
 

  

Frugal innovations inverkan på ett 

företags ekologiska fotavtryck 
 

 

 

 

 

 

ANDREAS ENGWALL 

ANTON ÅLUND  

 

 

 

  

MG100X Examensarbete inom Industriell Produktion 

 

Stockholm, Sverige 2015 

 

 



 

 

 

 

Frugal innovations inverkan på ett företags 

ekologiska fotavtryck 
 

En fallstudie av två västerländska högteknologiska 

företag 

 

 

av 

Andreas Engwall 

Anton Ålund 

 

 
 

 

 

 

 

MG100X Examensarbete inom Industriell Produktion 

 

 

KTH Industriell teknik och management 

Industriell produktion 

SE-100 44 STOCKHOLM 



 

Sammanfattning  
I takt med att världen blir allt mer globaliserad kan fler människor ta del av de resurser som vår 

planet erbjuder. Idag förbrukas resurser motsvarande 1,5 jordklot per år och det är en siffra som 

förväntas öka de kommande åren. Det gör att miljökraven från myndigheter och organisationer 

blir allt striktare och det ställs högre krav på tillverkande företag att bli resurseffektiva. Det blir 

därför viktigare för företag att använda mindre resurser och samtidigt bevara produktens värde. 

Det är vad en implementering av frugal innovation skulle kunna innebära för tillverkandeföretag. 

Frugal innovation syftar till att skapa ett ökat värde för kunden samtidigt som mindre resurser 

förbrukas. Syftet med studien var att undersöka om västerländska högteknologiska företag är 

mottagliga för frugal innovation, med målet att bidra till forskningsområdet hur ett företag kan 

minska sitt ekologiska fotavtryck.  

 

Med vetenskapliga artiklar som underlag beskrivs frugal innovation, dess utveckling och varför 

frugal innovation skulle kunna vara lösningen på de klimatutmaningar som världen står inför. 

För att undersöka om frugal innovation tillämpas av företag idag genomfördes en fallstudie på 

två svenska högteknologiska företag, SAAB - Security and Defense Solutions och Ericsson AB.  

 

Fallstudien visar att SAAB - Security and Defense Solutions inte ser någon framtid för frugal 

innovation i sitt arbete medan Ericsson ser likheter mellan frugal innovation och en enklare 

tillverkningsmetod som de använder vid prototyptillverkning. Det visar att det finns en antydan 

till att västerländska högteknologiska företag kan implementera frugal innovation i sin 

verksamhet.  

 

Undersökningen har resulterat i slutsatsen att västerländska högteknologiska företag kan vara 

mottagliga för frugal innovation, men inte i syfte att minska sitt ekologiska fotavtryck. För att 

kunna bekräfta slutsatsen rekommenderas vidare undersökningar att utöka den genomförda 

fallstudien till flera företag och med fler intervjupersoner.  

  



 

Abstract  
As the world becomes more globalized more people can take advantage of the resources our 

planet has to offer. Each year 1.5 times of the earth’s resources is consumed and that is a figure 

expected to increase in the years to come. Due to these expectations environmental regulations 

has to be tightened, as well as the demands on manufacturing companies to become more 

resource efficient. This is an effect an implementation of frugal innovation could have on 

manufacturing companies. Frugal innovation aims to do more with less, which implies to 

creating more value without using more resources. This paper was conducted in order to evaluate 

whether western high-technological companies can use frugal innovation in order to reduce their 

ecological footprint. 

 

The paper discusses the area of frugal innovation and if it could be the solution to the challenges 

in climate change. The theories are anchored in a case study of two of Sweden’s most regarded 

high-technological companies, SAAB - Security and Defense Solutions and Ericsson AB.  

 

The case study shows that SAAB-Security and Defense Solutions and Ericsson have different 

mindsets regarding frugal innovation. SAAB-Security and Defense Solutions does not see a 

future for frugal innovation in the way they work, whilst Ericsson discusses the similarities 

between frugal innovation and a simplified manufacturing method that they use when developing 

prototypes. This illustrates that western high-technological companies can implement frugal 

innovation in their business. 

 

The conclusion is that western high-technological companies may be able to implement frugal 

innovation in their business, though not in order to reduce their ecological footprint. The findings 

suggest that future research expand on the case study with more companies and respondents. 
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1.   Inledning 

Till följd av att jordens resurser överkonsumeras är världens utveckling idag inte 

ekologisk hållbar (WWF, 2014; Zeschlky et.al, 2014). Av de naturresurser jorden 

förmå att producera under ett år förbrukas idag 1,5 gånger av de resurser som finns 

tillgängligt, det är en siffra som förväntas öka inom de närmsta åren. Samtidigt som 

en ökande befolkningsmängd och en stärkt världsekonomi leder till att världens 

medelklass växer allt snabbare (Zeschlky et.al, 2014). Inom de närmsta 20 åren 

uppskattas världens medelklass ha ökat med närmare tre miljarder människor och år 

2030 uppskattar forskare att det kommer att förbrukas mer än två jordklot per år 

(Radjou och Prabhu 2015; Zeschlky et.al, 2014). När världen också blir allt mer 

globaliserad och fler människor kan ta del av de resurser som vår planet erbjuder, 

ställs det hårdare krav på tillverkande företag att de ska göra mer med mindre 

resurser. I kombination med att marknader världen över förskjuts mot växande jättar 

som Indien och Kina måste västerländska företag få fotfäste på nya marknader 

(Gudlavalleti et. al, 2013). Istället för att anpassa sina högteknologiska produkter till 

lokala marknader, bör istället strategin vara att utveckla helt nya produkter direkt 

riktade till konsumenterna på den nya marknaden. En sådan utveckling kan både 

generera konkurrensfördelar och minska det ekologiska fotavtrycket (Govindarajan 

och Trimble, 2012; Radjou och Prabhu, 2015). Ett sådant skifte är vad frugal 

innovation skulle kunna innebära.  
 

1.1 Bakgrund 

Frugal innovation är förmågan att göra mer med mindre (Sehgal et.al, 2010), vilket 

syftar till att skapa ett ökat värde för kunden men också för samhället i stort samtidigt 

som mindre resurser förbrukas (Basu et. al, 2013). Därför har företag idag börjat titta 

på att förflytta delar av sin verksamhet till tillväxtmarknader för att kunna dra nytta av 

marknadsspecifika kunskaper (Gudlavalleti et. al, 2013). Tillverkning på marknader 

där tillgången på resurser är begränsad ställer krav på ingenjörerna att implementera 

frugal innovation. Det är en princip som skiljer sig från den globaliseringssatsning 

som företag vanligtvis brukar göra. Utgångspunkten brukar då vara en avancerad 

produkt som bantas ner genom att funktioner skalas av (The Nordic Frugal Society, 

2015).  
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Det är ett tillvägagångssätt som inte gynnar marknaden i längden, om företaget istället 

producerar i det land som produkten ska säljas på blir produkten lättare att 

marknadsföra samtidigt som konsumenterna har lättare att ta den till sig (Gudlavalleti 

et. al, 2013). 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om västerländska högteknologiska företag är 

mottagliga för frugal innovation, med målet att bidra till forskningsområdet hur ett 

företag kan minska sitt ekologiska fotavtryck. Syftet konkretiseras av följande fråga;  
 

Är frugal innovation en metod för ett högteknologiskt västerländskt företag att minska 

sitt ekologiska fotavtryck? 

1.3 Metod 

Information till studien hämtades från vetenskapliga artiklar och litteratur inom 

området. I ett tidigt skede noterades att många artiklar belyste hur företag som 

tillverkar enklare produkter kan tillämpa frugal innovation. Därför lades fokus på hur 

ett högteknologiskt företag kan utnyttja detta koncept vid tillverkning. Frugal 

innovation som forskningsområde är relativt nytt och därför begränsat till antalet 

empiriska studier. Därav kompletterades litteratursökningen med två intervjuer mellan 

60 och 120 minuter vardera med insatta personer från branschen. Intervjuerna 

genomfördes enligt Isakssons (2010) intervjumetod och byggde på en 

semistrukturerad intervjumall.  Frågorna uppmuntrade den intervjuade att tala fritt om 

specifika frågor och ämnen som berör frugal innovation.  

 

För intervju valdes två av Sveriges mest teknikintensiva företag ut (Hernández et.al, 

2014); SAAB AB - Security and Defense Solutions (kommer fortsättningsvis 

förkortas SAAB SDS) och Ericsson AB. De personer som intervjuades var Bo 

Wahlberg från SAAB SDS AB respektive Sebastian Elmgren från Ericsson.   
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1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till om frugal innovation kan vara en metod för ett 

högteknologiskt företag att minska sitt ekologiska fotavtryck. Studien kommer inte att 

ge svar på hur frugal innovation ska implementeras i företaget utan enbart utreda 

vilken inverkan det har på företagets ekologiska fotavtryck. Vidare avgränsas även 

omfattning av fallstudien till maximalt två företag för att minimera risken att erhålla 

för stor datamängd. 

