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Sammanfattning 

 

I Sverige finns det flertalet små innovativa företag, den här studien undersöker energivisua-
liseringsbranschen i Sverige. Energivisualiseringsbranschen avser produkter och tjänster 
som möjliggör att se sin energianvändning i realtid, detta för att arbeta med att effektivisera 
och sänka sin energianvändning. Branschen är relativt ny och det finns flertalet aktörer som 
på olika sätt försöker att etablera sig och ta marknadsandelar. I och med olika miljötrender 
är branschen aktuell och intressant. Företag blir mer medvetna om att man kan göra något 
för att effektivisera sin energianvändning. Studien avser att analysera marknadssituationen 
inom denna bransch. För att undersöka branschen utgår studien från ett case-företag, 
eSmart Scandinavia, ett litet innovativt företag på Science Park i Jönköping. De arbetar 
med att erbjuda tjänsten energivisualisering till både företag och konsumenter. Företaget är 
relativt nystartat och behöver därför hjälp med att göra en marknadsanalys inom bran-
schen. En marknadsplan kommer ligga till grund för att besvara nedanstående frågeställ-
ning: 

Hur ska man som innovativt småföretag etablera sig inom energivisualiseringsbranschen? 

 Vilka marknadsstrategier ska man arbeta med? 

 Vilka kundsegment är attraktiva? 
 

För att besvara frågeställningen bygger studien på en kvalitativ undersökning genom inter-
vjuer och observationer. Intervjuer har gjorts med 4 företag inom olika branscher i Jönkö-
pingsområdet för att få en inblick i hur de ser på energivisualisering. Även en energirådgi-
vare har intervjuats, som är väl insatt i hur företag arbetar med energieffektivisering. Ob-
servationer har gjorts i kontakt med befintliga och potentiella kunder, men även genom 
deltagande vid olika säljmöten.  

Resultatet av studien är att små innovativa företag inte har så stora resurser och behöver 
därför skapa ett samarbete med en större aktör för att etablera sig på marknaden. Genom 
det här samarbetet skapar man både nya distributionskanaler samt säljkanaler. För småföre-
tag är det viktigt att skapa långsiktliga relationer med både befintliga och nya kunder, för att 
resurserna är små och kostnaderna för att etablera nya kunder är stora. Observation och in-
tervjuer visar att medvetenheten om energivisualisering och energieffektivisering är dålig, 
därför är det viktigt att skapa förtroende hos kunderna. För case-företaget eSmart krävs en 
tydlig strategi och positionering för att differentiera sig gentemot sina konkurrenter. De 
behöver rikta in sig på specifika segment och rikta sina tjänster för att bemöta dem. En 
nyckelfråga för eSmart är att hitta ett välfungerande samarbete med ett energibolag eller 
energirådgivare.  
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1 Inledning 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till hur situationen är idag för småföretag i Sverige samt hur energi-
visualiseringsbranschen ser ut. Det presenteras också en förklaring på två nyckelbegrepp som benämns i 
studien. Sedan leds läsaren vidare in på problemställningen och syftet med studien.  

1.1 Bakgrund 

Enligt en färsk undersökning som statistiska centralbyrån (SCB) nyligen gjort består det 
svenska företagandet nästan uteslutande av små och medelstora företag. När det gäller fö-
retag med 0-249 anställda så är det hela 99,9% av hela företagstocken. Dessutom består 
99,4% av det svenska näringslivet av företag med 0-49 anställda. (SCB:s företagsdatabas) 

Enligt en rapport som Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) tagit fram så behöver Sve-
rige fler nya och fler växande företag. Vinnovas strategi är att inrikta insatser som kan 
stärka små och medelstora företag. Små företag som vill satsa på innovationer och som har 
en potential och vilja att växa. Det behövs insatser för att stärka innovationer, forskning 
och utveckling (FoU). FoU löser inte alla problem för företagen, men förtydligar ett viktigt 
behovsområde för småföretag. Detta bidrar även till ett bättre företagarklimat i Sverige. 
(Edling, Hermansson, Nilsson & Nordberg, 2007) 

I Sverige finns egentligen alla möjligheter till att lyckas med ett nystartat företag. Det finns 
många entreprenörer som har flera innovativa idéer med stora framtidsutsikter. Sverige lig-
ger långt fram i sin teknik och forskning i internationella sammanhang. Man kan få hjälp 
med sin investering då det finns flertalet riskkapitalbolag med olika investeringsfokus. Oav-
sett vilket typ av företag som du ska starta så är en affärsplan nyckel till framgång. En af-
färsplan används inte bara som ett utmärkt verktyg för egen del utan även för att kommu-
nicera med olika intressenter till företag, som leverantörer, finansiärer och kunder. (McK-
insey CO, 1999-2001) 

Det finns många risker med nya teknikföretag som vill ta sig in på marknaden. Risken kan 
vara ännu större för små innovativa företag om man har fel fokus från början. Oftast så 
undervärderas marknadsföringens roll, då man tror att överlägsenheten rent tekniskt ska 
räcka för att särskilja sig från sina konkurrenter. Tekniker kan ha svårt att jobba med mark-
nadsfokus utan satsar mer på produktutveckling. Ofta kan marknadsföringen av högtek-
nologiska produkter bli komplicerad och svår. (entreprenor.se) 

”Av tio nya teknologisatsningar misslyckas fyra. Tre stycken når break-even och tre lyckas gå med vinst” 
Sven Paulin, Yoodo. (entreprenor.se) 

 Energieffektivisering 1.1.1

Energieffektivisering innebär att man effektiviserar den energianvändning eller de energi-
kostnaderna man har idag. Alltså handlar det om att göra energianvändningen så kostnads-
effektiv som möjligt, samtidigt som man ser till hållbarheten för samhälle. Effektiviseringen 
leder till att miljö och klimatpåverkan minskar. (svenskenergi.se) Energieffektivisering be-
höver inte betyda att man köper in en helt ny utrustning utan att man istället ser över da-
gens situation. (energieffektivisering.se) Personalen får mer tydliga riktlinjer på olika rutiner 
för att kunna minska drift-, underhållningskostnader och energikostnader. Att öka energi-
medvetandet i företaget leder ofta till en konkurrensfördel. 

Att aktivt arbeta med energieffektivisering handlar inte bara om att effektivisera företagets 
egen energianvändning utan i slutändan handlar det om miljön. (energimyndigheten.se) 



 

 
2 

 Energivisualisering 1.1.2

Att effektivisera användandet av energi är som sagt ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Vi-
sualisering av energianvändning är ett verktyg som har växt fram de senaste åren. Syftet är 
att kunna se sin elanvändning och att detta ska leda till ett aktivare agerande för att effekti-
visera användningen. Det finns visualisering där du får en rapport av din användning ex-
empelvis den senaste timmen, dagen eller veckan. Nu har det även växt fram tjänster som 
gör det möjligt att följa elanvändningen i realtid och därmed kunna se hur olika justeringar 
påverkar användningen. Undersökningar visar att man genom visualisering av elanvänd-
ningen kan spara upp emot 20 %. (schneider-electric.se) 

1.2 Befintlig marknadssituation 

I takt med att miljöfrågor blivit ett allt aktuellt ämne har också företag och organisationer 
börjat arbeta mer aktivt och ta hänsyn till hur man själv påverkar miljön. Det märks allra 
tydligast hos stora multinationella företag som ofta har en välutvecklad miljöpolicy och an-
ställda som enbart arbetar med frågor kring kvalitet och miljö.  

