbetshypotes är att det inte behövs något avfall 

utan istället bör företag sträva efter att skapa ett kretslopps-tänk för att värna om 

världens resurser 

Idén att bidra till denna utveckling kom efter ett föredrag av Mattias Ohlson, grundare 

av Vagga till Vagga, om spisar som kan ersätta och erbjuda ett hälsosammare alternativ 

till den matlagning som idag sker i stor utsträckning med träkol som bränsle i Afrika. 

Från det kom företaget i kontakt med en zambisk organisation som tyckte att idé med 

spisar passade bra ihop med deras vision, tillverka pellets av sågspån och skogsrester. 

Ett samarbete inleddes, samtidigt startades företaget Emerging Cooking Solutions 

Sweden AB samt ett dotterbolag i Zambia, Millions of Stoves Sweden AB. Affärsidén 

bygger på att erbjuda en hälsosam lösning till det fattigare segmentet på den zambiska 

marknaden där matlagning med träkol eller fotogen är en hälsofara och inte ett hållbart 
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alternativ. Lösningen består av små eldningsspisar där bränslet utgörs av rester från 

skogsindustrin som görs till pellets där det är just pelletsen som är den mest vitala 

variabeln i kretslopps-tänket (Löfberg, 2013). 

4.3.1 Inträde på marknaden 
Löfberg (2013) berättar att de insåg produktens potential tidigt, redan innan de ska ha 

valt marknad. När de insett potentialen började de söka marknader med rätt 

förutsättningar, BoP-marknaden visade sig vara väldigt passande (Löfberg, 2013). Att 

det blev BoP-marknaden i just Zambia var en ren slump menar Löfberg (2013), de blev 

inbjudna till den svenska ambassaden i Lusaka då de var ett intressant exempel på 

uppkommande cleantec-företag. Löfberg (2013) fortsätter berätta att de blev kontaktade 

av en Zambisk organisation vid namn Enviroco som arbetade med ett projekt som gick 

jämte Millions of Stoves, detta blev startskottet för inträdet på marknaden. Då företaget 

fortfarande befinner sig i startgroparna försöker de göra det lätt för sig genom att 

fokusera på konsumenter inom tätorter berättar Löfberg (2013). Detta betyder att de 

främst kommer befinna sig i städer framöver. Utöver att sälja direkt mot 

slutkonsumenter strävar de även att sälja till företag för att underlätta distributionen. 

Löfberg (2013) menar att distributionskanalerna i landet är under all kritik vilket gör 

det väldigt svårt att nå ut till potentiella konsumenter på landsbygden. Millions of 

Stoves har varit väldigt noggranna med att undersöka vad som konsumeras och hur 

mycket befolkningen betalar för matlagningsbränsle berättar Löfberg (2013). Inför 

inträdet på marknaden ansåg Löfberg (2013) det viktigt att de skulle erbjuda en produkt 

som täckte redan befintliga behov och inte nya som bidrar till nya kostnader för 

människorna. Löfberg (2013) förklarar att allt indikerar på att intresset på marknaden 

för deras produkt är stort, och anser sig säker på att människorna förstår det 

fördelaktiga med just deras produkt. Vidare fortsätter Löfberg (2013) och säger att 

Millions of Stoves – för nu – inte kommer försöka nå ut till samtliga delar av landet på 

grund av de limiterade distributionsmöjligheterna utan befinna sig kvar inom den 

region där de på ett kostnadseffektivt sätt kan distribuera bränsle till spisarna. 

4.3.2 Upplevda marknadsförhållanden 
Zambia upplever Löfberg (2013) som ett bra och stabilt land och på många sätt ganska 

lyckosamt. Det känns politiskt stabilt, ett land som upplever tillväxt och utveckling 
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kring ökad medvetenhet om miljöutmaningarna de står inför. En stor utmaning med 

marknaden är att få konkreta avtal på plats. Praktiska problem är också en del av 

vardagen där Löfberg (2013) menar på att stora problem och utmaningar existerar bland 

annat inom distribution, vilket skulle kräva enorma resurser för att möjliggöra leverans 

till majoriteten av kunderna då en stor del bor långt utanför städerna med bristande 

infrastruktur. Då företaget ska leverera till slutkonsumenterna är det inte 

kostnadseffektivt försvarbart att tro att det är möjligt att nå alla. Vidare berättar Löfberg 

(2013) att även betalningslösningar och hitta rätt prisnivå är större problem att hantera 

men även mer basala problem som att hitta rätt propp till elen existerar. Vidare 

framhåller Löfberg (2013) svårigheten med avståndet, Zambia ligger geografiskt långt 

bort vilken gör det dyrt och besvärligt med transport av maskiner och reservdelar. Ett 

konkret exempel var när Millions of Stoves skulle installera en mindre industriell 

pelleterar3, till denna behövde de ett antal ventilations rör, som hindra maskinen från att 

damma igen. Millions of Stoves kunde inte förutse att detta skulle utgöra problem att 

införskaffa men efter att sökt igenom hela Lusaka och stora delar av Zambia insåg dem 

att det inte fanns att tillgå, det slutade med att dem fick anlita en smed och tillverka ett 

alternativt rör vilket försenade arbetet (Löfberg, 2013).  

4.3.3 Affärsrelationer 
Löfberg (2013) berättar att de har upplevt svårigheter att teckna konkreta avtal när de är 

på plats i Zambia. De flesta de kommit i kontakt i är ofta väldigt positivt inställda mot 

samarbeten men vill alla dörrar öppna vilket i verkligheten resulterar i att teckna avtal 

är enligt Löfberg (2013) en tidskrävande process som är besvärlig samt kan villkor 

väldigt fort förändras. Löfberg (2013) berättar att han har erfarit en viss osäkerhet om 

tecknade avtal verkligen går att lita på. Millions of Stoves har arbetat väldigt nära en 

Zambisk organisation vid namn Enviroco (Löfberg, 2013). En affärsrelation som, enligt 

Löfberg (2013), har varit av mycket stor betydelse.  

”Det är möjligt att vi skulle kunna genomföra det här utan honom på Enviroco men jag 
tvivlar faktiskt på att vi skulle vara i Zambia utan honom.” 