1.5 Rapportstruktur 

Rapporten är uppdelad fyra avsnitt. I det första avsnittet introduceras frugal 

innovation och kritiken som riktas mot området. I första avsnittet presenteras även de 

klimat utmaningar världen står inför och hur frugal innovation kan vara lösningen till 

dem. Därefter presenteras fallstudien, innehållandes urvalsprocessen av de företag 

som studerades och en presentation av deras syn på frugal innovation. I det tredje 

avsnittet analyseras och jämförs de inhämtade resultaten från litteraturstudien och 

fallstudien. Slutligen presenteras slutsatsen för studien och vidare arbete diskuteras.  
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2. Produktutveckling för en hållbar framtid 

Nya direktiv från statliga instanser och organisationer dyker ständigt upp för att 

förhindra överkonsumtionen av jordens resurser. Direktiven ställer krav på dagens 

företag att utveckla produkter mer resurseffektivt vilket är en av anledningarna till att 

frugal innovation kan komma att utvecklas. Samtidigt som nya tankemönster slår 

igenom i industrin finns också tendenser till en attitydförändring bland dagens 

konsumenter. Medvetenheten kring det egna ekologiska fotavtrycket ökar vilket 

påverkar beteendet för hur vi konsumerar produkter. Förändringen gör att samhället 

kan komma att gå från en ägande till en delningskultur (Grosclaude et. al, 2014).  

2.1 Frugal innovation 

Frugal innovation kan betraktas som en reaktion på begränsningar i resurser, vare sig 

det är begränsningar rörande ekonomi, materiell eller anläggningar (Radjou, 2014). 

Frugal innovation utnyttjar istället dessa begränsningar för att skapa 

konkurrensfördelar. Genom att minimera användningen av resurser, eller utnyttja dem 

på ett nytt sätt, resulterar frugal innovation oftast i lågkostnadsprodukter 

(Govindarajan och Trimble, 2012; Radjou och Prabhu, 2015). Frugal innovation 

innebär inte bara lägre kostnader, utan även i vissa fall ett bättre alternativ beroende 

på vilken marknad produkten är ämnad för. Lågkostnadsbilen Tata Nano konkurrerar 

exempelvis snarare med mopeder än andra bilar på den indiska marknaden (Siddharth, 

2013; The Economist, 2013). I detta fall kan den frugala produkten sägas ha ett 

explicit samhällsuppdrag att höja transportsäkerheten för en snabbt växande 

medelklass (Radjou, 2014). På den västerländska marknaden kan frugal innovation 

istället ses som en motreaktion till tankemönstret mer är bättre. Det vill säga att 

företag utvecklar produkter med fler, inte alltid nödvändiga, funktioner till ett högre 

pris (Radjou och Prabhu, 2015).  
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Frugal innovation fokuserar istället på att generera mer värde i varje produkt genom 

att använda mindre resurser, se figur 1 (Sehgal et.al, 2010; Radjou och Prabhu, 2015).  

 
Figur 1. Frugal innovation innebär att skapa mer värde för kunden med mindre resurser. 

Frugal innovation för en produkt kan beskrivas med kvoten mellan kundvärdet i varje 

produkt och de använda resurserna (Radjou och Prabhu, 2015) enligt ekvationen 

!"#$%ä!"#
!"#ä!"#  !"#$!#"!

.      [1] 

Det innebär att företag använder färre resurser vid tillverkningsprocessen för att 

kunna spara tid, pengar och miljö samtidigt som kundens behov fortfarande tillgodo 

ses. Det betyder inte implicit att man ska tillverka enkla produkter utan snarare 

högkvalitativa moderna alternativ utifrån de resurser som finns att tillgå (Darapu et.al 

2014). Trots det är den allmänna uppfattningen av frugal innovation att företag 

tillverkar billiga och enkla produkter (Zeschlky et. al, 2014; Basu et. al, 2013). För att 

ändra uppfattningen av frugal innovation är det lämpligt att studera de fyra aspekterna 

nedan (Bound et. al, 2012). 

• Frugal innovation innebär att göra bättre produkter inte bara billigare 

produkter.  

• Frugal innovation sträcker sig även till tjänster, inte bara produkter. 

• Frugal innovation innebär en omformning av produkter, inte en avskalning. 

• Låga kostnader är inte synonymt med låg teknologi: frugal innovation kan 

kombineras med vad som betraktas som avancerad teknik.  
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2.1.1 Utveckling av frugal innovation 

Frugal innovation är egentligen en gammal metod för produktutveckling. Den första 

moderna tillämpningen av frugal innovation lanserades av Henry Ford 1914, T-

Forden (Sundin, 2015). T-Forden var inte en ny produkt, med fler funktioner eller 

med ny teknologi. T-Forden var en frugal innovation i det avseende att Ford 

standardiserade tillverkningen och därmed lyckades producera en bil med hjälp av ny 

teknik, vars tillgänglighet och pris genererade ett ökat värde för kunden (Sehgal et.al, 

2010). 

 

Frugal innovation har på senare år främst tillämpats på tillväxtmarknader. 

Kombinationen av en snabbt förändrad finansiell infrastruktur och en naturlig tillväxt 

gör marknaden mottaglig för snabba förändringar och nya aktörer (Investopedia, 

2015). Ett exempel på hur frugal innovation tillämpats är framgången för den indiska 

biltillverkaren Tata Motors. 2003 lanserades modellen Tata Nano till ett pris av 2000 

USD (Siddharth, 2013). Bilmodellen är framtagen för att göra det möjligt för 

medelklassen i Indien att äga en bil istället för att transportera hela familjen på en 

moped. Däremot skulle Tata Motors med nuvarande produktutbud ha svårt att 

konkurrera på den västerländska marknaden (The Economist, 2013). Detta eftersom 

väletablerade lågprisföretag som Honda och Skoda har mycket högre 

kvalitetsstandarder än Tata Motors. (Forbes, 2014). Frugal innovation har bättre 

förutsättningar att lyckas om produkten tillverkats utifrån rådande förutsättningar på 

marknaden (Basu et. al, 2013). 

2.1.2 Frugal innovation i dagens företag  

När företag i industrialiserade länder försöker slå sig in på en tillväxtmarknad bygger 

produktutvecklingen generellt sett på att skala ner en befintlig produkt (Radjou och 

Prabhu, 2015). Det är dock bevisat att detta är ett tillvägagångsätt som alltför ofta 

misslyckas (The Nordic Frugal Society, 2015; Gudlavalleti et. al, 2013). Det beror på 

att man i väst inte ser grundbehovet på marknaden utan istället fokuserar på 

ekonomisk vinst (Kaebernick et. al, 2003). Ett exempel på detta är Apples 

misslyckade lansering av sin iPad i Indien. Kunderna fann istället ett större behov av 

en mobiltelefon för att kunna ringa och skicka textmeddelanden (Kumar et.al, 2012).  
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Om företag inser vikten av att kunna anpassa sig till rådande förutsättningar med 

kundens behov i fokus finns det stora marknadsfördelar att vinna (Sharma et.al 2012). 

Två globala företag som är dragit nytta av frugal innovation är GE Healthcare och 

Siemens AG.  

 

GE Healthcare lanserade nyligen en strategi för frugal innovation inom tillverkning av 

företagets medicinska teknologi. EKG är den mest använda metoden för hjärttest i 

världen och GE Healthcare är marknadsledande leverantör av EKG-utrustning. Denna 

utrustning kostar normalt 5 000 USD och en undersökning 20 USD (Sharma et. al, 

2012). GE Healthcares utrustning var således ett otänkbart alternativ att använda för 

undersökningar på landsbygden i Indien av två anledningar. För det första har 

patienterna inte råd att betala för undersökningen och för det andra kan små kliniker 

inte betala för vare sig utrustning eller supportkostnaden. Dessa begränsningar 

definierade ramarna inom vilka GE Healthcare beslutade att utveckla en EKG maskin 

med ett pris på 800 USD (Sharma et. al, 2012; Bound et. al, 2012). GE Healthcare 

identifierade många sätt att sänka produktionskostnaderna och därigenom möjlig att 

sälja på en lågkostnadsmarknad. Utrustning som tidigare var skräddarsydd för varje 

kund omarbetades till en ny standardiserad produkt med hjälp av enklare 

komponenter (Govindarajan och Trimble, 2012). För att sänka kostnaden 

hjärtkurvorna ut på samma sorts remsa som används i indiska bussar (Bound et. al, 

2012). Tack vare hög kvalitet och det låga priset är utrustningen idag en av GE 

Healthcares mest sålda produkter och säljs även till sjukhus i både USA och Tyskland 

(Bound et.al, 2012). GE Healthcare har efter denna framgång satt upp som mål att 

med frugal innovation utveckla 100 medicinska apparater de närmsta fem åren 

(Govindarajan och Trimble, 2012).  