En stor del i påverkan på miljön ligger i vår användning av energi. Det har också inom om-
rådet för energieffektivisering växt fram en del olika typer av produkter, allt från stora styr-
system som styr temperatur och ventilation i hela fastigheter till enstaka produkter som 
endast visualiserar exempelvis elanvändningen. Studien kommer att fokusera på den sist-
nämnda kategorin, tjänster som visualiserar energianvändning. Eftersom tjänsten i sig är 
något som växt fram ganska nyligen och egentligen först nu börjat utvecklas ordentligt, är 
det svårt att peka på exakt hur marknaden ser ut i dagsläget. Det finns i dagsläget ungefär 
6-7 aktörer på marknaden som erbjuder den här typen av tjänst. Det är dock lite svårt att 
fastställa exakt hur många aktörer, då vissa tjänster på sätt och vis erbjuder visualisering 
men ändå inte konkurrerar direkt om samma målgrupper (T. Gruber, Personlig kommuni-
kation, 2013-03-28). Tre av dessa aktörer består idag av landets största energibolag som 
själva erbjuder en visualiseringstjänst som en tilläggstjänst medan det finns ungefär tre före-
tag som erbjuder visualisering av energi som kärntjänst. Marknaden för just den här typen 
av tjänster är ny och därför bör de kommande åren bli väldigt viktiga för de aktörer som 
avser att etablera sig på marknaden.  

Utöver att företag och konsumenter bidrar till att minska belastningen på miljön genom att 
jobba med effektivisering av sin energianvändning, så kan de framförallt själva spara 
pengar. Detta bör vara en stor drivkraft till att se över sin användning och därigenom an-
vända sig av tjänster för visualisering. Som bilden (Figur 1 – Elprisutveckling i Sverige) ne-
dan illustrerar så har elpriserna i Sverige sedan slutet på 1990-talet visat en tydlig tendens på 
en ökning av priset. Prognosen för kommande år visar på att priserna förväntas att fortsätta 
öka. För företag och organisationer som använder stora mängder el kan detta leda till ökade 
kostnader som påverkar konkurrenskraften. Vilket kan vara ett incitament till att se över 
vilka åtgärder som kan vidtas för att effektivisera sin användning. 
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Figur 1 – Elprisutveckling i Sverige  

(nenet.se)      

Denna utveckling gör att tjänster som verkar för minskad energianvändning blir allt attrak-
tivare för både konsumenter och företag.  

Energi är något som används av såväl privatpersoner som företag, man kan dela in mark-
naden i två olika delar, dels Business-to-business (B2B) och Business-to-consumer (B2C). 
Det är i dagsläget svårt att bedöma om det finns någon aktör som är mer riktad mot den 
ena snarare än den andra. Det som dock är klart är att de båda skiljer sig åt i sin energian-
vändning, då det på B2B marknaden finns betydligt tyngre förbrukare, exempelvis inom 
tillverkningsindustrin.  

1.3 Problemdiskussion 

Efter att ha fått kontakt med ett företag på Science Park i Jönköping som arbetar inom 
energivisualiseringsbranschen insåg vi potentialen för en sådan tjänst. Genom att visualisera 
energianvändningen är det lättare att skapa ett intresse för hur man kan effektivisera den, 
både ur en miljö och en kostnadssynpunkt.  

Detta är ett intressant område att studera vidare då det är aktuellt att arbeta med miljöfrå-
gor. Företag får ett allt större tryck både från kunder och myndigheter att motverka den 
globala uppvärmningen. Många företag använder miljöprofilering som ett steg i deras 
marknadsstrategi. 

Med tanke på detta så har det växt fram en marknad för produkter och tjänster som verkar 
för att minska den negativa påverkan på miljön. Utöver mindre påverkan på miljön kan fö-
retag och privatkonsumenter även minska sina kostnader genom att effektivisera sitt an-
vändande av energi. Många miljöinnovationer har skapats under senare år, vilket har lett till 
att nya företag har skapats. Problemet för dessa företag är som inom de flesta branscher, 
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att etablera sig på marknaden och överleva vilket många inte lyckas med. En intressant 
fråga är därför vad det är som gör att vissa lyckas etablera sig medans andra inte. Är det 
bara produkten eller tjänstens kvalité som avgör eller finns det andra faktorer som är avgö-
rande?  

Så problemet är hur ett litet företag med en innovativ teknik ska etablera sig på en ny 
marknad. Vilka strategier ska man använda sig av och vilka kundsegment är attraktiva.  

1.4 Problemformulering med frågeställningar 

Hur ska man som innovativt småföretag etablera sig inom energivisualiseringsbranschen? 

 Vilka marknadsstrategier ska man arbeta med? 

 Vilka kundsegment är attraktiva? 

1.5 Syfte 

Syftet är att arbeta fram en marknadsplan för hur innovativa småföretag ska etablera sig på 
en ny marknad. Hur de ska gå tillväga och vilka olika strategier som passar inom energi-
visualiseringsbranschen. Genom marknadsplanen kommer det konkretiseras hur man ska 
gå tillväga för att lyckas som småföretag på en ny marknad.  

1.6 Perspektiv 

Då syftet med rapporten är att arbeta fram en marknadsplan för hur innovativa småföretag 
ska lyckas etablera sig på nya marknader, så kommer rapportens perspektiv att utgå från fö-
retagens synvinkel.  

1.7 Avgränsningar  

Studien kommer att analysera en marknadsplan där fokus kommer att vara.   

 Marknadssituationen idag 

 Segmentering 

 Marknadsstrategier  

Intervjuundersökningen kommer att avgränsas till Jönköpingsområdet. Indirekta konkur-
renter så som energistyrningssystem som erbjuder mer avancerade energieffektiviseringssy-
stem kommer inte att analyseras.  
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2 Metod  

Under metodstycket presenteras olika metoder och tillvägagångssätt för hur undersökningen har gått tillväga 
i den här studien. Först presenteras olika metoder i teoretisk form. I val av metod argumenteras det för var-
för och vilka metoder som är relevanta för vår studie.   