 Löfberg (2013) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Maskin som tillverkar pellets av sågspån.	  
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Deras kontaktperson på organisationen, beskriver Löfberg (2013), brinner för deras 

samarbete och bidrar med stor kunskap om den zambiska marknaden då han kan det 

mesta om landet, dess olika regioner och språk. Denna kunskap har varit vital för 

Millions of Stoves etablering på den Zambiska marknaden (Löfberg, 2013). De har haft 

nära relationer till slutkonsumenterna löpande under utvecklingen av produkten berättar 

Löfberg (2013), detta i form av att erkänna vad människor betalar för 

matlagningsbränsle och försöka matcha dessa priser. De har även utfört test med 

pilotgrupper som har gett sin åsikt om produkten i fråga (Löfberg, 2013). Den goda 

affärsrelationen de har med Enviroco möjliggjorde dessa undersökningar då de fick 

tillgång till dess kontaktnät. Relationen de har med kontaktpersonen i organisation 

möjliggör även för personalen på Millions of Stoves att inte behöva vara närvarande i 

Zambia permanent fortsätter Löfberg (2013), vilket de hade behövt utan denna kontakt.  

4.3.4 Anpassning av marknadsförhållanden 
Löfberg (2013) berättar att Millions of Stoves har försökt anpassa priset på sin produkt 

för att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till existerande produkter på marknaden. 

Då Millions of Stoves produkt täcker ett befintligt behov skapar de inte nya kostnader 

för konsumenterna, vilket Löfberg (2013) menar är viktigt då konsumenterna inom BoP 

har väldigt begränsade ekonomiska resurser. De arbetar kontinuerligt med att sänka 

priset på sin produkt, målet är att det ska bli billigare för människor att använda ett 

bättre alternativ än de befintliga mer hälsofarliga alternativen. Då de bristande 

distributionskanalerna gör det svårt att nå ut till potentiella konsumenter på 

landsbygden har Millons of Stoves valt att befinna sig på platser där människor samlas, 

detta i större städer där människor från landet kommer för att arbeta (Löfberg, 2013).  

Att dra nytta av aspekten att produkten är miljövänligt nischad, för att nå ut till 

potentiella konsumenter, försöker Millions of Stoves komma i kontakt med företag som 

arbetar samhällsansvarsenligt och informera sina anställda om produkten (Löfberg, 

2013).  

”… företag med samhällsansvar erbjuder ett personalerbjudande för personer som är 
intresserade av vår produkt och köpa dem via sina lönecheckar.” 

 Löfberg (2013) 
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På detta viset – i strävan att undvika en lång distributionskedja utan istället nå ut till 

kunder som befinner sig i folksamlingar – försöker de arbeta runt de bristfälliga 

distributionskanalerna. Löfberg (2013) menar att de ständigt försöker förenkla 

processer och outsourca funktioner inom företaget och använda sig av befintliga 

strukturer och marknader. Löfberg (2013) ger ett konkret exempel där de ska använda 

sig av ett mobilt betalningssystem som är etablerade på marknaden, vilket underlättat 

betalningen för konsumenterna men även för Millions of Stoves. Vidare att de även gett 

produkten ett Zambiskt namn, vilket de testat på slutkonsumenterna och fått positiv 

återkoppling på (Löfberg, 2013). Löfberg (2013) fortsätter och betonar vikten av att 

vara flexibel vid företagande mot BoP-marknaden, simultant som det är viktigt att 

kunna driva igenom avtal. Att erkänna att saker och ting inte utvecklar sig som planerat 

är också viktigt enligt Löfberg (2013), som tror att det krävs en övertygelse och 

persistens i ens inställning att det dem gör är värdefullt för att överleva på marknaden. 

4.4 OrgBooster 
OrgBooster är ett konsultföretag med kontor i Stockholm som arbetar både med MNF:s 

och SMF:s för att bistå dessa med kunskap, inspiration, expertis och support för att 

förstå och hantera bland annat framtida möjligheter och problem. OrgBooster hjälper 

till att omvandla kärnvärdet i företag och individer från att vara strikt vinstdrivande till 

att förse företag och ledare med kunskap som också har en positiv inverkan på 

samhället de verkar i och i organisationen de verkar för (Orgbooster, 2013).  

Suzanne Dagseven är konsult och medgrundare av OrgBooster och är involverad i 

SIDA:s och PWC:s gemensamma projekt: Innovation Against Poverty, där hennes 

position är utvärderings– och kunskaps ansvarig. Det är ett globalt projekt där 

innovativa företag kan söka ekonomiskt bidrag hos SIDA för att utveckla sin idé, vilket 

kan bidra till minskad fattigdom och bättre levnadsförhållanden. Dagseven har tidigare 

arbetat inom SIDA:s motsvarighet i Australien och var ansvarig över deras Afrika 

avdelning men har även arbetat som konsult för MNF för att hjälpa dessa att skapa nya 

affärsmodeller som även kommer fattiga områden i Afrika och Asien till nytta. 
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4.4.1 Inträde på marknaden 
Dagseven (2013) anser sig kunna se en skillnad mellan hur MNF:s och SMF:s träder in 

på BoP-marknaden. Gällande MNF:s har de oftast sitt huvudkontor beläget i ett land 

med en utvecklad marknad, deras befintliga teknologi är då oftast det dem vill utnyttja 

då den är överlägsen den som går att hitta inom BoP. De ser ofta att deras produkt har 

potential mot denna marknad då den täcker behov som nödvändigtvis inte tillfredsställs 

som det ser ut nu (Dagseven, 2013). SMF:s har dock tendensen att lokalisera befintliga 

behov som inte bemöts tillräckligt och därefter utveckla en produkt under tiden som 

MNF:s anpassar en befintlig produkt mot marknaden (Dagseven, 2013). Nyckeln till att 

göra ett framgångsrikt inträde på marknaden är enligt Dagseven (2013) att verkligen 

förstå vad slutkonsumenten på BoP har för behov samt hur de bäst skall bemötas bör de 

samarbeta med befintliga sociala entreprenörer på marknaden eller sammankopplas till 

befintliga nätverk för att på bästa sätt kunna genomföra marknadsundersökningar.  

”Om företag inte kommer från landet är samarbeten superviktigt. Nyckeln att nå 
slutkonsumenterna är genom dessa samarbeten, när de utvecklar sina affärsmodeller, 
för att nå befintliga nätverk, hur de bör leverera sina produkter eller tjänster men 
framförallt i marknadsundersökningssyfte. Att vara förmögna att genomföra 
marknadsundersökningar i syfte för att förstå slutkonsumenternas behov inom BoP 
samt hur företag bör utveckla produkter och tjänster som möter dessa behov är väldigt 
viktigt.” 