 

Siemens AG har nyligen utvecklat och implementerat en strategi för att främja frugal 

innovation genom hela förädlingskedjan, från utveckling till lansering (Agrawal et.al 

2012). Siemens kallar det SMART-strategi, som grundar sig i att produkt-

framtagningen ska fokusera på enkelhet, underhållsvänlighet, priskänslighet, 

tillförlitlighet och produktivitet. Målet med strategin är att öka företagets 

konkurrenskraft och tillföra ett ökat fokus på de företag som utgör fundamentet av 

branschens konsumentpyramid (Agrawal et.al 2012).  
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Dessa små till medelstora företag är ytterst priskänsliga, har begränsat med 

kvalificerade anställda och behöver enkla och användbara system.  

 

Ytterligare ett exempel på företag som arbetar med frugal innovation är det brittiska 

telekomföretaget Giffgaff (Radjou och Prabhu, 2015). På Giffgaff arbetar kunderna 

indirekt tillsammans med de anställda utvecklarna för att framställa bättre 

produkter.  Det vill säga att företagets mest proaktiva konsumenter identifierar nya 

idéer, prototyptestar nya produkter samt utvecklar både service och support. Det visar 

på att kundbasen kan vara ett kraftfullt verktyg för att driva frugal innovation framåt 

inom företag. Radjou och Prabhu (2015) menar på att det är ett exempel på hur frugal 

innovation kan tillämpas av företag som inte tillverkar fysiska produkter. Det blir 

istället ett verktyg att utnyttja i affärsstrategin för att snabbt få respons på nya pro-

dukter på marknaden.  

 

Rolls Royces var tidiga med tankar om att det finns andra sätt än enbart sälja en 

produkt. De fokuserade likt frugal innovation på vad som skapar mest värde utifrån 

kunders behov. De utvecklade en affärsmodell som bygger på att kunden köper deras 

produkt med vad de kallar total funktionalitet och energi per timme (Rolls Royce, 

2015). Det betyder att kunden köper tjänsten en fungerande motor istället för en fysisk 

produkt (Ehret et. al, 2014; Milmo, 2011). Kowledge Wharton (2007) diskuterar 

vidare att denna affärsmodell är under utveckling och kan komma att anammas av fler 

företag som producerar högteknologiska produkter i framtiden. 

2.1.3 Kritik mot frugal innovation 

Kritik mot frugal innovation riktas mot områdets starka fokus på tillväxtmarknader i 

Asien (Raman, 2013). Kritiker menar att frugal innovation aldrig kommer vara 

genomförbart i det globala perspektivet, eftersom det västerländska samhället har 

andra behov än vad samhällen i tillväxtländer har. Raman (2013) hävdar att det är på 

grund av dessa olikheter som det inte finns någon, eller en väldigt liten chans för 

frugal innovation att få ett genomslag på den västerländska marknaden. Likväl menar 

Govindarajan och Trimble (2012) och Zeschlky et.al (2014) att frugal innovation 

endast kan få genomslag på den globala marknaden om efterfrågan etablerar sig hos 

konsumenterna.  
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Agrawal et.al (2012) diskuterar vidare att frugal innovation enbart kan slå igenom på 

den västerländska marknaden om industrin delar kundens grundvärderingar (som till 

exempel funktion och kvalitet). Det innebär att kunden indirekt driver utvecklingen 

framåt.  
 

Sharma et.al (2012) ifrågasätter om frugal innovation lämpar sig bäst för en marknad 

riktad mot affärer mellan företag eller om modellen passar bättre på en konsument-

marknad. Ytterligare kritik mot frugal innovation är att låg kostnad ofta ses som en 

indikator på lägre kvalitet. Det har gjort att varor med lågt pris har sålt sämre än 

förväntat eftersom det visat sig att delar av värdet ligger i produktens status (The 

Economist, 2015). Raman (2013) diskuterar vidare i tidningen CIO att frugal 

innovation bidrar till låg kvalitet vilket hämmar den hållbara utveckling som världen 

behöver och kan därför inte kallas produktutveckling. Produktutveckling är något som 

ser till ett behov under en längre period och samtidigt bidrar till en ökad hållbarhet för 

samhället. Frugal innovation kan därför som bäst enbart vara en provisorisk lösning 

(Raman, 2013). Även Coad et.al (2013) menar att frugal innovation endast kan vara 

tillfällig lösning, men då som en metod för att ta sig ur finansiella depressioner.  

2.2 Det hållbara samhället 

De senaste 40 åren har utnyttjandegraden och efterfrågan på jordens resurser ökat 

exponentiellt (WWF, 2015). Idag förbrukas resurser motsvarande 1,5 jordklot per år 

(WWF, 2014). Denna övertrassering av naturtillgångar beror idag på att efterfrågan på 

produkter ökar. I takt med det ökar även utsläppen och naturtillgångar avverkas allt 

snabbare. Teknologiska innovationer som fokuserar på resurseffektivitet kan ses som 

en av lösningarna på problemet. Miljön är således den viktigaste aspekten för till-

verkande företag att fokusera på för att skapa en hållbar tillväxt i världen (WWF, 

2014). 

 

När samhället ställs inför stora miljöutmaningar är frugal innovation en metod som 

även företag med produkter riktade mot västerländska marknader kan komma att 

behöva implementera (Sharma et.al 2012). Frugal innovation är ett verktyg för företag 

att utveckla hållbara produkter tack vare att tillverkningen sker med begränsade 

resurser (Radjou och Prabhu, 2015).  
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Därför fokuserar ingenjörer på en hållbar innovationsprocess som minskar inverkan 

på klimatet och samtidigt skapar ett ökat värde i produkten (Darapu et.al 2014). 

Trender pekar på att konsumenter värdesätter miljövänliga produkter allt mer (Sharma 

et.al, 2012). Utifrån dessa trender finns det stora konkurrensfördelar att vinna om 

företag anpassar sig till efterfrågan på miljövänliga produkter. Frugal innovation kan 

därför leda till att företag finner nya marknader och nya kunder, samt möjliggör för 

nya lösningar på de klimatutmaningar samhället står inför.  

2.2.1 Nya riktlinjer för västerländska företag 

För att minska överkonsumtion instiftade EU år 2012 nya direktiv angående energi-

användning och återvinning av elektroniska produkter (Martin et. al, 2012). Länderna 

inom EU ska till år 2020 minska sin energianvändning med 20 %, samt att över 69 % 

av all elektronisk utrustning som tillverkas ska vara återvinningsbar och återvinnas. 

Även utanför Europa har regleringen ökat, i USA har nya lagar instiftats för att 

minska klimatpåverkan inom tillverkningsindustrin. Fram till år 2020 ska 

vattenanvändning i samband med tillverkning minska med 20 % (Radjou och Prabhu, 

2015; Zeschlky et. al, 2014). Dessutom ska koldioxidutsläppen inom 

tillverkningsindustrin minska med 30 % till år 2030 (EPA, 2014). 

 

Janez Potocinik, miljökommissionär i Europaparlamentet utrycker; “I tider av 

ekonomisk omvandling och stigande råvarupriser är resurseffektivisering den 

samlingspunkt där miljöfördelar och produktutveckling sammanstrålar“ (Radjou och 

Prabhu, 2015). Med nya krav på tillverkningsprocessen kommer nya krav på 

företagens försörjningskedjor, de måste bli effektivare och cirkulära (Sharma et.al, 

2012). Cirkulära försörjningskedjor innebär att företaget möjliggör återvinning och 

återanvändning genom att de förbrukade produkterna samlas in och återförs till 

värdekedjan, se figur 2 (EU, 2014). Det ökar möjligheterna för att maximera 

utnyttjandegraden av den överkapacitet som ett företags logistiska flöde ofta innebär 

(Sharma et.al, 2012). Vid cirkulära försörjningskedjor återanvänds produkter om och 

om igen utan att de minskar i värde (Sharma et.al 2012).  
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Figur 2. Illustration av en cirkulär försörjningskedja (EU, 2014). 

Återvinningen och återanvändningen minskar det ekologiska fotavtrycket vid 

produktion tack vare en minskad användning av resurser. Med hjälp av en 

välfungerande cirkulär försörjningskedja kan efterfrågan predikteras och därmed 

effektivt utnyttja produktion mot order på bästa sätt (EU, 2014).  