2.1 Kvalitativ metod 

En kvalitativ forskningsmetod handlar om karaktären eller egenskaparna hos någonting. 
Man söker alltså primärt efter ämnets innebörd eller mening. Man ställer frågor som: 
Vad betyder det? Vad handlar det om? (Widerberg, 2002) En kvalitativ undersökning kan 
vara beskrivande eller undersökande. Alltså är syftet att finna kategorier, beskrivningar eller 
modeller som bäst beskriver ämnet. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Det finns olika metoder man kan använda sig av för att genomföra en kvalitativ forskning, 
både observationer och intervjuer. Observationer innebär att forskaren studerar, registrerar 
och tolkar kroppsliga och språkliga uttryck. Vid intervjuer arbetar forskaren för att få fram 
andras muntliga uppgifter, berättelser och förståelse. Antingen är intervjun styrd på för-
hand genom framarbetade frågor eller så är den mindre genomtänkt och frågorna utvecklas 
under intervjuns gång. (Widerberg, 2002)  

”Kvalitativa metoder ger många upplysningar om få enheter och fokuserar ofta på det unika”  
(Olsson & Sörensen, 2011, s. 106)  

2.2 Kvantitativ metod 

En kvantitativ metod handlar om att fastställa mängder och söker primärt efter ämnets fö-
rekomst eller frekvens. Här ställer man frågor som: Hur vanligt är fenomenet? Vilka är 
sambanden? (Widerberg, 2002)  

Metoden kan delas in i beskrivande, förklarande eller experimentella projekt. Beskrivande 
projekt är exempelvis att beskriva andelen kvinnor och män eller åldersgrupper på en po-
pulation. Medan ett förklarade eller experimentellt projekt mer handlar om orsakssamban-
det exempelvis att ett visst utsättande ger upphov till vissa sjukdomar. (Olsson & Sörensen, 
2011) 

Med kvantitativa metoder sammanställs data i form av siffror. Insamlingen av information-
en sker ofta genom en enkät, ett arkiv eller snabba intervjuer och redovisningen av resulta-
tet presenteras genom tabeller och diagram. Analysen bygger på genomsnitt, variation eller 
samband. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2011)   

2.3 Datainsamling 

Datainsamling kan delas upp i två olika delar, sekundärdata och primärdata. Sekundärdata 
innebär information som sedan tidigare finns insamlad, t.ex. genom olika databaser. Pri-
märdata innebär ny data som samlas in för ett specifikt ändamål. Detta sker antingen i form 
utav undersökningar, intervjuer, observationer eller experiment. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2011) 
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När man ska samla in information så finns det tre viktiga aspekter man bör göra en avväg-
ning mellan: 

 Kostnad 

 Kvalitet 

 Tillgänglighet 

Det är i stort sett omöjligt att samla in information till lägsta kostnad, högsta kvalitet och 
största snabbhet. Oftast kopplas högre kvalitet ihop med en högre kostnad. Antingen kan 
man förlita sig helt på tidigare insamlad information, som kan kopplas till sin forskning an-
nars får man göra en egen undersökning. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011) 

Oftast utgår man ifrån den informationen som man har tillgänglig, genom tidigare studier. 
Om detta inte är tillräckligt så övergår man till relevanta källor, databaser och arkiv. I de 
flesta situationer kan internet ge stor tillgänglighet. Primärdata blir ofta resurskrävande men 
är i många situationer nödvändig för att kunna styrka sin forskning. (Eriksson & Wieders-
heim-Paul, 2011) 

Nedan går vi djupare in på sekundär- och primärdata.  

 Sekundär datainsamling 2.3.1

För att påbörja sin forskningsstudie är det bra att se över hur mycket det har forskats kring 
ämnet tidigare, och vad de har kommit fram till. Det är sådana data som kallas sekundär-
data. Det innehåller både grundläggande forskning samt sammanfattningar. (Saunders, 
2007) Exempel på sekundärdata kan vara böcker, artiklar och internetsidor. Första steget är 
att hitta dessa olika källor för att sedan utvärder om det är något som är intressant för stu-
dien. En del forskningsfrågor kan man få svar på enbart genom sekundärdata. (Ghauri & 
Gronhaug, 2005)  

När man hanterar sekundärdata måste man vara uppmärksam på att data kan ha samlats in 
för olika syften. Därför kan data vara vinklad för att gynna en part, för att framstå bättre än 
den är, man måste därför vara källkritisk. Därför är det viktigt att se över den insamlade 
data för att se om den kan användas i studien. (Ghauri & Gronhaug, 2005)  

En typ av sekundärdata är dokumenterad data, det innefattar ofta data från tidigare forsk-
ningsprocesser som innefattar primärdatainsamling. Man kan dela upp dem i skrivande och 
icke-skrivande data. Skrivande data är sådana data från böcker, artiklar och rapporter av olika 
slag. Icke-skrivande data innebär data i röst och video form. Det kan vara väldigt använd-
ningsbart till en början, för att sedan fördjupa sig och hitta skrivande data om ämnet. 
(Saunders, 2007) För att få en trovärdighet i sin sekundära datakälla så krävs det att man ser 
över sina källor och även väver in flera olika källor för att bekräfta teorin. När man använ-
der sig av statistik gäller det att se över hur aktuell och relevant teorin är för studien. 
(Ghauri & Gronhaug, 2005)  

En fördel med sekundärdata är att det är väldigt kostnadseffektivt. Kostnad innebär både 
tiden som man använder för att hitta data samt kostnader för att få fram rätt relevant data. 
(Kervin, 2009)  

Data i denna studie kommer i första hand att hittas i biblioteket på högskoleområdet, där 
finns det fri tillgång till böcker samt artiklar. En nackdel är att man ofta fastnar för data 
som är enkel att komma åt, dock visar det sig att sådana data ofta är framtagen för ett annat 
syfte än forskningsämnet. Därför är det extra viktigt att veta vad man verkligen skall forska 
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kring. (Saunders, 2007) I studien användas sekundärdata i form av böcker, vetenskapliga ar-
tiklar och internetsidor. För att teorin skall kännas relevant så kommer flera olika infalls-
vinklar att vävas in på olika ämnen.  

 

Figur 2 - Sekundär och Primärdata  

(Saunders, 2007)      

 Primär datainsamling 2.3.2

Som tidigare nämnts så är sekundär datainsamling en bra början på sin forskning för att se 
vad som tidigare skrivits inom ämnet. För att kunna arbeta fram en bra studie krävs det en 
primärdatainsamling. Olika typer av primär datainsamling är intervjuer och observationer. 
(Saunders, 2007).  

2.3.2.1 Intervjuer 

Om man ska samla in data finns i huvudsak två olika sätt att gå tillväga enkät eller intervju. 
Antigen använder man dem var för sig eller tillsammans. En enkät är ett billigare alternativ 
men ger oftast ett sämre resultat än intervjuer, beroende på vilken typ av undersökning 
man ska göra. (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2011) Enligt Lantz (2007) kan såväl intervjuer 
som enkäter innehålla frågor som möjliggör kvalitativ eller kvantitativ analys eller en kom-
bination av de båda. Frågornas innebörd avgör alltså inte automatiskt valet av intervjuform, 
dock svarsalternativens utformning (Lantz, 2007). 