Dagseven (2013) 

4.4.2 Upplevda marknadsförhållanden 
Det börjar skönjas en innovativ atmosfär på många delar av den afrikanska kontinenten 

genom de projekt som finns och utvecklas på marknaden menar Dagseven (2013), vilka 

i stor utsträckning riktar sig till BoP-marknaden. Energisektorn är ett område där det 

bedrivs många projekt, vilket medför att människor inom BoP bland annat börjat få 

tillgång till energi. Samtidigt sker det inom vissa industrier, exempelvis 

telekombranschen, en teknologisk utveckling där den mobila infrastrukturen är 

avancerad även i jämförelse med vissa utvecklade marknader. Detta skapar möjligheter 

och underlättar för många företag aktiva i Afrika (Dagseven, 2013). 

Dagseven (2013) menar att det finns många problem med Afrika överlag, som svaga 

regeringar, korruption, undermålig infrastruktur och distributionskanaler samt 

möjligheten för människor att tillgå kredit. Även problem att driva konventionell 
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marknadsföring är ett problem företag upplever, ovanstående främjar SMF:s 

innovationsfärdigeter då de måste anpassa sig för att kunna angripa problemen 

(Dagseven, 2013). Vidare menar Dagseven (2013) att det kan vara svårt att få 

marknaden att acceptera ens produkter och tjänster, vilket en själv må tycka 

människorna borde vilja ha, så som rent vatten och rengöringsprodukter.  

”Problemen med undermåliga vägsystem (infrastruktur) är att de påverkar företagens 
förmåga att nå ut till kunder, och när saker som företagen behöver saknas skapas 
lösningar genom innovation. Därför behöver företagen vara förmögna att agera 
innovativt för att hitta lösningar.” 

Dagseven (2013) 

Dagseven (2013) upplever att lokala entreprenörer som vill involvera sig i näringslivet, 

antingen som producent eller konsument har svårt att genomföra detta på grund av de 

barriärer och avstånd som finns mellan marknaden, aktiva företag och lokala 

entreprenörer. Dessa lokala entreprenörer har ingen affärsmässig kunskap och den hjälp 

som skulle behövas för att involvera dessa människor på marknaden finns inte att tillgå. 

Affärskoncept som är självklara för människor på utvecklade marknader är helt 

obekanta för dem menar Dagseven (2013). Det medför att produkter med stor potential 

på marknaden rinner ut i sanden då de som ligger bakom produkten inte vet hur de skall 

gå tillväga för att erbjuda den. Här tror Dagseven (2013) att SMF:s har en viktig roll att 

fylla, att hjälpa dessa verksamheter eller involvera dem i organisationen. BoP-

marknaden saknar ofta information och nätverk som sammankopplar den, bland annat 

då infrastrukturen är så pass undermålig och fragmenterad. SMF kan underlätta detta 

för de sociala entreprenörerna genom att arbeta innovativt. Det kan bidra till att 

lokalbefolkningen får en bild över vad de faktiskt kan sälja, till vilket pris, för att täcka 

kostnader. En lösning kan vara att skapa ett handelsforum som fungerar som en länk 

mellan företag och lokala entreprenörer (Dagseven, 2013). 

4.4.3 Affärsrelationer 
Enligt Dagseven (2013) är det en klar fördel, framförallt för västerländska SMF:s, att 

vara på plats på marknaden. Detta för att underlättar hur företaget bör ställa sig mot 

konsumenternas behov samt hur de kan överkomma distributionshinder när de 

personligen integrerar med dem och upplever problemen själva (Dagseven, 2013). För 

SMF med västerländsk bakgrund är en av de mest vitala affärsrelationer samarbeten 
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med sociala entreprenörer4 och icke-statliga organisationer. Dessa ser Dagseven (2013) 

som nyckeln till att skapa sig en förståelse hur företaget i fråga ska överkomma hinder 

som undermålig infrastruktur och distributionskanaler, utveckla en effektiv 

affärsmodell samt hur de kan sammankopplas till befintliga nätverk för att så effektivt 

som möjligt förstå marknadens affärsklimat och behov. Dessa icke-statliga 

organisationer och sociala entreprenörer har mycket erfarenhet och står i kontakt med 

slutkonsumenterna vilket gör att de kan komma att spela mycket viktig roll som 

medlare mellan företaget och marknaden i erhållandet av information (Dagseven, 

2013). Dessa projekt och samarbeten främjar skapandet av nätverk och därmed 

spridandet av kunskap och information, något som Dagseven (2013) anser är viktigt för 

det enskilda företaget, för att långsiktigt åstadkomma en fungerande marknad. 

Nätverken möjliggör för företag att lättare hitta samarbetspartners och med det lättare 

öka sin förståelse av marknaden och dess behov, vilket enligt Dagseven (2013) är 

avgörandet för att verka inom BoP. 

4.4.4 Anpassning av marknadsförhållanden 
Enligt Dagseven (2013) behöver SMF:s anpassa sig efter de klassiska problem som 

relateras till BoP; korruption, ostabila politiska ramar, undermåliga infrastrukturer och 

distributionskanaler. En steg till denna anpassning är enligt Dagseven (2013) att vara 

närvarande på marknaden, detta för att komma närmare slutkonsumenten och uppleva 

problemen i första person. Att hitta lokala samarbetspartners betonar Dagseven (2013) 

också som en nyckel till att vara förmögna att företaga på denna marknad, dessa 

partners kan bestå av icke-statliga organisationer och befintliga sociala entreprenörer på 

marknaden. De bidrar bland annat med sitt kunnande om gällande 

marknadsförhållanden och befintliga nätverk, vilket har potential att underlätta för 

företag att effektivt genomföra marknadsundersökningar om slutkonsumentens behov 

samt till innovativa lösningar till de undermåliga distributionskanalerna (Dagseven, 

2013). Hur företagen sedan väljer att marknadsföra sig själva på är också av stor 

betydelse, och Dagseven (2013) menar att människornas behov inom BoP inte 

särskiljer sig markant från västvärlden. Att erkänna att även dessa människor har behov 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Social entreprenör: är entreprenörer som arbetar innovativt för att lokalisera lösningar på 
samhällsproblem baserade på affärsmässiga metoder. 
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utöver de fysiologiska och i vissa fall föredrar självförverkligande produkter snarare än 

rent vatten, så det är enligt Dagseven (2013), viktigt att marknadsföra sin produkt på 

rätt sätt och inte bara ta förgivet att rent vatten kommer sälja sig själv. Det gäller att 

arbeta innovativt i marknadsföringen mot denna marknad, konventionella 

marknadsföringsmetoder som radio fungerar väl för att öka medveten om ens produkter 

på marknaden (Dagseven, 2013). För att fortsätta argumentet om vikten av att tänka 

innovativt så sker marknadsföring genom mobiler, detta då mobiltelefonin är väldigt 

utvecklad och de flesta personer inom BoP äger en mobiltelefon (Dagseven, 2013). 