 

Vidare är modultillverkade produkter också en metod som tillåter återanvändning av 

både produkter och komponenter ett ytterligare steg mot en resurssnål produktion 

(Sharma et.al 2012). Modultillverkning är en tillverkningsmetod som Lampel et. al 

(2012) och Wang (2014) menar är under tillväxt. I allt större grad utgår företag idag 

från en standardiserad basplattform på vilken moduler adderas för att möte kundens 

kravspecifikation  

2.2.2 Ett förändrat konsumentbeteende till följd av nya riktlinjer  

Det finns tendenser som pekar på att konsumentbeteendet kan komma att ändras inom 

en snar framtid, från en ägarkultur till en delningskultur (The Economist, 2013). 

Närmare 50 % av Europas befolkning tror att inom 10 år kommer bilar delas av flera 

ägare (Radjou och Prabhu, 2015). Det är till viss del redan ett faktum i dagens 

samhälle tack vare den digitala revolutionen (Grosclaude et. al, 2014). Före 

digitaliseringen var delning av produkter begränsat till ett fåtal personer. Tack vare 

verktyg som internet och smarta mobiltelefoner kan produkter idag delas mellan ett 

stort antal människor. Företaget Car2go ligger i framkanten av branschen för delade 

produkter med verksamhet i flera städer som bland annat Vancouver, Berlin och 

Stockholm.  
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Affärsidén bygger på ett delat ägande bland människor i behov av en bil, men utan 

behovet att äga en. Car2go erbjuder ett alternativ som innebär att en bil finns 

tillgänglig precis när den behövs (Car2go, 2015). Att bilarna delas av en obegränsad 

mängd människor gör att bilen inte står oanvänd under längre perioder. Kunderna kan 

använda vilken bil som helst, de betalar endast när bilen används och det finns inga 

krav på att den lämnas till en speciell adress. Med detta kommer också klimatmässiga 

fördelar, att äga en bil enbart när den behövs bidrar till att mindre resurser förbrukas 

eftersom färre bilar behöver tillverkas (The Economist, 2013). Övriga exempel på 

företag som tillämpar denna typ av affärsmodell är Airbnb (rumsuthyrning) och 

taxiföretaget Über (Zervas et.al, 2014).  

 

Delningskulturen bland konsumenter förväntas växa exponentiellt de kommande åren 

och kommer i och med det ge upphov till en ny ekonomisk era, delningsekonomin 

(Zervas et.al, 2014). Grunden för delningsekonomi är, precis som beskrivet ovan, att 

flera konsumenter kan nyttja en och samma produkt under dess livstid. Eftersom en 

produkts värde ökar när den blir tillgänglig för fler konsumenter kan det ses som en 

utveckling av frugal innovation (Radjou och Prabhu, 2015).  

 

Den oberoende forskningen som fokuserar på om en förändring i 

konsumtionsbeteendet påverkar klimatet är strikt begränsad. De studier som gjorts 

inom bilindustrin pekar dock på att både användningen och utsläppen reduceras vid 

införandet av en delningstjänst med 30 % (Alakeson et.al, 2004). Det bidrar till ett 

hållbarare samhälle tack vare att varje enskild konsument inte kommer konsumera 

varje produkt. Med delade produkter tenderar även användningen en produkt generellt 

att minska (det vill säga att antalet bilresor kommer minska). Delningsekonomi leder i 

sig till minskad miljöpåverkan i och med att det reducerar avfall och utsläpp vid både 

tillverkning och användning (Alakeson et.al, 2004). 

2.3 Frugal innovation i det hållbara samhället 

Sharma et.al (2012) menar att konsumenter idag värdesätter hållbart tillverkade 

produkter i allt högre utsträckning. Exempelvis uppger 50 % av Europas befolkning 

att de är beredda att betala 15 % mer för en ekologiskt hållbar produkt (Radjou och 

Prabhu, 2015).  
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Ett företag som i framtiden kan utveckla och tillverka miljövänliga produkter kan 

därför komma att vinna stora marknadsfördelar (Sharma et.al 2012). Det är en 

iakttagelse som ger förutsättningar till en utveckling av frugal innovation. Trots att 

Ramans (2013) påstående står i kontrast till de teorier Radjou och Prabhu (2015) och 

Sharma et. al (2012) förespråkar, kan frugal innovation vara ett verktyg för dagens 

företag att utveckla hållbara produkter. Det eftersom konsumenter i allt högre grad 

väljer hållbara produkter kan leda till att frugal innovation få stort utrymmen inom 

produktutveckling. I kombination med den delningskultur som växer fram bland 

konsumenter kan frugal innovation även sägas ha påverkat företags affärsstrategi 

(Grosclaude et. al, 2014). För att frugal innovation ska få fotfäste på västerländska 

marknader kan fokus även läggas på att utveckla affärsstrategier och inte bara 

produkter (Gudlavalleti et. al, 2013).  
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3. En fallstudie av frugal innovation på två svenska 

högteknologiska företag  

För att undersöka om frugal innovation tillämpas av företag idag genomfördes en 

fallstudie på två svenska högteknologiska företag, SAAB SDS och Ericsson AB. Två 

intervjuer mellan 60 och 120 minuter vardera genomfördes med insatta personer från 

branschen, Bo Wahlberg från SAAB SDS och Sebastian Elmgren från Ericsson. I 

bilaga 1 återfinns de frågor som ställdes under intervjuerna. 

 3.1 Val av företag  

Urvalet av vilka företag som inkluderas i studien bygger på en mindre branschanalys. 

Underlaget är baserat på Europa kommissionens utvärdering av världens 2500 främsta 

teknikföretag (Hernández et. al, 2014). I ett första urval valdes 633 företag som har 

sin huvudverksamhet i Europa ut. Vidare avgränsades analysen till att behandla 

tillverkande företag med sin huvudverksamhet på den svenska marknaden.  Svenska 

företag ligger i toppen vad gäller intern utvecklingsintensitet i Europa (Hernández et. 

al, 2014). Utvecklingsintensitet definieras som kvoten mellan investerat belopp i 

forskning och utveckling och nettoutgifter enligt ekvationen 

!"#$%&$'(")  !  !"#$%&'&(  !"!  !"#$%&'()*
!"##$%#&'(#")

.    [2] 

De företagen som beaktades vid sista urvalet är listande i tabell 1. Företagen tillhör 

således några av de främsta företagen i världen gällande utveckling av produkter och 

tillverkning. Alla är svenska företag verkandes på den globala marknaden med sin 

huvudverksamhet i Sverige.  
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Tabell 1 Jämförda företag vid val av genomförd fallstudie. *Företagsdata inhämtat från allabolag baserat på data 

från 2013. ** Företagsdata inhämtad från Hernández et.al,2014. *** Företagsdata för hela koncernen SAAB AB 

ur jämförelsesynpunkt. 

 

Från tabell 1 valdes två av världens mest framstående teknikföretag ut, försvars och 

säkerhetsföretaget SAAB SDS och informationsteknikföretaget Ericsson AB. De 

verkar till skillnad från exempelvis Sandvik och SKF på marknader under ständig 

teknikutveckling. Ericsson och SAAB SDS befinner sig dessutom på en nivå där en 

prisförändring vilket skulle innebära konkurrensfördelar gentemot andra aktörer. 

Likväl valdes Volvo bort då flertalet fallstudier redan genomförts inom liknande 

branschområde på företaget Tata Motors. Studien har sedan tidigare avgränsats till att 

genomföras på två företag. Då Ericsson och SAAB SDS redan kontaktas och följts 

upp valdes Atlas Copco bort. Den markanta skillnaden i utvecklingsintensitet mellan 

SAAB SDS och Ericsson gör jämförelsen extra intressant. 
 

Ericsson är ett av de mest framstående företagen i världen med både utvecklings- och 

produktionsverksamhet i Sverige. Ericsson verkar på en marknad som traditionellt sett 

inte anses lämplig för frugal innovation (Sharma et.al, 2012). Det indiska 

telekommunikationsföretaget Buddytel, har trots att de verkar på en likande marknad 

som Ericsson en stark tillväxt tack vare att sina arbetsmetoder baserade på frugal 

innovation (Bound et.al, 2012; Sharma et. al, 2012).  
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SAAB SDS är verksamma i en bransch under ständigt utveckling och med hårda 

ekonomiska krav. Företagets kunder utgörs till stor del av myndigheter som i 

kombination med höga ordervärden gör att förhandlingsprocessen kan pågå i flera år. 

Det ställer höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet för att bibehålla goda kontakter 

och skaffa sig ett gott rykte på marknaden. 

3.2 SAAB AB - Security and Defense Solutions 

SAAB SDS är ett av Sveriges mest ansedda teknikföretag. De producerar försvars- 

och säkerhetslösningar både till militära och civila marknader, till kunder över hela 

världen. Den största delen av produktionen sker i Järfälla i Stockholm, där intervjun 

med produktionsingenjör Bo Wahlberg ägde rum. 