Vanligen består en intervju av tre olika typer av samtal: logiskt begreppsligt samtal, emot-
ionellt personligt samtal och empiriskt samtal om vardagsvärlden. (Olsson & Sörensen, 
2011) Ett sätt att beskriva vilken typ av kunskap som olika former av intervjuer ger är att 
utgå från skillnader i struktureringsgrad (Lantz, 2007). Det är viktigt att syftet och pro-
blemområde är väl klarlagda inför undersökningens början. Alltså bör varför och vad klar-
göras innan frågan hur ställs. Vid en kvalitativ intervjuundersökning är det viktigt att tänka 
över hur man ska hantera den data man sammanställt. (Olsson & Sörensen, 2011) 

De finns två olika grundtyper av en intervju, antingen är det en standardiserad intervju eller 
en strukturerad. En standardiserad intervju innebär att den är välplanerad och att alla inter-
vjupersoner går igenom samma procedur. Frågorna ställs i samma ordning och samma or-
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dalydelse. Anledningen till att använda en standardiserad intervjuform, är att minska inter-
vjuarens inflytande över intervjun. (Olsson & Sörensen, 2011) Vid genomförandet av den 
ostrukturerade, öppna, intervjun är utgångspunkten förståelse (Lantz, 2007). Vid en struk-
turerad intervju finns det antingen en låg eller hög grad av struktur. En hög grad av struktur 
innebär att frågorna är formulerade så att de ska uppfattas på likartat sätt av olika intervju-
personer. En låg grad av struktur innebär att intervjupersonen kan tolka frågorna fritt bero-
ende av sina erfarenheter och värderingar. (Olsson & Sörensen, 2011)  

Målet med en intervju är att få en exakt bild av vad den intervjuade personen vill förmedla, 
inte att komma fram till entydiga kvantifierbara uppfattningar av ämnet. Intervjun skall 
fungera som ett samtal mellan två parter om ett ämne som är intressant för dem båda. För 
att bibehålla den kvalitativa forskningsintervjuns trovärdighet är det viktigt att vara neutral 
och inte överföra sina egna tankar till den man intervjuar. Konsten ligger i att vara neutral 
men ändå nära och känslig för det budskap intervjupersonen vill förmedla. (Olsson & Sö-
rensen, 2011) 

2.3.2.2 Observationer 

Observationer ses ofta som en inte så användbar metod. Dock kan det vara en riktigt bra 
metod för att berika forskningsdata. Olika typer av observationer kan vara inspelningar, be-
skrivande analyser och personligt beteende. (Saunders, 2007) De sker i sammanhang där 
man inte försöker att påverka själva observationen (Mcburney & White, 2010) Det finns 
två olika huvudtyper av observationer; strukturerad observation och deltagande observation. Struk-
turerade observationer används främst vid en kvantitativ data metod. Alltså kombineras 
ofta denna sorts observation med enkätundersökningar. Vid deltagande observationer ana-
lyseras sambandet mellan betydelse och handling. Man vill lösa ett problem eller skapa en 
förändring genom att det genomförs i form av arbetsätt eller beteende. (Saunders, 2007).  

2.4 Val av metod 

Syftet med studien är att arbeta fram en marknadsplan åt ett nystartat företag inom energi-
visualiseringsbranschen. För att arbeta fram ett underlag så måste man se till vilken metod 
som generera mest användbar data. Studien bygger på både primär och sekundärdata. Den 
sekundära datainsamlingen kommer att bestå av tidigare forskning genom vetenskapliga ar-
tiklar, litteratur och internetsidor.  

Den primära datainsamlingen består av en undersökning genom kvalitativmetod. Under-
sökningen i studien fokuserar på djupintervjuer och observationer. Djupintervjuer har spe-
lats in för att kunna analyseras i efterhand.  

För att få en bredd på undersökning har intervjuer gjorts med fyra olika företag. Med ett av 
företagen (företag A) gjordes en intervju med ägaren, som själv har varit med och startat 
och etablerat ett nystartat innovativt företag. Företaget har tagit fram en liknande tjänst, 
men läser istället av maskinernas produktionseffektivitet. Företag A arbetar inom en annan 
bransch än energivisualiseringsbranschen men med en liknande tjänst. Intervjun kommer 
att fokusera på hur ägaren lyckades med att etablera sitt företag på marknaden. Vilka strate-
gier och vilka tillvägagångssätt företaget använde sig av samt vilka hinder de har märkt av.  

De andra tre intervjuerna har gjorts med företag inom tre olika branscher för att få en 
överblick av hur mogen marknaden är för energivisualisering och dess funktion. Anled-
ningen till att intervjuer har gjorts med dessa tre företag är att deras energianvändning är 
hög, vilket betyder att besparingsmöjligheten genom energivisualisering är stor. Tillslut så 
har det också gjorts en intervju med en energirådgivare som är insatt i hur företag arbetar 
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med energi och miljöfrågor. Intervjuerna kommer bestå av strukturerade intervjufrågor 
med låg struktur, där personen vi intervjuar kommer koppla frågan till sina erfarenheter 
inom området. Detta för att få en bredd på frågorna och få ut så mycket som möjligt av de 
olika intervjuerna. Studien kommer att appliceras på ett case-företag där intervjuer har 
gjorts med nyckelpersoner inom företaget. Dessa intervjuer bygger på en mer öppen dia-
logform.  

Vid observationer i undersökningen så har de gjorts genom deltagande observationer. Vil-
ket innebär medverka vid olika säljmöten och kontakt med befintliga och potentiella kun-
der. Anledningen till att undersökning via observationer har gjorts är att genom dem skapas 
en djup förståelse för vad befintliga och potentiella kunder fokuserar på, vad som är viktigt 
för dem.  

Anledning till att undersökningen har gjort genom en kvalitativmetod istället för en kvanti-
tativ är för att få en djupare förståelse för varför en person tycker som han gör inte bara att 
han gör det. Genom en intervju finns också möjligheten till att ställa följdfrågor som kan 
leda in på vissa specifika spår. Detta val av primär datainsamling passar mer in på att svara 
på vårt syfte med studien.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta stycke kommer flera olika relevanta teorier att beskrivas. För att underlätta för läsaren följer den 
teoretiska referensramen uppbyggnaden av en marknadsplan. Det kommer även presenteras relevanta mo-
deller.   