Användandet av sociala entreprenörer för att sprida medvetenheten om ens produkt är 

även det ett alternativ som innovativ lösning som distributionskanal samt för att höja 

medvetenheten, Dagseven (2013) menar att detta är effektivt då det blir de sociala 

entreprenörernas roll att bilda slutkonsumenterna och genom olika incitament, 

exempelvis ackordslön, även har potential att bli framgångsrika säljare. Efter 

Dagsevens (2013) erfarenheter så är sociala entreprenörer duktiga på att lokalisera nya 

infallsvinklar och lösningar på problem som BoP-marknaden ger upphov till. 
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5. Analys 

Detta kapitel kommer att ställa vår teoretiska referensram mot den insamlade empirin 
och analysera utfallet av detta – vad säger teorin, vad visar empirin, hur kan detta 
tolkas samt vad kan vi göra för antaganden grundat på detta. 
	  
 

5.1 Konkurrens  
Grim et.al. (2006) menar att företag kan erhålla konkurrensfördelar på BoP-marknader 

genom att ha både ekonomiska och sociala objektiv, Seelos & Mair (2006) skriver att 

befintliga sociala entreprenörer på marknaden strävar att uppnå bägge dessa objektiv. 

Från den empiriska insamlingen betonade OrgBooster betydelsen av användandet av 

sociala entreprenörer då dessa bidrar med ett kunnande om marknadsförhållandena, 

vilket möjliggör att företagen överhuvudtaget ska vara förmögna att företaga på denna 

marknad. Millions of Stoves har själva erfarit detta då de samarbetat väldigt nära en 

person, som vi upplever vara en social entreprenör från en icke-statlig organisation, 

som enligt respondenten har bidragit otroligt mycket med sin marknadskännedom i 

deras etableringsprocess mot BoP-marknaden. Vi kan av ovanstående tolka att det har 

förekommit samarbete med sociala entreprenörer vilket faktiskt skapat 

konkurrensfördelar, dock inte i enlighet med teorin som sammankopplar det med 

sociala och ekonomiska objektiv. Därav finns det anledning att bekräfta att samarbeten 

med sociala entreprenörer ger företagen möjlighet att skapa konkurrensfördelar, dock 

inte igenom sociala och ekonomiska objektiv. Detta utesluter inte att företagen faktiskt 

har både sociala och ekonomiska objektiv, men vi kan slå fast att de inte används i ett 

syfte för att skapa konkurrensfördelar.  

Jansson (2007) menar att företag skapar sig konkurrensfördelar genom att erbjuda 

konsumenten en lösning till ett befintligt problem. Under insamlandet av empirin 

visade det sig att Millions of Stoves indirekt arbetade på detta sätt. De framhöll vikten 

av att erbjuda en produkt som inte belastar hushållen med nya utgifter utan deras idé är 

att ersätta ett dyrt och hälsofarligt alternativt med en billigare och hälsosammare 

produkt. Samma mönster kan vi se återfinns hos HiNation som inte bara erbjuder en 
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produkt med förmågan att erbjuda människor på BoP-marknaden tillgång till en 

billigare ljuskälla och möjlighet till att ladda sin mobil, utan människorna slipper 

utgifter för fotogen och betala höga kostnader för laddning av mobil. Produkten kan 

även generera en affärsmöjlighet menar HiNation. Utifrån detta gör vi tolkningen att 

både Millions of Stoves och HiNation ser fördelarna med att erbjuda en produkt som 

redan är en befintlig utgift men vi menar att dem inte gör det för att skapa sig 

konkurrensfördelar gentemot andra aktörer utan i båda fallen är det för att erbjuda något 

som skapar ett mervärde för människorna på BoP och inte belastar deras redan 

ansträngda ekonomi. Därmed går det att delvis bekräfta teorin, det vill säga att erbjuda 

en lösning på ett befintligt problem stämmer men inte i den meningen att skapa sig 

konkurrensfördelar utan för att underlätta och indirekt hjälpa människorna.  

Företag som främjar nya innovationsfärdigheter skapar en möjlighet att framgångsrikt 

företaga på BoP-marknaden och kommer sannolikt erhålla konkurrensfördelar från 

detta, menar Burgess & Steenkamp (2006). Under intervjuerna har innovation varit 

återkommande där samtliga respondenter menar att innovativa idéer och lösningar är ett 

måste för att hantera förhållandena på marknaden. HiNation påpekar då det finns en hel 

del problem på BoP-marknaden som skiljer sig från utvecklade marknader kräver det 

av företag att vara innovativa. Ignitia understryker behovet av att vara innovativa vid 

marknadsföring för att nå ett stort segment på ett utbrett geografiskt område, vilket 

även OrgBooster betonar och menar att problemen med att driva konventionell 

marknadsföring främjar SMF:s innovationsfärdigheter. Millions of Stoves i sin tur har 

som åsikt att innovation är ett måste för att hantera distributionen på BoP-marknaden. 

Vi kan från empirin urskilja att innovation mer eller mindre är ett måste för att möta 

BoP:s unika karaktärsdrag samt hantera de problem som tidigare är belysta men även 

nya problem kontinuerligt uppstår med marknaden, detta kräver flexibilitet hos företag. 