 

Efter en presentation av frugal innovation utryckte Wahlberg (2015); ”Nej det är 

inget jag känner till och är inte heller något vi arbetar med”. Han diskuterar vidare 

att det inte skulle gå att implementera på SAAB SDS då de är ett företag som 

tillverkar produkter i liten volym så att det inte skulle få någon märkbar effekt på 

användningen av resurser. Vidare anser Wahlberg (2015) att deras produkter även är 

för avancerade för att SAAB SDS ska kunna arbeta med frugal innovation. Han 

hävdar att frugal innovation snarare skulle stjälpa än hjälpa företaget då det eventuellt 

skulle sänka kvaliteten på produkterna.  

 

Wahlberg (2015) berättar under intervjun om ett ibland förekommande 

förhållningssätt bland säljare. Ett djupt rotat mer är bättre – beteende, där säljare 

tenderar att försöka sälja fler funktioner utan att det nödvändigtvis genererar mer 

värde för kunden. Enligt Wahlberg (2015) är det ett beteende som inte enbart bidrar 

till att kunden får mer funktionalitet än vad som ursprungligen efterfrågats. Stundtals 

försvåras även utvecklings- och tillverkningsprocessen då allt fler funktioner ska 

integreras och samverka både teknisk och mekaniskt.  

 

Under en längre tid har SAAB SDS producerat ett begränsat antal produkter per år, 

men en ny strategi som både ändrar utvecklings- och tillverkningsprocessen har 

nyligen introducerats. En förändring vid tillverkning som innebär att SAAB SDS i 

framtiden kommer att tillverka produkter från en standardiserad basmodell.  
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Därefter anpassas basmodellen efter kundens behov. Wahlberg (2015) utvecklar att 

förhoppningen med denna nya affärsstrategi är att kunna öka antalet sålda produkter 

per år. Han säger även att de främsta skälen till den nya strategin är att få en enklare 

utvecklingsprocess, kortare ledtider och en effektivare monteringsprocess där allt inte 

behöver specialanpassas i samma utsträckning som i dagsläget. 

 

Vidare bidrar förändringen till att SAAB SDS övergår till en mer modulbaserad 

tillverkningsprocess för att korta ledtider, sänka priset för att därmed skapa mer värde 

för kunden. Wahlberg (2015) nämner även att SAAB SDS försöker i den mån det är 

möjligt samla in och återanvända gamla produkter som reservdelar.  

3.3 Ericsson AB 

Ericsson AB är ett svenskt multinationellt telekomföretag som förser kunder över hela 

världen med kommunikationsverktyg (Ericsson, 2014). Intervjun på Ericsson 

genomfördes med Sebastian Elmgren, strategisk rådgivare inom organisationen 

Supply. 
 

Elmgren (2015) säger att Ericsson de senaste tre åren har identifierat en trend att 

produkter standardiseras. Dock menar Elmgren (2015) att om Ericsson skulle börja 

utveckla standardprodukter genom att skala av befintlig produkts prestanda riskerar 

det att skada produktens kvalitet och företagets rykte. Elmgren (2015) förtydligar 

ytterligare att det är en riskabel strategi eftersom Ericsson betraktas som marknadens 

Ferrari och om man sänker kvalitet och prestanda för mycket finns det en risk att 

kunden väljer att vända sig till någon av företagets konkurrenter.  

 

Elmgren (2015) ger exempel på hur Ericsson har använt en enklare 

utvecklingsmetod för att producera mindre serier av produkter riktade till 

tillväxtmarknader. 

 
Fokus är att snabbt testa gränserna för nya produkter och hur de tas emot av 

marknaden, vilket gör att tillverkningsmetoden oftast tillämpas vid prototyp-

framtagning. Tack vare att fler koncept kan testas i verkliga situationer menar 

Elmgren (2015) att förutsättningar för att skapa avancerade produkter ökar.  

 



 18 

Vid tillverkning enligt ovan har Ericsson använt sig av standardkomponenter från 

tredjepartsutvecklare. Leveransprecisionen på standardkomponenter är ofta hög, 

vilket är en förutsättning för att kunna leverera snabbt. Ericsson har vid flertalet 

tillfällen tillverkat denna typ av produkter för att hjälpa till i biståndsarbeten vid 

naturkatastrofer, samt för att ge mindre byar på den afrikanska landsbygden tillgång 

till kommunikationsverktyg. Att produkterna består av standardkomponenter gör att 

de snabbt når marknaden och kan göra skillnad.   

 

Elmgren (2015) säger att korta ledtider ofta ses som en kritisk faktor. Därför 

uppmuntras standardiserade produkter av kunderna eftersom de uppfyller deras krav 

på korta ledtider. Med standardiserade produkter vet leverantörerna vad som ingår i 

varje produkt oavsett kund. De kan då ha ett större lager vilket i sin tur leder till 

kortare ledtider. 

 

Standardiseringen är fortfarande i startgroparna men Elmgren (2015) är övertygad om 

att det kan komma att ta fart inom de kommande åren. Vidare diskuterar Elmgren 

(2015) att det kan ha en stor inverkan på delar av försörjningskedjan. Det skulle 

troligtvis innebära att det krävs mer dynamiska leverantörer som snabbt kan anpassa 

sig till rådande förutsättningar. På grund av detta skulle Ericsson kunna öka antalet 

leverantörer eftersom det inte krävs något fördjupat samarbete. Det är något som 

Elmgren (2015) beskriver som en frugal försörjningskedja. Det vill säga att 

försörjningskedjan, inte produkten, optimeras. Likt teorier inom cirkulär ekonomi 

bygger det på att produkterna samlas in för utvärdering och vidareutveckling. 

Elmgren (2015) befarar att det skulle ställa höga krav på leverantörerna att öka sin 

flexibilitet och tillgänglighet. Elmgren (2015) menar på att det skulle ha en positiv 

inverkan eftersom det ställer lägre krav på kommunikationen mellan Ericsson och 

leverantörerna. Elmgren (2015) poängterar att företag strävar efter att ha ett flertal 

leverantörer som kan komplettera varandra vid hög beläggning.   

 

För framtiden utreder Ericsson hur en cirkulär försörjningskedja kan komma att 

påverka företaget och deras leverantörer. Elmgren (2015) diskuterar hur en utbredning 

av frugal innovation kan komma att påverka Ericssons försörjningskedjor.  
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Elmgren (2015) diskuterar även att Ericsson ser en ökad trend att kunder i allt större 

utsträckning vill dela på basprodukter. Efterfrågan på delade produkter har ökat de 

senaste åren i takt med det ökade intresset av molnanpassade produkter. Elmgren 

(2015) tror att den här trenden kommer öka de kommande åren i takt med övergången 

till vad Elmgren (2015) kallar för ett personligt molnsamhälle. Ett samhälle där, i 

motsatts till idag, en stationär produkt blir en möjlighet för konsumenter att forma 

programvaran helt efter de egna behoven. Den stationära basprodukten blir då en 

samlingspunkt för konsumenter att dela på produkter och tjänster. Det vill säga att 

konsumenter delar på en basprodukt samtidigt som programvaran är personlig. Det 

kan tvinga Ericsson att anpassa sin affärsmodell för att i högre grad inrikta sig på 

tjänster där man tillhandahåller möjligheten för kunden att dela på basstationer. 
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4. Analys av frugal innovation på två svenska 

högteknologiska företag 

Inom frugal innovation finns tankar och ideal om att nya lösningarna ska lämna 

kvaliteten oförändrad samtidigt som produkten blir avsevärt billigare och kräver 

mindre resurser. Det är ett resonemang som grundar sig på den allmänna 

uppfattningen av frugal innovation och dess utveckling på tillväxtmarknader 

(Zeschlky et. al, 2014; Basu et. al, 2013). Följande avsnitt behandlar om västerländska 

företag är mottagliga för dessa nya idéer utifrån insamlad data.  

4.1 Frugal innovation exemplifierat av Tata Motors  

Den kvalitetshöjning frugal innovation kan bidra till beror ofta på vilken marknad 

produkten konkurrerar på. Till exempel Tata Nano konkurrerar snarare med mopeder 

än med andra bilar (Siddharth, 2013; The Economist, 2013). Från detta perspektiv kan  

Tata Nano ses som en kvalitetshöjning jämfört med de produkter som tidigare 

dominerat marknaden, vilket skapar stora konkurrensfördelar för Tata Motors. Vi kan 

konstatera att hur frugal innovation påverkar en produkts kvalitet beror på vilken 

marknad produkten konkurrerar på.  