3.1 Omvärldsanalys 

 PEST-analys 3.1.1

En PEST-analys undersöker de viktigaste faktorerna som påverkar en bransch och de före-
tag som verkar inom branschen. PEST är en förkortning för politiska, ekonomiska, sociala 
och tekniska analyser. (NewsRx, 2012) 

Marknadsföringsbeslut påverkas av utvecklingen inom politiken. Den politiska miljön be-
står av lagar, myndigheter och andra påtryckningsgrupper som arbetar för organisationer el-
ler individer. (Kotler, 2008) Politiken påverkar företag primärt genom stiftandet av lag och 
beslut om regler. I Sverige är det också så att regering och riksstaden beslutar om avregle-
ringar inom branscher och förd utrikespolitik i form av bojkotter som kan får stora konse-
kvenser för industrin. (Landström & Löwegren, 2009).  
Inom den ekonomiska marknaden finns det flertalet regleringar som uppmuntrar till kon-
kurrans och i helhet en rättvis marknad för produkter och tjänster. Varje marknadsförings-
aktivitet kräver att man ser övar lagar och regler. Lagstiftning som påverkar företag har 
ökat mycket de senaste åren. Företag påverkas direkt av nationella lagar men även av direk-
tiv och förordningar av Europeiska unionen (EU). EU har skapat en ny ram av lagar om 
konkurrensbeteende, rättvis handel och miljöskydd som gäller marknaden inom unionen. 
Samtidigt som det är många faktorer som påverkar inom den politiska faktorn så ändras la-
garna ständigt, det gäller att vara uppdaterad. (Kotler, 2008) Politiken kan ge upphov till 
både hot och möjligheter för företag (Landström & Löwegren, 2009). 

De ekonomiska faktorerna avser olika förändringar i ekonomin. Såsom ekonomisk tillväxt, 
räntor, valutakurser och inflation (NewsRx, 2012). I princip handlar det om hur stor köp-
kraft de potentiella kunderna har (Landström & Löwegren, 2009). En del länder är självför-
sörjande då de finansierar mycket i sitt egna jordbruk och sin industriproduktion, här finns 
det små marknadsmöjligheter. Motsatsen är industriella ekonomier som utgör rika mark-
nader för olika typer av varor. Marknadsförare måste fokusera på olika trender och kon-
sumtionsmönster både inom sin egen marknad och världsmarknaden (Kotler, 2008). Det är 
viktigt att veta skillnaden mellan låg och hög inkomsttagare. Detta enligt Engels lag som 
säger att i takt med att intäkterna ökar så spenderar familjer procentuellt mer på varor och 
tjänster. Detta gäller inte bara B2C utan även B2B, om ett företags försäljning minskar be-
roende på köpkraften så minskar också företagets (kundens) köpkraft. För företag som 
handlar internationellt måste fokus finnas på valutaförändringar. Om ett företag importerar 
från USA när dollarn stiger i värde jämfört med svenska kronan så påverkar det hela före-
tags lönsamhet och därigenom deras köpkraft. (Landström & Löwegren, 2009) Ekonomin 
mellan medlemsländerna i EU underlättas hela tiden genom att unionen arbetar för att för-
flyttning av pengar, varor, tjänster och arbetskraft inom unionen skall fungera som inom ett 
medlemsland. (Kotler, 2008) 

Sociala faktorer fokuserar på de kulturella aspekterna men inkluderar också befolkningstill-
växt, åldersfördelning, förändringar i smak och köpmönster (NewsRx, 2012). Sådana kultu-
rella faktorer består av institutioner och andra krafter som påverkar samhället olika värde-
ringar, uppfattningar och beteenden. Man växer upp i olika samhällen som påverkar ens 
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värderingar och övertygelser. (Kotler, 2008) Det finns också andra värderingar som föränd-
ras mycket lättare och kan skapa olika trender. Det är dessa förändringar som kan skapa 
hot respektive möjligheter för ett företag. (Landström & Löwegren, 2009) Kotler (2008), 
beskriver dessa två olika som kärnövertygelse och sekundärövertygelse. Kotler (2008) påvi-
sar att marknadsförare har en chans att ändra den sekundära övertygelsen, medan kärnö-
vertygelsen är svår att ändra. Marknadsförare vill förutse kulturella trender för att hitta nya 
möjligheter och hot. Detta för att kunna skapa trendenliga produkter och kommunikat-
ionsverktyg för trenden. (Kotler, 2008) Ett exempel på en trend som har skapat många nya 
möjligheter, nyföretagande är miljö och hälsotrenden (Landström & Löwegren, 2009).  

Teknologiska faktorer är svårtolkade och ändras ofta. Dessa faktorer kan vara ny teknologi 
som i sin tur skapar nya produkter samt nya marknader. Marknadsförare skall vara upp-
märksamma på nya teknologiska trender. (Kotler, 2008) Några olika faktorer kan vara nya 
uppfinningar och idéer som FoU-verksamhet. (NewsRx, 2012) Teknologiska faktorer inne-
bär flera stora möjligheter för nya produkter och lösningar på problem. Möjligheterna be-
står inte bara av en teknologisk innovation utan av generell ny teknik som kan användas i 
befintliga produkter, så som lasern som används på flera olika användningsområden. 
(Landström & Löwegren, 2009) Teknologi framhäver inte bara positiva produkter som ef-
fektiviserar och hjälper oss i vardagen utan här skapas grunden för kärnvapen (Kotler, 
2008). En ny teknisk produkt i sig kan också skapa flera olika tekniska tillbehör, men den 
som utvecklar något nytt får hela tiden dras med hotet av att någon annan skall hinna före. 
Dessa hot är stora för mindre företag som tenderar att vara duktiga på att snabbt se tren-
der, dock får man vara noga med patent och liknanden då de större företagen kan vara 
snabba på att kopiera produkterna. (Landström & Löwegren, 2009) Vår attityd till nya tek-
nologier hänger på om vi är mer imponerade av dess underverk än misstag (Kotler, 2008). 

 Marknadshinder 3.1.2

Marknadshinder eller barriärer som det även kan kallas är faktorer som kan hindra och för-
svåra för ett företag eller en produkt att ta sig in eller etablera sig på en marknad. För ny-
startade företag finns det många barriärer man kan behöva ta sig förbi för att lyckas.  

Exempel på barriärer för nya företag kan vara:  

 Stora investeringsbehov 
För att marknadsföra sig eller få igång produktion krävs oftast stora investeringar 
vilket kan vara svårt ha råd med som nystartat företag. 

 Omställningskostnader för kunden 
Nya tekniker eller produkter kan för kunderna ofta innebära en kostnad för install-
ationer eller utbildning av personal om den nya produkten, vilket kan göra det svårt 
att övertyga nya kunder.  

 Statliga regleringar 
Det kan finnas monopol i vissa branscher eller krävas tillstånd vilket kan förhindra 
en etablering för nya företag.  

 Distributionskanaler  
Att hitta distributionskanaler för att förmedla sina produkter kan ofta vara ett pro-
blem. Att komma åt befintliga kanaler inom branschen är naturligtvis en fördel men 
detta går ibland inte av olika anledningar. Då kan man som nystartat företag tvingas 
söka nya vägar eller till och med att skapa sig egna distributionskanaler. (Landström 
& Löwegren, 2009) 

.   
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En undersökning som gjorts av miljöinnovativa företag för att identifiera de svåraste bar-
riärerna visar att de två vanligaste problemen som uppstår är att det är svårt och kostsamt 
att nå ut till potentiella kunder. Kunderna känner också en risk i att testa på nya tekniker 
(Englund & Hjelm, 2010).  