Därav finns det anledning att bekräfta teorin. Dock menar vi att konkurrens inte är det 

främsta bekymret för företag på BoP då det idag finns begränsat antal aktiva företag på 

marknaden och andra problem ges större uppmärksamhet och prioriteras högre.  
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5.2 Samarbete 
Sheth & Parvatiyar (1992) menar att företag som äntrar marknader som anses vara 

riskfyllda och turbulenta, men har goda framtidsutsikter kan gardera sig genom att 

knyta sig till befintliga eller lokala företag på marknaden, någonting som Child et.al 

(2005) styrker. HiNation arbetar nära sina mellanhänder, i form av icke-statliga 

organisationer och mikrofinansföretag, som har nära befintliga relationer till 

slutkonsumenterna. Millions of Stoves har även dem samarbetat med en icke-statlig 

organisation som enligt företaget har gjort det möjligt för dem att etablera sig på 

marknaden. Att samarbeta med icke-statliga organisationer och befintliga företag är 

också någonting som OrgBooster ser som en nyckel för att kunna företaga inom BoP. 

Vi tolkar ovanstående att samarbete med befintliga aktörer på marknaden är någonting 

som har spelar en central roll i möjliggörandet av företagens etablering på marknaden. 

Därav anser vi det befogat att bekräfta att samarbete aktörer emellan på BoP-

marknaden är av yttersta betydelse inom marknadsstrategier riktad mot denna.  

5.2.1 Nätverk 
Enligt Mtigwe (2006) har företagsnätverk en central roll i erhållandet av information 

om marknaden, Jansson (2007) utvecklar detta ytterligare och menar att användandet av 

nätverk inom affärsstrategi på utvecklingsmarknader möjliggör för företag att förstå sig 

på affärsklimatet. Från intervjuerna ser vi tydliga korrelationer till dessa teorier. Ignitia 

som har erhållit support från ett nätverk bestående av västerländska företag aktiva på 

marknaden, ett nätverk som fungerat som en smältdegel där deras gemensamma 

erfarenheter och information om marknaden samlas och distribueras inom nätverket. I 

HiNations fall har deras nätverk bestående av inhemska agenter på BoP-marknaden 

bidragit med den specificerade kunskap de har saknat och de har i sin tur även fått 

tillgång till dessa agenters befintliga nätverk på marknaden. Millions of Stoves 

samarbete med Enviroco har gett dem tillgång till deras nätverk och med det även 

möjligheten att införskaffa marknadsinformation som annars varit otillgänglig för dem. 

Efter OrgBoosters erfarenheter var de av åsikten att ha tillgång till befintliga nätverk på 

marknaden är avgörande för att kunna verka inom BoP, detta i syfte för att hitta 

samarbetspartners och därmed utöka sin förståelse för marknaden och dess behov. Vi 

tolkar att samtliga undersökningsföretag har, efter egna erfarenheter, insett att 
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nätverken har varit väldigt betydande för deras etablering och verksamhet på 

marknaden och strävat att upprätthålla och underhålla dem. Därav ser vi att empirin går 

jämte teorin kring nätverkens roll på dessa marknader och därmed bekräfta att nätverk 

är en nyckel för SMF:s att vara förmögna att verka på denna marknad.  

5.3 Relationer 
Ford et.al. (2006) menar att relationer hjälper till och sparar tid då det möjliggör att 

erhålla andra företags resurser och färdigheter. Relationer är något centralt vi sett 

genom samtliga intervjuer som haft stor inverkan på företagens agerande. Simultant 

skriver Seelos & Mair (2006) att marknader som upplever djup fattigdom är det av stor 

vikt att bygga relationer med sociala entreprenörer för möjliggörande att framgångsrikt 

företaga på marknaden, som bidrar i lärandet av den lokala affärskulturen och sociala 

strukturer. Ignitia har kunnat genomföra en omfattande satsning på marknaden och 

pressat priserna på sin tjänst genom ett samarbete med landets största teleoperatör och 

på så vis tillgå deras resurser. Samtidigt har Ignitia kontakt med olika 

bondeorganisationer för att skapa sig bättre uppfattning av den lokala marknaden. 

Millions of Stoves ingick ett partnerskap med en lokal organisation, vilket resulterat i 

att Millions of Stoves skapat sig stor kunskap om marknaden från partnerföretaget då 

de kan den lokala affärskulturen, har erfarenheter från den sociala strukturen samt 

innehar redan etablerade relationer. HiNation agerade genom ett tredje alternativ, 

agenter, som generera lokal marknadskännedom tillbaka till företaget samtidigt som 

dem samarbetar med regeringar och icke-statliga organisationer. Som OrgBooster 

framhäver är samarbeten med sociala entreprenörer och icke-statliga organisationer den 

mest vitala affärsrelationen för SMF som är aktiva på denna marknad. Dessa empiriska 

resultat tolkar vi som att relationer är viktiga i alla affärstransaktioner oberoende av 

marknadsform. Dock ser vi ett ökande behov av relationer inom BoP för att erhålla 

information och kunskap om marknadens karaktär som annars är svår att införskaffa 

samt behovet av lokala kontakter som verkligen förstår den sociala strukturen och 

människors behov. Utifrån våra empiriska data menar vi att det är befogat att konstatera 

att teorin kring relationer och dess vikt på utvecklingsmarknader stämmer. 

Ford et.al. (2011) menar att affärsrelationer inom BoP inte bör vara ensidiga och 
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företag bör sträva efter att göra affärer med konsumenterna inte endast emot dem, 

Germünden et.al. (1997) stärker argumentet att affärsrelationer är något att investera 

inom då de ytterst kan ses som indirekta marknadsinvesteringar. Barki & Parente 

(2010) bidrar till diskussionen och menar att företag behöver skapa en relation med sina 

kunder som sträcker sig bortom endast lyssnande och efterforskning av deras beteende. 

Detta kan kopplas samman med vad Simanis & Hart (2008) menar när de skriver att 

företag inte endast bör sälja till de fattiga, utan även integrera dem i processen genom 

samarbete (BoP 2.0). Under våra intervjuer kunde vi urskilja att 

undersökningsföretagen integrerade slutkonsumenterna i varierande mån när respektive 

produkter och tjänster var under utveckling. Ignitia har under utvecklingen av deras 

produkt varit mycket måna om att anpassa den till bönderna så att de varit kapabla att 

utläsa väderleksrapporterna, i det senaste pilotprojektet deltog 500 stycken bönder i 

utvecklingen och utformandet av produkten. HiNation är det företaget som tagit mest 

avstånd till konsumenterna, de integrerades inte under utvecklingen av produkten och 

inkluderas inte – från vad vi kan urskilja från intervjun – med i det dagliga arbetet. 