 

Till exempel skulle Tata Motors på den mättade västerländska marknaden konkurrera 

med andra väletablerade lågprisföretag som KIA, Renault och Skoda. Om vi jämför 

bilar från till exempel Skoda med de bilar Tata Motors tillverkar idag skiljer de sig 

kraftigt i kvalitet (Forbes, 2014). Vi kan se tendenser till att västerländska 

konsumenter inte är beredda att sänka sina krav på säkerhet trots ett betydligt lägre 

pris. Avsaknaden av både krockkuddar och sidospeglar (Siddharth, 2013) innebär att 

det inte finns någon marknad i Sverige för i Tata Motors bilar på grund av regleringar 

och lagar rörande säkerhet. Således måste Tata Motors ha en plan för att bemöta de 

högre kraven på säkerhet vid lansering på den västerländska marknaden. Detta faktum 

stärker The Nordic Frugal Societys (2015) teori om att en produkt ska utvecklas med 

slutmarknaden i åtanke, snarare än att omarbetas från en befintlig produkt. En del 

västerländska företag har redan erfarit detta, då produkter som skalats ner och 

anpassas till en tillväxtmarknad inte nådde de försäljningssiffror som förutsågs 

(Kumar et.al, 2012).  
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För att frugal innovation ska kunna växa sig starkare inom industrin krävs det att 

västerländska företag ser till vad som skapar mest värde för kunden (Sharma et.al 

2012). Med dessa förutsättningar kan frugal innovation få global genomslagskraft. 

4.2 SAAB AB - Security and Defense Solutions 

Wahlberg beskriver ett förhållningssätt bland säljarna på företaget att sälja mer 

avancerade produkter än vad kunden ursprungligen efterfrågat. Vi tror det är ett 

beteende som tyder på att SAAB SDS distanserar sig från frugal innovation. Det är 

något som skulle kunna vara vanligt på en marknad där få produkter tillverkas per år 

och varje order är av stort värde för företaget. Vidare nämner Wahlberg också att det 

tidvis orsakat problem för produktionen, vilket är en av anledningarna till den 

standardiserade plattform som framtida produkter kommer att utgå ifrån. Radjou och 

Prabhu (2015) har tidigare diskuterat att högteknologiska företag tenderar att utveckla 

produkter med fler, inte alltid nödvändiga, funktioner till ett högre pris något som 

också bekräftas av intervjun med Wahlberg.  

 

 SAAB SDSs initiativ till standardisering är något som kan liknas vid det arbetssätt 

som frugal innovation förespråkar. Metoden som Wahlberg beskriver är snarare en 

typ av modulbaserad tillverkning och inte frugal innovation. Däremot är det ett steg i 

rätt riktning mot en mer hållbar produktionsprocess som vi tror kan utvecklas 

ytterligare med hjälp av frugal innovation. För att få effekt på ett företag som SAAB 

SDS anser vi att frugal innovation framförallt ska appliceras på prototyptillverkning. 

Det är en viktig del av produktutveckling då det är möjligt att testa produkter innan 

slutversionen är klar. Med prototyptillverkning baserad på frugal innovation kan 

SAAB SDS få snabbare respons från marknaden och därmed en indikation på 

produktens konkurrenskraft. Det går i linje med vad Radjou och Prabhu (2015) 

förespråkar.  
 

Likaså är SAAB SDSs standardisering av produkter ett steg i utvecklingen mot 

produkter som kan tillverkas med korta ledtider. Tanken är att kunderna ska få en 

produkt de själva har skräddarsytt. Vi kan dock ifrågasätta hur stor vikt som lades vid 

det ekologiska perspektivet då standardplattformen utvecklades. Företagens fokus i 

dagens samhälle ligger generellt på lönsamhet (Kaebernick et. al, 2003) vilket också 

bekräftas av Wahlbergs (2015) beskrivning av säljarnas fokus. 



 22 

Vi kan även se trender i SAAB SDSs arbete som tyder på att företaget tillämpar delar 

av det som tidigare benämnts som cirkulärekonomi. SAAB SDS försöker i den mån 

det är möjligt att samla in och återanvända förbrukade produkter som reservdelar. 

Wahlberg anser dock att det inte finns någon marknad för SAAB SDS att återtillverka 

produkter, eftersom kunden aldrig skulle acceptera att gamla komponenter används 

vid nyproduktion. Det är ett faktum som gör att vi kan konstatera att SAAB SDSs 

arbete inte riktigt uppfyller visionen om cirkulärekonomi.  

 

SAAB SDS tillverkar för få produkter per år för att kunna implementera frugal 

innovation effektivt i sin tillverkning. Vi anser därför att det finns andra sätt för 

SAAB SDS att integrera frugal innovation i sin verksamhet. SAAB SDS kan ändra sin 

affärsmodell från försäljning till uthyrning likt Rolls Royces banbrytande 

affärsmodell (Ehret et. al, 2014; Milmo, 2011). Där SAAB SDS tillhandahåller 

produkter i form av tjänster. Kunden betalar fortfarande för samma produkt, ett 

välfungerande sikte i världsklass, men nu i form av en tjänst.  

4.3 Ericsson AB 

Forskning har tidigare visat att företag som försöker sälja en avskalad produkt på en 

tillväxtmarknad sällan lyckas (The Nordic Frugal Society, 2015). Att Ericsson, trots 

forskning, väljer att arbeta enligt ovan beror enligt oss av två anledningar. För det 

första tenderar företag idag att vara omedvetna om vad kunden värdesätter. Den andra 

anledningen vi ser är att företagen idag är för inriktade på att öka sin lönsamhet och 

inte ser till kundens behov (Kaebernick et. al, 2003). Västerländska företag fokuserar 

alltså på hur mycket konsumenterna är villiga att betala för en given vara, istället för 

att fokusera på vilken typ av produkt de är beredd att betala för. Vi tror likt Radjou 

och Prabhu (2015) att västerländska företag skulle expandera snabbare på 

tillväxtmarknader om fokus flyttas från belopp till ett ökat värde för kunderna. 

 

Vi konstaterar att Ericsson tidvis tillämpar frugal innovation, även om det främst är 

för att snabbt testa gränserna för nya produkter. Elmgren antyder att det inte är ett sätt 

för Ericsson att konkurrera på befintliga marknader, utan som ett sätt att bredda sin 

kundbas. Elmgren säger att kunder på den västerländska marknaden har en bestämd 

uppfattning av Ericsson. 



 23 

Eftersom Ericsson prioriterar prestanda och kvalitet före allting annat jämförs deras 

produkter med en Ferrari på den västerländska marknaden. Det är ett påstående som 

stärker Ramans (2013) teorier om att frugal innovation skulle ha svårt att få 

genomslag på den västerländska marknaden. Det är för just prestanda som kunderna 

är beredda att betala för Ericsons produkter. Brister de i sin kvalitet eller sin sänker 

prestandan riskerar Ericsson att tappa marknadsandelar till sina konkurrenter. 

Elmgren diskuterar dock hur Ericsson konstruerat enklare produkter som provisoriska 

lösningar till krisdrabbade områden. Tillvägagångssättet för att tillverka dessa 

produkter har varit att se till det behov som finns i området och sedan skapat en 

produkt som tillgodo ser dem. Vi kan alltså konstatera att Ericsson har tillämpat frugal 

innovation i viss mån, om än inte för att sänka sitt ekologiska fotavtryck. 

 

Ericsson har observerat att marknaden går allt mer mot att kunder väljer att investera i 

standardlösningar som sedan kompletteras med tredjepartsprodukter. Elmgren tror att 

den här trenden kommer öka de kommande åren i takt med övergången till ett 

personligt molnsamhälle. Det är en utvecklingsriktning som stärker Zervas et.al 

(2014) teori om utbredningen av en delningskultur. Likt telekomföretaget Giffgaff 

(Radjou och Prabhu, 2015) kan Ericsson i takt med denna ökning av molntjänster ge 

möjlighet att inkludera sina mest aktiva konsumenter som en del av sin support, 

service och utveckling. Det kan vara ett sätt för Ericsson att effektivt tillämpa frugal 

innovation. 

4.4 Jämförelse mellan SAAB SDS och Ericsson AB 

Trots att både SAAB SDS och Ericsson verkar inom högteknologiska marknader kan 

vi se tydliga skillnader i deras synsätt på frugal innovation. Wahlberg diskuterade och 

argumenterade mot denna typ av utveckling tillskillnad från Elmgren som såg en 

möjlig marknad för frugal innovation, om än inte för Ericssons högteknologiska 

produkter. Dessa olikheter stärker de teorier Sharma et.al (2012) förespråkar, att 

frugal innovation inte går att tillämpa på alla typer av marknader utan lämpar sig 

bättre mot konsumentprodukter. Trots det hävdar vi likt Govindarajan och Trimble 

(2012) att GE Healthcares EKG-utrustning är ett slående exempel på att frugal 

innovation även kan appliceras på avancerad teknologi.  
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SAAB SDS och Ericsson verkar i stor utsträckning på marknader som kräver 

högteknologiska produkter. Vi kan därför styrka Ramans (2013) argument att frugal 

innovation inte alltid går att implementera på högteknologiska marknader. SAAB 

SDS tillverkar för få produkter för att det ska generera en positiv effekt på sitt 

ekologiska fotavtryck. För Ericsson ligger problemet i kundens uppfattning om 

företaget som leverantör. Kunderna går således till Ericsson för att de vill ha 120 % 

prestanda, inte 50 %. Ericsson har en liten marginal för att ändra prestandan gentemot 

sina konkurrenter. Därför har de likt SAAB SDS svårt att använda frugal innovation 

på västerländska marknader. 