3.2 Nätverksmodellen 

För att förstå sig på ett företag måste vi se över deras relationer inom företagets nätverk. 
Genom en analys av ett nätverks olika nivåer får man fram företagets riktiga affärsbeteende 
som man inte kan få fram genom vanliga observationer. (Ford, 2002) Ett industriellt nät-
verk innebär att olika aktiviteter som alla är beroende av varandra utförs. Genom att sam-
ordna olika aktiviteter så kan de aktörer inom nätverket tillsammans skapa effektivisering. 
För att utföra aktiviteter krävs olika typer av resurser, genom att binda samman dessa re-
surser kan man uppnå både förändring och förädling. Det är de olika aktörerna som kon-
trollerar resurserna och utför aktiviteterna. En viktig grundkomponent för att lyckas är att 
man har relationer mellan aktörerna, länkade aktiviteter och sammanbinda resurser. (Hå-
kansson, Laage-Hellman, Lundgren & Waluszewski, 1993) Ett sätt att skapa ett nätverk är 
att börja på en grundläggande nivå som man sedan kan bygga vidare på. Men det finns 
inget som säger att det är lätt att ”bara” skapa ett nätverk, det krävs mycket energi. (Easton 
& Axelsson, 1992) 

Håkan Håkansson och Jan Johansson har skapat en modell av vad som händer i företags-
nätverk med hjälp av tre komponenter som är vanliga i nätverkslitteratur; resurser, aktivite-
ter och aktörer. (Ford, 2002)  

 

 

Figur 3 – Nätverksmodellen 

(Håkansson et al., 1993) 
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 Resurser 
De innebär tillgångar, både fysiska, finansiella eller personella. Alltså kan resurser 
bestå av anläggningar, material, försäljning och distributionskanaler. Men den abso-
lut viktigaste är människor, deras kunskap och erfarenhet. I ett närverkstänkande 
betraktas resurserna som heterogena. Detta innebär att värdet av resursen är bero-
ende av hur den kombineras med andra resurser.  
 

 Aktiviteter  
Innebär att resurserna kombineras, förbrukas eller utbyts. I praktiken kan aktiviteter 
innebära inköp, administration, produktion och teknisk utveckling. I nätverkstän-
kandet ser man inte dessa aktiviteter som oberoende av varandra utan istället som 
en sammanlänkad kedja. Alltså måste de olika aktiviteterna i kedjan synkroniseras 
och koordineras efter varandra. En konsekvens av detta förehållande är att ingen 
aktör inom kedjan kan göra större förändringar utan att det påverkar de andra par-
terna.  

 

 Aktörer  
De utgörs ofta av enskilda företag. Beroende på vilken nivå man ska analysera kan 
aktörer identifieras som individer, delar av ett företag eller olika grupper av företag 
och organisationer. En gemensam nämnare som alla aktörer har är att de kontrolle-
rar vissa resurser eller aktiviteter inom nätverket. (Håkansson et al., 1993) 

 
Den industriella nätverksmodellen är skapat så att den skapar en helt annan bild än den 
traditionella marknadsföringen och köpbehovet. Resurserna måste finnas inom nätverket, 
under kontroll av eller nära kopplat till aktörerna som i sin tur använder de olika aktivite-
terna. (Easton & Axelsson, 1992) 

3.3 Konkurrensstrategier  

 Porters fem krafter 3.3.1

Porters (2008) fem konkurrenskrafter är en strategi som kartlägger konkurransen på en 
marknad. Oftast ser företagsledare smalt på konkurransen på en marknads, genom de di-
rekta konkurrenterna. Men enligt Porter (2008) finns det fyra andra konkurrenskraftiga 
medel; kunder, leverantörer, potentiella aktörer och ersättningsprodukter. Det är interakt-
ionen mellan dessa 5 krafter som beskriver konkurrensen på en marknad. (Porter, 2008) 
För att kunna utnyttja denna modell så krävs det att man gå ner på en djupare nivå. Många 
ser bara modellen på en grundlig nivå och då kan olika beslut leda till ofullständiga och fel-
aktiga analyser. I värsta fall kan det leda till dåligt beslutfattande och få katastrofala organi-
satoriska resultat. (Dobbs, 2012)  
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Figur 4 - Porters fem konkurrenskrafter 

(Porter, 2008) 

Olika marknader kan på ytan verka olika i sin struktur men den underliggande drivkraften 
av lönsamhet är densamma. För att verkligen förstå sig på industriell konkurrans och lön-
samhet på en speciell marknad kan man använda strukturen i ovanstående modell (Figur 4 
– Porters fem krafter). (Porter, 2008) Ramarna för fem krafter skapar underlag för att göra 
en kraftmätning i överlägsenheten i företagets egenskaper. Modellen (Figur 4 – Porters fem 
krafter) beskriver marknadens eller branschens lönsamhet. (Magretta, 2012) Krafterna kan 
antingen vara intensiva där konkurransen är stor eller där företag inte tjänar någon större 
avkastning på sina investeringar. Motsatsen är att de är godartade där många företag är lön-
samma. Det är industristrukturen som driver konkurransen inte vad man producerar eller 
hur tekniskt utvecklad produkten är. Medans otaliga faktorer kan påverka lönsamheten på 
kortsikt så är det konkurrenskrafterna som skapar lönsamhet i längden. (Porter, 2008) 

Om man satsar på att ta sig in på en ny marknad krävs det kapacitet för att etablera en 
marknadsandel, priserna och kostnader kommer att pressas. Man intar en marknad där 
konkurrens redan finns mellan de befintliga aktörerna. Därför krävs det att det finns en 
potential till att bli lönsam på marknaden. (Porter, 2008) När nya företag äntrar en marknad 
måste de etablerade förtagen försöka hålla ner sina priser samt öka investeringarna för att 
avskräcka de nya konkurrenterna. Hur stort hotet av att etablera sig på en ny marknad är 
beroende av höjden av marknadshinder. Ett hinder innebär i stort sett fördelarna som eta-
blerade företagen har jämfört med de nyetablerade. Antingen så är det låga hinder för att 
äntra en marknad, där marknaden inte är så lönsam. Då blir trycket från etablerade konkur-
renter inte så högt. Om man däremot försöker ta sig in på en lönsam marknad så är det 
högre hinder och konkurrenter kommer att pressa priserna för att bli av med dig som kon-
kurrent. (Porter, 2008) 
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Leverantörer har en förhandlingsstyrka, speciellt starka leverantörer som kan ta ut högre 
priser för deras service. De kan påverka ett företags lönsamhet genom att förmedla kost-
nadsökningar i sina egna priser.(Porter, 2008) Leverantörerna sätter även högre krav på 
olika avtal som skrivs. (Magretta, 2012) Att byta leverantör för ett företag kan vara en stor 
process därför kan leverantörer sätta press på företaget utan att känna att de kommer bli 
utbytta. (Porter, 2008) 