Millions of Stoves har genom sitt samarbete med Enviroco varit förmögna att skapa 

nära relationer till slutkonsumenterna, och därmed kunnat utföra test med pilotgrupper 

som sedan gett Millions of Stoves återkoppling om hur de upplevde produkten. Under 

intervjun med Organicbosster framkom det att de tyckte det var viktigt att vara 

närvarande på marknaden i syfte att uppleva slutkonsumenternas vardag, och genom att 

integrera med dem underlättar förståelsen av deras behov och överkomma hinder. Att 

HiNation inte kollaborerar med slutkonsumenterna i samma grad som de övriga 

undersökningsföretagen tror vi kan förklaras av faktumet att de använder sig av 

mellanhänder och därmed valt att hålla en viss distans. Vi anser oss inte vara kapabla 

att tolka hur återkopplingen till kunderna efter produktlansering har varit, men vi finner 

tydliga empiriska bevis på att företagen strävar att samarbeta med slutkonsumenterna 

under utformandet av produkten. Vi tolkar det som att undersökningsföretagen därav 

insett vikten att inkludera konsumenterna i processen och inte endast kommunicerat 

med marknaden genom andrahandsinformation. Därför finner vi belägg för att bekräfta 

att majoriteten av empirin stöder teorin och att tre av fyra undersökningsföretag 

använder sig av marknadsstrategier synonyma med BoP 2.0 och det fjärde BoP 1.0.  
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5.4 Tillgänglighet, prisnivå, acceptans, medvetenhet 
Anderson & Markides (2006) menar att tillgänglighet är en av de största utmaningarna 

på BoP-marknaden där bristen på fungerande distributionskanaler skapar längre 

distributionskedjor och därmed tenderar att bli kostsammare, vilket kräver innovativa 

lösningar. Problemet med en lång distributionskedja är något Millions of Stoves 

upplever och aktivt arbetar med men framhåller att det skulle krävas enorma resurser 

för att nå ut till alla kunder. För att hantera detta arbetar Millions of Stoves runt de 

bristfälliga distributionskanalerna genom att ständigt förenkla processer och outsourca 

funktioner inom företaget samt använda sig av befintliga strukturer och marknader. En 

lösning de planerar är att befinna sig på platser där människor samlas, där tanken är att 

människorna kan köpa produkten och bränslet när dem ändå är där. På det sättet skulle 

Millions of Stoves undvika långa distributionskedjor och höga kostnader. 

Problematiken med långa och dyra distributionskanaler för BoP-marknaden är även 

något OrgBooster uppmärksammar och menar att det är en klar fördel om SMF, som 

arbetar mot BoP, är på plats och engagerar sig för att själva uppleva konsumenterna, 

förstå deras agerande samt få en känsla av marknaden, därmed möjliggöra att 

överkomma distributionshinder. Vidare resonerar OrgBooster att nyckeln till att skapa 

sig förståelse för hur de ska överkomma distributionsproblematiken är samarbeten med 

sociala entreprenörer och innovativt tänkande.  Ignitia upplever inte samma 

problematik då deras tjänst nyttjar teleoperatören och dess telenät, vilket är en av de 

industrier som är välutvecklade. Vi tolkar distributionsproblematiken som en väsentlig 

del för företag att hantera då framförallt två av intervjuföretagen hade lokaliserat det 

som ett stort problem att övervinna. Det tredje intervjuföretaget upplevde inte samma 

problem vilket beror på dess tjänst. Detta tolkar vi som att företags tjänster och 

produkter kan ligga till grund för hur problematisk distributionskedjan upplevs samt att 

innovation är ett ledord där det ständigt gäller att vara öppen för nya metoder och de 

klassiska tillvägagångssätten inte går att tillgå. Detta menar vi tyder på att teorin 

stämmer, att innovation behövs där distributionskanalerna är underutvecklade.  

Anderson & Markides (2006) menar för att kunna sälja till slutkonsumenterna på BoP-

marknaden, behöver företagen säkerställa att prisnivåerna är överkomliga. I Ignitias fall 

så har de under utvecklingen av deras produkt strävat att hålla priserna nere, genom 
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samarbete med en teleoperatör. Ett samarbete vilket visat sig varit gynnsam för 

samtliga parter (Ignitia, teleoperatören samt slutkonsumenten) och för Ignitias del i 

form av lägre kostnader för att kunna erbjuda slutkonsumenterna en produkt till ett 

överkomligt pris. HiNations produkt betyder en stor engångsutgift för 

slutkonsumenterna den är ämnad för trots att de har arbetat för att sänka priserna, ett 

problem företaget kan kringgå genom samarbeten med företag som erbjuder mikrolån. 

Även att produkten ämnar ersätta befintliga kostnader som fotogen och med förmåga 

att generera intäkter för slutkonsumenten bidrar till att den högre engångskostnaden kan 

ses som en investering. Millions of Stoves har varit noggranna med att undersöka hur 

mycket slutkonsumenterna betalar för matlagningsbränsle, något respondenten menar 

varit svårt men som underlättats genom deras kontakter. Dessa priser har de sedan 

försökt matcha och kontinuerligt försökt sänka, en stor fördel de ser med sin produkt är 

att den ersätter ett befintligt behov och därmed inte bidrar till nya kostnader för 

slutkonsumenten. Vi tolkar det som att samtliga av företagen som erbjuder marknaden 

en produkt eller tjänst har varit medvetna om de knappa resurserna som 

slutkonsumenterna har att tillgå. De har även arbetat aktivt med att sänka priset för att 

produkten inte ska belasta slutkonsumenterna orimligt mycket. Två av företagen har 

även utvecklat produkter som ersätter befintliga kostnader och är hälsosammare 

alternativ för slutkonsumenterna. Därav ser vi att teorin och empirin går hand i hand när 

det kommer till att erbjuda produkter eller tjänster till överkomliga priser är någonting 

som krävs för att vara förmögna att sälja den till marknaden.  

Är marknaden villig acceptera produkten eller tjänsten i fråga menar Anderson & 

Markides (2006) är en relevant fråga att ställa för företag som söker sig till BoP-

marknaden, produkten behöver anpassas till marknadens unika karaktärsdrag och 

slutkonsumenternas behov. I relation till denna teori framgår det av våra 

undersökningsföretag anpassat sig för att deras produkter ska accepteras. Ignitia möttes 

av skepticism mot produkten i början men framhåller vikten av skapa tillit för tjänsten 

och vara beredd på att revidera den tills konsumenterna förstår den och ser dess värde. 