 

Wahlberg (2015) utrycker att han inte ser någon framtid för frugal innovation i det 

arbetssätt som SAAB SDS tillämpar. Elmgren (2015) diskuterar däremot kring hur 

Ericsson tillämpat en enklare tillverkningsmetod som kan liknas vid frugal 

innovation. Dock inte som en aktiv strategi för att minska sin miljöpåverkan utan för 

prototyputveckling. Vi kan alltså se att det finns en antydan till att västerländska 

högteknologiska företag kan implementera frugal innovation i sin verksamhet, även 

om det inte är för att minska sin miljöpåverkan.  

 

Wahlberg (2015) och Elmgren (2015) är överens om den växande användningen av 

standardiserade basprodukter inom tillverkningsindustrin. Det kan ses som ett 

paradigmskifte inom dagens industrier (Lampel et. al, 2012; Wang, 2014). Tidigare 

har både SAAB SDS och Ericsson haft en uttalad affärsstrategi att sälja fullutrustade 

produkter till så många kunder som möjligt. Företagens mål med standardplattformen 

är att bli mer flexibla för att kunna möta varje kunds specifika krav bättre. Om det kan 

betraktas som frugal innovation eller inte kan diskuteras. Standardisering av produkter 

går hand i hand med trenden inom modultillverkning som både Wahlberg (2015) och 

Elmgren (2015) diskuterar.   

 

Både SAAB SDS och Ericsson uttrycker kritik mot frugal innovation som 

överensstämmer med Raman (2013). Att en sänkt kvalitet kan både komma att skada 

företagets varumärke och innebära en försämrad hållbarhet av produkterna.  
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5. Diskussion & Slutsatser 

Henry Ford utryckte efter nylanseringen av T-Forden 1914; ”Om jag hade frågat 

kunderna vad de ville ha hade de sagt snabbare hästar”. Det summerar än idag 

samhällets traditionella önskemål för nya produkter. Nedan presenteras de slutsatser 

som studien resulterat i och vidare arbeten för utredning av frugal innovations 

inverkan på företag för att ändra ovanstående tankemönster.  

5.1 Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka om västerländska företag är mottagliga för frugal 

innovation, med målet att bidra till forskningsområdet hur ett företag kan minska sitt 

ekologiska fotavtryck. Frågan som undersöktes var om frugal innovation en metod för 

ett högteknologiskt företag för att minska sitt ekologiska fotavtryck. Slutsatsen är att 

västerländska högteknologiska företag kan vara mottagliga för frugal innovation, men 

inte i syfte att minska sitt ekologiska fotavtryck. 

5.2 Diskussion av slutsats 

Vi ser att marknaden inte är lika mogen för frugal innovation som forskare anser. För 

Siemens är frugal innovation enbart en strategisk modell som fortfarande är i 

startgroparna och om GE Healthcare är undantaget som bekräftar regeln förblir ovisst. 

Vi kan från studien se att varken SAAB SDS eller Ericsson aktivt arbetar med frugal 

innovation. Likheter med frugal innovation har däremot upptäckts i sättet SAAB SDS 

och Ericsson arbetar mot standardisering. Med hjälp av standardiserade produkter 

utvärderar företagen vad som egentligen skapar värde för kunden, vilket är en 

grundpelare inom frugal innovation. Det görs emellertid inte i avseende inte för att 

minska miljöpåverkan utan för att korta ned ledtider inom företaget. Vi kan därför 

konstatera att det finns trender som pekar på att frugal innovation är under tillväxt, 

men inte inom det område som studien avser. Att klimataspekten är den drivande 

kraften som kommer få industrin att implementera frugal innovation anser vi 

osannolikt. Både Elmgren och Wahlberg diskuterar att den drivande kraften till 

enklare produkter är lönsamhet. Dock är metoder för att minska företagets ekologiska 

fotavtryck något som efterfrågas av dagens samhälle, även om det inte uttryckligen är 

frugal innovation.  
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Studien kan användas som underlag för att introducera frugal innovation inom andra 

områden än tillverkningsindustrin. Vi påstår att frugal innovation är ett verktyg för att 

finna nya affärsstrategiska perspektiv och därigenom även etablera sig på nya 

marknader. Behovet att utveckla affärsstrategin anser vi drivs av den växande 

delningskulturen bland konsumenter som diskuterats i avsnitt 2.2.2. Delade produkter 

ger möjligheter för företag att implementera en ny strategi för att minska sitt 

ekologiska fotavtryck. Strategin sänker inte ett enskilt företags ekologiska fotavtryck i 

större omfattning, däremot minskar samhällets totala miljöpåverkan. För att frugal 

innovation ska ha en signifikant inverkan på ett företags ekologiska fotavtryck 

innebär det inte att skapa mer värde med mindre resurser. Utan vi anser att företag ska 

skapa mer värde för fler och därmed förbruka mindre resurser. 

 

Vi ifrågasätter om frugal innovation verkligen får produktutveckling och 

tillverkningen att gå framåt, eller om utvecklingen rentav går bakåt.  Som tidigare 

behandlats kan frugal innovation ifrågasättas huruvida det, från ett finansiellt 

perspektiv, enbart kan ses som en tillfällig lösning för industrin att ta sig ur finansiella 

depressioner. Frugal innovation borde därför ha haft sitt genomslag under sena 2000-

talets finansbubbla. Eftersom så inte var fallet är det möjligt att det finns andra 

anledningar till varför företag börjar anpassa sig till denna typ av 

resurseffektivisering. Både Elmgren och Wahlberg menar att det är kortare ledtider 

som kommer innebära att frugal innovation får fotfäste i västerländska 

högteknologiska företag. Vi tror dock att klimatutmaningarna världen står inför i 

framtiden kan ge frugal innovation utrymme att växa inom västerländska företag. Det 

trots att frugal innovation i dagsläget inte är en metod västerländska företag använder 

sig av för att minska sitt ekologiska fotavtryck.  

5.3 Tillförlitlighet av studien  

Tillförlitligheten i resultatet kan diskuteras då studien endast omfattar två företag med 

en intervjuperson från vardera företag. Om det är tillräckligt för att påstå att slutsatsen 

är träffsäker kan ifrågasättas. Vidare kan det också ifrågasättas om de två 

intervjupersonerna kan sägas representera hela företagets helhetssyn. Likaså om de 

företag vi undersökt är den typ av företag som ska ta frugal innovation till den 

västerländska marknaden. 
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5.4 Vidare arbete  

För att kunna styrka eller avslå den slutsatsen rekommenderas i första hand vidare 

undersökningar att utöka den genomförda fallstudien till flera företag och med fler 

intervjupersoner. Därefter rekommenderas vidare undersökningar att fokusera på 

nedanstående områden.  

 

För att undersöka om frugal innovation kan ha en betydande inverkan på ett företags 

ekologiska fotavtryck rekommenderas framtida undersökningar att fokusera på 

företag i teknikbranschens mellansegment. För att därefter undersöka om frugal 

innovation ur ett miljöperspektiv påverkar organisationen, produktionsprocessen, och 

maskinparken inom de företagen. 

 

Från den genomförda fallstudien kan vi se tendenser till att försörjningskedjan mellan 

företag och leverantörer kan påverkas av utvecklingen av frugal innovation. Framtida 

studier rekommenderas därför att inrikta sig på att undersöka i vilken utsträckning 

försörjningskedjan kan komma att påverkas. Likväl har fallstudierna visat att ett 

företags varumärke kan riskera att påverkas negativt om utvecklingen av frugal 

innovation leder till att produktens kvalitet och prestanda sjunker.  

 

  



 28 

Referenser  
Agarwal, N., & Brem, A. (2012, June). Frugal and Reverse Innovation-Literature 

Overview and Case Study insights from a German MNC in India and China. In 

Engineering, Technology and Innovation (ICE), 2012 18th International ICE 

Conference on (pp. 1-11). IEEE. 