Även kunder kan ha en kraftig förhandlingsstyrka, både genom att pressa priserna samt att 
kräva hög kvalitet. Där man som kunder kan ställa företagen emot varandra för att få fram 
en bra lösning.( Porter, 2008) Flera köpare sätter också krav på att företagen skall ha ett 
mervärde i produkter eller tjänster. (Magretta, 2012) 

Porter (2008) beskriver att en ersättningsprodukt eller tjänst handlar om en produkt som 
har samma eller liknade funktion som en befintlig produkt. Det är produkter som möter 
industrins produktbas men på ett billigare eller effektivare sätt. (Magretta, 20012) Ett ex-
empel kan vara e-post som ersätter vanlig expresspost eller att ha videokonferens istället 
för att anordna möte på plats. Från köparens synpunkt är det ofta billigare att byta till en 
ersättningsprodukt istället. (Porter, 2008) 

Konkurrensen på en befintlig marknad är intensiv och lönsamheten påverkas av de många 
aktörerna. (Magretta, 2012) På en marknad finns det sedan tidigare existerande konkurrens 
genom pris, nya produkter, reklam och förbättringar av tjänster. Om man är på en existe-
rande marknad finns det höga hinder att nå över för att lämna marknaden. Även fall man 
har dålig lönsamhet så lämnar man inte marknaden. (Porter, 2008) 

Frågor som modellen fem konkurrenskrafter (figur 4 – Porters fem konkurrenskrafter) sva-
rar på är: 

 Vad händer inom branschen? 

 Vad är det som händer som påverkar konkurransen? 

 Vad av det som händer förtjänar vår uppmärksamhet? 

(Magretta, 2012) 

 Blå och röda oceaner      3.3.2

Att konkurrera på en överfylld marknad är ingen långsiktlig plan på att uppehålla hög lön-
samhet. De riktiga möjligheterna skapar man genom att skapa nya ”blå oceaner” som är 
obeprövade marknadsdelar. ”Blå oceaner” är marknadsdelar fria från konkurrans, mark-
nader och industrier. Innovativa företag bör därför istället för att följa efter sina konkurren-
ter utveckla produkter och tjänster som gör konkurrenternas betydelselösa. (Boyer & 
Verma, 2010) ”Röda oceaner” är alla marknader och företag som existerar idag, den kända 
marknaden. Här är företagens gränser definierade, accepterade och konkurransreglerna är 
välkända. Företag försöker konkurrera ut sina konkurrenter för att vinna större marknads-
andelar och möjligheten att nyetablera sig krymper hela tiden. (Chan Kim & Mauborgne, 
2004)  

Om man ser bakåt på vilka marknader som finns idag jämfört med vad som fanns för 100 
år sedan, ser man tydligt att det är de ”blå oceanerna” som skapar tillväxt. (Chan Kim & 
Mauborgne, 2004) Om man istället ser framåt och tänker på vilka olika typer av företag 
som kommer att finnas om 50 år som inte finns idag, så får man en tydlig bild av att ”blå 
oceaner” är en tillväxtstrategi. Utsikterna att etablera sig på en befintlig marknad, alltså 
inom de ”röda oceanerna” krymper hela tiden. (Chan Kim & Mauborgne, 2004)  
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Blå och röda oceaner kan kopplas till hård (”röda oceaner”) och lös (”blå oceaner) nät-
verksstruktur. En hård nätverksstruktur kännetecknas av kopplingar mellan aktörer är 
starka samt att de har tydliga roller och positioner i förhållande till varandra. Vid en sådan 
struktur är det svårt att etablera sig för en ny aktör. En lös nätverksstruktur karakteriseras 
av att aktörerna har mer diffusa roller och kopplingen mellan dem är svaga. Vid nyetable-
ring är ett löst nätverk lättare att äntra än ett hårt närverk. (Johansson & Mattsson, 1988) 

 SWOT-analys 3.3.3

SWOT-analys är ett verktyg som används av organisationer i sin strategiska planering. I 
analysen identifierar man interna styrkor (Strengths) och svagheter (Weaknesses) samt ex-
terna möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). (Houben, Lenie & Vanhoof, 1999) En 
analys av strategisk planering skapar en mängd data av olika betydelse och tillförlitlighet. 
SWOT-analysen destillerar data och visar olika kritiska punkter både från den interna och 
externa analysen. Oftast är det en tajt marknad att äntra för att få ut en kraftfull marknads-
kommunikation, analysen visar vart företaget bör fokusera på för att lyckas. (Kotler, 2008)  

 

Figur 5 SWOT-analys 

(Kotler, 2008) 

Styrkorna och svagheterna är alltså faktorer som finns internt inom organisationen. De är 
därför också de två fält där man själv som organisation har störst möjlighet att påverka, ex-
empelvis försöka åtgärda de svagheter man identifierar hos sig själv. (Houben et al., 1999) 
En analys av styrkor och svagheter listar inte alla faktorer utan bara de som kan relateras till 
kritiska framgångsfaktorer. En allt för lång lista göra att man tappar fokus på det som verk-
ligen är viktigt. Det kan vara en styrka att vara bra på något men det kan även vara en svag-
het ifall konkurrenterna är ännu bättre. Det viktigaste är att styrkorna måste vara baserade 
på fakta så att man kan fatta rätt beslut. (Kotler, 2008) 

Möjligheter och hot är de faktorer som är externa från organisationens perspektiv. De kan 
vara allt från politik, lagar och regler låg eller högkonjunkturer i ekonomin. Med andra ord 
är det faktorer som organisationen själv har liten eller ingen kontroll över. Man måste dock 
identifiera dem för att utifrån dem kunna utforma en hållbar strategi. (Houben et al., 1999) 
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Analysen skapar möjligheter för företagsledarna att förutse viktiga utvecklingsprocesser 
som kan ha stor påverkan på företaget. Alla hot kräver inte samma uppmärksamhet, det är 
viktigt för företaget att koppla samman sannolikheten att hotet påverkar dem med vad en 
potentiell skada skulle kunna göra. Därför ska man fokusera på de troliga och skadebe-
nägna hoten, genom att planera hur man ska hantera dem. Möjligheter skapas när ett före-
tags marknad förändras till deras fördel. Företaget bör ställa varje möjlighet mot hur hög 
potential som finns för företaget att lyckas. Man måste ha i åtanke att möjligheter till för-
ändring ofta är riskfyllt. (Kotler, 2008)  

3.4 Målgrupper och Kunder  

 Segmentering 3.4.1

Segmentering kan delas in i tre olika aktiviteter, klassificering av kunder, val av kunder och bear-
betning av kunder. Dessa aktiviteter kan ses som tre dimensioner. (Söderlund, 1998) 

Den vanligaste dimensionen är klassificering av kunder, här är det vanligt att företag arbetar 
med grova schematiska segment, små företag, stora företag och privatpersoner. Dessa seg-
ment kan kallas grova eftersom de kan innehålla fler olikheter än likheter. Ett annat vanligt 
sätt att arbeta med klassificering är att marknadsföraren ”tänker fram” ett antal segment 
som man tror finns ute på marknaden, istället för att samla in observationer om kunder och 
låta detta bilda ett underlag för klassificering. (Söderlund, 1998) Detta kan kopplas till Sim-
kin & Dibb, (1996) som menar på att det första steget i segmenteringsprocessen är att man 
skall göra en ansträngning att förstå marknaden och samspelet mellan målgruppernas efter-
frågan, i förhållandet till utbudet.   