Liknande tankesätt har Millions of Stoves som undersökt slutkonsumenternas 

inställning till produkten. HiNation har upplevt ett annorlunda scenario där produkten 

inte har behövt anpassas, varken i sig själv eller till olika marknader då de menar att 
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BoP-marknadens behov är landsöverskridande och jämbördiga. Istället har de arbetat 

med att lyfta fram fördelarna med produkten och få slutkonsumenterna att inse att 

produkten kan ses som en investering. Behovet av anpassning har även OrgBooster 

uppmärksammat genom erfarenhet och menar att det kan vara svårt att få marknaden 

acceptera ens produkter och tjänster. Utifrån våra empiriföretag kan vi se att samtliga 

på ett eller annat vis varit tvungna eller känt behovet av anpassning eller visa nyttan av 

produkten. Vi ser dock att Ignitia som i grunden har den mest avancerade produkten 

varit de som arbetat mest med anpassning. Det tolkar vi som att det finns ett samband 

mellan att avancerad teknik behöver i större grad anpassas och simplifieras då 

människor på BoP inte har samma preferenser och relation till teknik som utvecklade 

marknader, tekniken är inte lika självklar för BoP-marknaden. Baserat på de empiriska 

data finner vi det befogat att bekräfta teorin och dess slutsatser. 

Anderson & Markides (2006) menar att majoriteten av människorna på BoP-marknaden 

är otillgängliga för konventionella marknadsföringsmetoder vilket innebär ännu en 

utmaning för företagen på denna marknad. För att öka medvetenheten om diverse 

produkter behöver företagen vara innovativa i deras marknadsföring (Anderson & 

Billou, 2007). Ignitia säger sig vara medvetna om att det krävs innovativa lösningar för 

att effektivt göra slutkonsumenterna medvetna om produkten. De planerar att starta en 

marknadsföringskampanj där de kommer använda sig av ett stort antal billboards, dela 

ut broschyrer på relevanta platser. Utöver det har Ignitia också undersökt hur 

slutkonsumenterna rör sig, de fann att många använder sig av bussar så de har givit ut 

dekaler med företagsinformation till chaufförerna. Slutligen försöker de också övertala 

teleoperatören de samarbetar med att placera reklam på deras billigaste förutbetalda 

kontantkort till mobilerna. OrgBooster har upplevt att konventionella 

marknadsföringsmetoder så som radio varit ett effektivt sätt att öka medvetenheten på 

dessa marknader. Dock menar OrgBooster att företag ofta behöver arbeta innovativt i 

utformningen av marknadsföring, de har sett att reklam genom mobiltelefoner varit ett 

mycket effektivt sätt att öka medvetenheten då majoriteten av slutkonsumenterna äger 

en mobiltelefon. Med belägg från det empiriska materialet tolkar vi att konventionella 

marknadsföringsmetoder i syfte att skapa medvetenhet hos slutkonsumenterna faktiskt 

gett positiva resultat och frekvent används. Det här faktumet kan dock grunda sig på att 
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befolkningen på BoP är så pass stor, även om konventionella metoder endast når en 

mindre del av denna så är det tillfredsställande många, det framgår dock inte ur 

empirin. Detta simultant som ordet innovation förespråkas, något som även företagen 

talar för och använt sig av dock inte i samma utsträckning som de konventionella 

metoderna. Vi kan bekräfta att företagen har till vis mån arbetat innovativt i sin 

marknadsföring, dock inte i den utsträckningen som teorin menar krävs. 
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitlet kommer uppsatsens resultat att redogöras. Resultatet härrör 
från de slutsatser vi kan urskilja när analysen ställs mot det huvudproblem samt de två 
delproblemen denna uppsats ämnar besvara. Vidare kommer vi presentera förslag till 
fortsatt forskning inom det ämne uppsatsen berör, samt redogöra de begränsningar 
som finns att belysa för studien. 
	  

 

6.1 Besvarande av delproblem 

Kräver BoP-marknaden en anpassning av marknadsstrategi? 

Samtlig litteratur kring BoP menar att marknaden fordrar att företag som strävar att 

etablera sig på denna marknad behöver genomgå en rad omställningar från det 

västerländska tänket kring marknadsstrategier. Detta då marknadens, med sina prekära 

karaktärsdrag, förutsättningar skiljer sig markant från de mer utvecklade marknaderna. 

Utifrån vår empiriska studie och analys kan vi konstatera och dra slutsatsen att 

undersökningsföretagen, i form av svenska SMF:s, har i många avseenden varit 

tvungna att anpassa sin marknadsstrategi utefter de karaktärsdrag BoP-marknaden ger 

upphov till.  

Vilka särdrag med BoP-marknaden kräver i så fall anpassning? 

De särdrag som vi genom denna studies gång har upptäckt varit relaterade till 

anpassningar har varit gemensamma för undersökningsföretagen. Den empiriska 

studien visar på att marknaden ger upphov till undermåliga infrastrukturer och 

distributionskanaler, särdrag vilka undersökningsföretagen har erfarit problematiska 

och som vi kan se krävt anpassning. Svårigheterna att inhämta marknadsinformation 

om sociala strukturer och konsumenters behov är någonting som den empiriska studien 

visar varit ett återkommande särdrag för våra undersökningsföretag, där vi kan se att 

anpassning i metod för insamlandet av denna information om marknaden har krävts. 

Marknadens fattiga och outbildade konsumenter har varit påtagliga särdrag som 

gemensamt haft inverkan hur undersökningsföretagen verkat mot denna.  
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6.2 Besvarande av huvudproblem 

Hur anpassar sig svenska SMF:s till de marknadsförhållanden som råder på Afrikas 
BoP-marknad? 