Alakeson, V., & Sherwin, C. (2004). Innovation for Sustainable Development. In 

Forum of the Future 

Alla Bolag (2015), allabolag.se, 2015-05-01, Tillgänglig via: 

Atlas Copco: http://www.allabolag.se/5560142720/Atlas_Copco_AB  

SAAB: http://www.allabolag.se/5560360793/SAAB_AB  

Sandvik: http://www.allabolag.se/5560003468/Sandvik_AB,  

Ericsson: 

http://www.allabolag.se/5560160680/Telefonaktiebolaget_L_M_Ericsson 

SKF: http://www.allabolag.se/5560073495/SKF,  

Volvo: http://www.allabolag.se/5560125790/Volvo  

Basu, R. R., Banerjee, P. M., & Sweeny, E. G. (2013). Frugal Innovation: Core 

Competencies to Address Global Sustainability. Journal of Management for 

Global Sustainability, 1(2), 63-82. 

Bound, K., & Thornton, I. W. (2012). Our frugal future: Lessons from India's 

innovation system. Nesta. 

Car2Go (2015), “About us”, Tillgänglig via: http://www.Car2go.com 

Coad, N., & Pritchard, P. (2013). Leading Sustainable Innovation. Do Sustainability. 

Darapu, Srikanth, Satish, Kumar & Tech.(2014). How frugal engineering leads to 

sustainable development?, 46th Engineers’ Day Celebrations Institution of 

Engineers (INDIA) 

Ehret, M., & Wirtz, J. (2014). Creating and Capturing Value in the Service Economy: 

The Crucial Role of Business Services in Driving Innovation and Growth. 

Elmgren Sebastian, Strategic driver BNET PLCM  PIM RBS, Ericsson (2015). 

Personintervju 2015-04-29 

Ericsson. (2014). ”This is Ericsson” 

Forbes. (2014). Tata Motors New Coverage: Price Estimate $33,11. Telfis Team. 

Tillgänglig via http://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/043/tata-

motors-new-coverage-price-estimate-at-33-11/ 



 29 

Govindarajan, V., & Trimble, C. (2012), Reverse Innovation: a global growth strategy 

that could pre-empt disruption at home, Strategy & Leadership, 40(5), 5-11. 

Grosclaude, Rajendra, Pacharui, Tubiana.(2014). Innovation for Sustainable 

Development. A Planet for Life.  

Hernández H., Tübke A., Hervás F., Vezzani A., Dosso M., Amoroso S., Grassano N., 

(2014), The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard , EU R&D 

Scoreboard 

In, E. (2014). Communication from the commission to the European Parliament, the 

council The European economic and Social Committee and the Committee of the 

regions. Bryssel   

Investopedia (2015), Emerging Market Economy, Tillgänglig via: 

http://www.investopedia.com/terms/e/emergingmarketeconomy.asp  

Isaksson, J. (2010), Institutionen för Socialt arbete Umeå universitet, Kvalitativ 

intervju: Från Tal till text.  

Kowledge, Wharton. (2007). Power by the Hour´Can Paying Only for Performance 

Redefine How Products are Sold and Serviced?. Tillgänglig via: 

http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/power-by-the-hour-can-paying-only-

for-performance-redefine-how-products-are-sold-and-serviced/  

Kumar och Puranama. (2012). Frugal Engineering an Emerging Innovation Paradigm. 

Ivey Business journal. Tillgänglig via: 

http://iveybusinessjournal.com/publication/frugal-engineering-an-emerging-

innovation-paradigm/  

Lampel, J., & Mintzberg, H. (2012). Customizing Customization. Sloan Management 

Re. 

Martin et.al. (2012). Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green 

Economy in Europe. Indicator Report. Europa kommissionen.  

Milmo D. (2011), Rolls Royes Engine Recovery Economy. The Guaridan. Tillgänglig 

via: http://www.theguardian.com/business/2011/nov/11/rolls-royce-engine-

recovery-economy  

NI, T. (2014). Living planet report 2014. London: Species and Space, People and 

Places. World Wildlife Found  

Radjou, N. Ted Talk, (2015). Ted Talk. Tillgänglig via 

https://www.ted.com/talks/navi_radjou_creative_problem_solving_in_the_face_o

f_extreme_limits  



 30 

Radjou, N., & Prabhu, J. (2015). Frugal Innovation: How to do more with less. Profile 

Books.  

Raman, (2013) CIO Magazine  

Rolls Royes (2015). Tillgänglig via: 

http://www.rollsroyce.com/customers/civilaerospace/services/totalcare.aspx#over

view  

Sehgal, V., Dehoff, K., & Panneer, G. (2010). The importance of frugal engineering, 

Strategy+ Business, 59, 1-5.  

Sharma, A., & Iyer, G. R. (2012). Resource-Constrained Product Development: 

Implications for green marketing and green supply chains. Industrial Marketing 

Management, 41(4), 599-608. 

Siddharth P. (2013). Tata Nano the World Cheapest Car is Shuttering. Bloomberg 

Business. Tillgänglig via:  http://www.bloomberg.com/bw/articles/2013-04-

11/tatas-nano-the-worlds-cheapest-car-is-sputtering.  

Sundin. (2015). Nationalencyclopedin. Tillgänglig via 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/henry-ford  

The Economist (2013), The Rise of Sharing Economy, Tillgänglig via: 

http://www.economist.com/news/leaders/21573104-internet-everything-hire-rise-

sharing-economy 

The Economist. (2013) Indian Key Player -Tata Motors. Tillgänglig vi: 

http://www.eiu.com/industry/article/611154645/india-key-player---tata-

motors/2013-11-08  

The Nordic Frugal Society (2015), Tillgänglig via http://tnfis.org, 

Wahlberg Bo, Senior Production Engineer, SAAB Security and Defense Solution 

Combat Systems and C4I Solutions (2015). personintervju 2015-03-12 

Wang L. (2014), Production An Introduction, Föreläsning 2014-11-07, Kungliga 

Tekniska högskolan   

World Wildlife Found. (2015) Ecological footprint. Tillgänglig via: 

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/ecolo

gical_footprit/  

Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. (2014). The Rise of the Sharing Economy: 

Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry. Boston U. School of 

Management Research Paper, (2013-16). 



 31 

Zeschky, M., Widenmayer, B., & Gassmann, O. (2011). Frugal innovation in 

emerging markets. Research-Technology Management, 54(4), 38-45. 

 



 

Bilaga 1 – Intervjumall  
Nedan följer den intervjumall som användes under intervjuerna med SAAB AB 

Security and Defense Solutions och Ericsson AB.  

 

Intervjun inleddes med att introducera författarna och arbetet. Ämnet frugal 

innovation presenterades generellt för att undersöka om intervjupersonen var bekant 

med ämnet. Därefter följde 16 stycken frågor listade nedan. Frågorna är öppna och 

uppmuntrade intervjupersonen att tala fritt utifrån det givna ämnet och frågorna. 

Vardera intervju varade i mellan 60 till 120 minuter och spelades in.  

 

1. Vem är du och vad är din uppgift här? 

2. Känner du till det vi precis beskrev eller är begreppet helt nytt? 

3. Arbetar ni med något liknande tillvägagångsätt? 

4. Om ja: Vad är det ni gör då och hur viktigt är detta arbete för er dagliga 

produktion? 

5. Om nej: Är detta något som du tror på att implementera, vad ser du för 

svårigheter och möjliga utfall?  

6. Hur tror du att utfallet skulle bli om Ericsson/SAAB SDS tillverkade en 

produkt med strikt begränsade resurser? Tillexempel att begränsa de 

material en konstruktör får jobba med? 

7. Arbetar ni med något liknande tillvägagångsätt?  

8. Vad tror du det skulle kunna få för konsekvenser om omvänd frugal 

innovation slår igenom? Både för Ericsson/SAAB SDS och branschen? 

9. Vad har ni för framtidsutsikter frugal innovation är det ett område som du 

tror kan bli intressant i framtida arbeten? Varför? 

10. Hur skulle ni kunna implementera detta arbetssätt. 

11. Hur skulle det påverka Ericssons/SAAB SDSs varumärke att börja 

tillverka en “enklare” produkt, hur skulle detta tas emot av 

kunderna/marknaden? 

12. Mycket av detta arbetssätt handlar om att tillverka produkter på 

tillväxtmarknader. Finns det en marknad för denna typ av produkter tror 

du?  



 

13. Vi går mer och mer mot en delningsekonomi hur tror du att det skulle 

påverka Ericsson/ SAAB SDS? Finns det redan idag exempel på kunder 

som delar på era lösningar?  

14. Fråga till Ericsson: Hur skulle en inverkan på att man går man ett mer 

personligt moln istället personlig produkt? Vi tror att den trend vi går emot 

inom mobilmarknaden är personligt moln, där man köper en tom telefon 

och har sin personliga programvara lagrat i ett personligt moln. Vad tror 

du om det?  

15. Ser du några trender inom informationshantering/ säkerhetslösningar som 

kan bidra till en mer frugal framtid? 

16. Hur tar ni hand om era produkter när de sålts och är förbrukade, tar ni in 

dem igen och återanvänder komponenter?  

 