Vi kan genom den empiriska studien och analysen urskilja en röd tråd hur 

undersökningsföretagen anpassar sig mot BoP-marknaden. Genom samarbete med icke-

statliga organisationer, lokala företag och sociala entreprenörer har våra 

undersökningsföretag varit förmögna att etablera sig på denna marknad. De har genom 

dessa samarbeten fått tillgång till befintliga nätverk inom denna marknad, och med 

dessa avgörande nätverk lyckats erhålla den marknadsinformationen som är så vital i 

produktutvecklings– och etableringsprocessen. Vi har funnit att dessa affärsrelationer 

till lokala aktörer på BoP-marknaden är av yttersta vikt för att förstå marknadens 

sociala struktur och behov. Den empiriska studien och analysen har visat att företagens 

val att inkludera slutkonsumenterna i produktutvecklingsprocessen har möjliggjort för 

dem att anpassa produkten korrekt för att den ska bli accepterad. Vi drar slutsatsen 

inkluderandet av slutkonsumenterna är av stor betydelse för att företagen ska vara 

förmögna att anpassa produkten korrekt till konsumenternas preferenser. I 

överkommandet av de undermåliga distributionskanaler och infrastrukturer som är 

återkommande hinder inom BoP-marknaden är företagens förmåga att arbeta fram 

innovativa lösningar nyckeln. Även inom detta kan vi se att företags samarbeten och 

nätverk inom marknaden kan vara behjälpliga då de besitter erfarenhet hur dessa hinder 

tidigare har överkommits. Att marknadens förutsättningar har tendens att kontinuerligt 

förändras kräver att företagen är kapabla att vara flexibla för att bemöta oväntade 

utmaningar effektivt.  Vi kan här konstatera att SMF:s åtnjuter en fördel gentemot 

större organisationer inom BoP, detta då mindre organisationer tenderar att vara 

förmögna att agera och reagera snabbare.  

Svenska SMF:s anpassar sig till marknadsförhållandena på den afrikanska BoP-

marknaden genom att vara flexibla, innovativa och framförallt genom samarbete med 

lokala aktörer. Dessa samarbeten ger företagen tillgång till befintliga nätverk på 

marknaden vilka möjliggör insamling av den annars svåröverkomliga 

marknadsinformationen. 
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6.3 Rekommendationer till praktiker 
Ø Söka samarbetspartners med befintliga nätverk på respektive marknad. 
Ø Var måna om affärsrelationer med lokala aktörer.  
Ø Inkludera slutkonsumenterna inom BoP i produktutvecklingsprocessen. 
Ø Utarbeta en företagsmodell som är flexibel och främjar innovation. 

6.4 Begränsningar 
Denna studie har endast avsett att studera de anpassningar som BoP-marknaden ger 

upphov till. Studien tar inte hänsyn till hur kulturella skillnader länder emellan utan 

fokuserat på just BoP, detta då BoP:s grundläggande karaktärsdrag är 

landsöverskridande och generiska. Studien begränsar inte till att undersöka SMF:s inom 

en specifik industri. Detta grundar sig i att vi var medvetna om att denna marknad är 

tämligen oexploaterad av svenska SMF:s och därmed erbjuder ett väldigt limiterat urval 

av fallföretag, vilket skulle begränsa det empiriska datainsamlandet till för få företag. 

Vi garderar oss för att det finns anpassningar som BoP-marknaden ger upphov som 

denna studie inte belyser då studien begränsas av den utvalda teoretiska referensramen. 

Detta då marknadsstrategi är ett brett begrepp som omfattar många teorier, vår 

teoretiska referensram belyser endast anpassningar relaterade till de valda teorierna.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Forskning kring BoP-marknaden är i dagsläget relativ knapp, det finns mycket som 

fortfarande behöver studeras och belysas och vi har under uppsatsens gång framförallt 

funnit följande relevanta att undersöka: 

(i) Undersöka hur kulturella skillnader länder emellan påverkar BoP-

marknaden. Då den kulturella aspekten inte tas i hänsyn i denna studie 

skulle det vara intressant att belysa hur BoP-marknader länder emellan kan 

skilja sig åt. 

(ii) Undersöka betydelsen av affärsrelationer och/eller företags förmåga att 

vara innovativ på djupet inom BoP. Vi tror att en studie som endast 

fokuserar på ovanstående inom BoP-marknaden skulle vara av vikt då denna 

uppsats har påvisat att det är så pass centralt inom företagande mot 

marknaden. 

(iii) Undersöka den etiska aspekten med att bedriva affärer i vinstsyfte med 

världens fattigaste människor. Då företag skapar nya behov och därmed 
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utgifter som konsumenterna inom BoP tidigare inte haft hade forskning 

kring den etiska aspekten kring detta varit intressant. 

(iv) Undersöka samhällsnyttan dessa företag faktiskt bidrar med. Gör 

västerländska företag med vinstdrivande affärsmodeller livet drägligare för 

dessa missgynnade människor? 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

• Historia – När grundades företaget?  

• Antalet anställda inom företaget?  
• Vad har ni för vision och affärsidé?  

• Vilka marknader är ni aktiva på idag? 

Vägledande: Hur anpassar sig SMF:s till de marknadsförhållanden som råder inom 

Afrikas BoP-marknad?    

1. Såg ni en marknad och valde att utveckla en produkt till den eller utvecklade ni 

en produkt som ni sedan började leta efter en passande marknad till? 

2. Hur kom det sig att ni sökte er dit? 

3. Hur upplever ni Afrika som marknad? 

4. Hur ser er typiska kundbas ut på denna marknad? 

5. Hur ser affärsrelationerna mellan er och kunderna ut? 

6. Vilka affärsrelationer utöver kundrelationerna anser ni varit viktiga för att kunna 

företaga på marknaden?  

7. Hur upplever ni marknadsförhållandena? 

8. Har ni anpassat er efter de marknadsförhållanden, i så fall hur? 

9. Vilka svårigheter har ni upplevt med marknaden, hur har ni hanterat dessa? 

10. Vilka anpassningar har ni gjort som varit betydande för att kunna företaga på 

marknaden? 

11. Vad fick er att inse att marknadsförhållandena krävde en anpassning? 

12. Upplever ni konkurrens, vilka är i så fal1 era konkurrensfördelar? 

13. Hur ser en typisk affärsrelation ut? 

14. Availability (tillgänglighet) – Är detta ett problem ni fått hanterat? 
15. Affordability (överkomliga priser) – Har ni gått tillväga för att uppnå detta? 

16. Acceptability (acceptans): Är marknaden villig acceptera produkten eller 

tjänsten i fråga – hur har bemötandet mot er produkt varit?  

17. Awarness (medvetenhet) – Hur har ni arbetat i skapandet av detta? 
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