Ett vanligt misstag företag gör är att klassificera konsumenter efter variabler som ålder och 
kön. När det gäller företagskunder delas dessa oftast in efter branschtillhörighet. Det gör 
att företag endast får en begränsad vägledning av den information man ska bearbeta. Med 
dessa variabler är det svårt för företagen att veta vad kunderna vill ha för produkt, samt hur 
leverantörerna ska utveckla produkterna. För att kunna tillfredsställa kundernas behov 
måste man veta vilka behoven är. (Söderlund, 1998)  

När det gäller val av kunder har man tidigare resonerat ungefär så här. Eftersom kunder har 
olika behov, så ska man i första hand rikta sig mot de kunder som kan tänkas ha ett behov 
av det man som företag erbjuder. Alternativt att anpassa det man erbjuder idag till att upp-
fylla kundernas behov inom en eller flera målgrupper. Sådana typer av anpassningar är vik-
tiga för att företag ska bli framgångsrika. Efter identifiering av segment så är nästa steg att 
utvärdera och välja segment som företaget vill rikta sig mot. (Söderlund, 1998) Wind och 
Thomas (1994) betonar att det är ett kritiskt ledarskapsbeslut, för att alla komponenter av 
marknadsstrategi följer det. Idag har sambandet mellan segmentering och det ekonomiska 
resultatet blivit mer fokuserat på intäkter och kostnader. Man talar allt oftare om att satsa 
på lönsamma kunder. Det innebär att man vill inrikta verksamheten mot de kunder som 
över tid genererar mest intäkter. Sådana kunder vill man uppmuntra samtidigt som man to-
nar ner bearbetningen av andra kunder. Det finns endast ett fåtal exempel på företag som 
har lyckats att systematiskt fastställa hur lönsam en kund är mot en annan. Detta gör att det 
blir svårt att fastställa vilka kunder som är mest lönsamma. (Söderlund, 1998) 

När det gäller den tredje dimensionen, bearbetning av kunder, finns det flera gap mellan 
vad företag gör och vad de skulle kunna göra. I allt fler företag börjar det växa fram detalje-
rad och lagringsbar kunskap av varje kund, resultatet blir en kunddatabas. Det är ännu få 
företag som verkligen kan använda dessa databaser för att närma sig kunderna på ett sätt 
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som är skräddarsytt. Samtidigt finns det företag idag som försöker att skräddarsy erbju-
dande så att de blir unika för varje kund. Ett annat exempel är när företag bearbetar fler 
segment samtidigt, med olika typer av erbjudande. Ett sådant sätt kan vara att kunden i ett 
visst segment får ett specialanpassat erbjudande som är avsett för kunder i ett annat seg-
ment. Denna breda bearbetning kan innebära att företagets erbjudande verkar ointressant, 
icke trovärdigt och till och med orättvist för de segment det inte var avsett för. (Söderlund, 
1998) 

 Positionering 3.4.2

Förutom att segmentera marknaden för att hitta rätt kunder så bör man även positionera 
sitt eget varumärke eller produkt/tjänst. Att positionera sig innebär att man arbetar för att 
omvärlden eller konsumenterna ska uppfatta ditt varumärke eller din produkt på ett visst 
sätt.  

”En produkts position är hur produkten definieras av konsumenter på dess egenskaper – positionen pro-
dukten innehar i konsumenternas sinne jämfört med konkurrerande produkter”  
(Kotler, 2008, p.432).  

Uggla (2006) menar att när man ska positionera sig bör man ställa sig själv fyra frågor:  

 För vad ska erbjudandet positioneras, vilket behov och vilka önskningar ska pro-
dukten eller tjänsten tillfredsställa och vilket löfte ska uppfyllas från leverantören? 

 För vem ska erbjudandet positioneras? 

 För vilket tillfälle ska produkten/tjänsten positioneras, handlar det om en vardags-
produkt eller något för speciella tillfällen?  

 I förhållande till vad ska produkten/tjänsten positioneras, vilka är de viktigaste kon-
kurrenterna på marknaden? 

Du måste hitta faktorer som gör att konsumenterna ska välja din produkt/tjänst före kon-
kurrenternas. För att göra detta så kan du utveckla ett så kallat ”unique Selling Proposition” 
(McKinsey & CO, 1999-2001). McKinsey & CO (1999-2001) beskriver sex punkter att be-
akta för att framgångsrikt kunna positionera sin produkt, varumärke eller företag.  

 Definiera relevanta kundbehov eller problem 

 Definiera tydliga och tillräckligt stora kundsegment 

 Skapa ett attraktivt erbjudande 

 Definiera vad som är unikt hos din produkt/tjänst, det vill säga vad som skiljer den 
från konkurrerande produkter 

 Utnyttja kundernas känslomässiga uppfattning 

 Försäkra dig om att kunderna är tillfredställda även efter köp 

Om man tittar på marknaden för klockor så har olika varumärken olika positioner. Det 
finns dem som positionerat sig som lyxmärken, exempelvis Rolex. Sen finns det andra som 
kanske valt att framhäva funktionalitet eller hållbarhet för att differentiera sig från sina 
konkurrenter.  

Syftet med att positionera sig är att kunna differentiera sig gentemot sina konkurrenter. 
Oavsett om du som marknadsförare arbetar för att positionera din produkt eller inte så 
kommer den ändå att få en viss position i konsumenternas sinne. Att lämna detta åt slum-
pen är inget att föredrar utan man arbetar därför för att förmedla den bild av sin produkt 
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eller varumärke man vill att konsumenterna ska uppleva. Produkten bör positioneras på de 
faktorer som ger konkurrensfördelar gentemot konkurrerande produkter. (Kotler, 2008)  

 

Figur 6 - Positioneringskarta 

 (Kotler, 2008) 

Produkten eller varumärket måste sedan motsvara den bild du förmedlar av den. Du kan 
inte måla upp en bild av din produkt där högsta kvalité och bästa service utlovas, utan att 
uppfylla detta. Det kommer snarare att skada positionen än att stärka den. Därför måste 
man välja att förmedla de egenskaper man har. Ett exempel är Volvo vars bilar är konstrue-
rade för att vara väldigt säkra, de kan positionera sig som det säkraste bilmärket eftersom 
kvalitén på säkerheten i deras bilar håller högsta klass. (Kotler, 2008) 

3.5 Marknadsstrategi 

 Produkt & tjänst 3.5.1

Din produkt eller tjänst är det du erbjuder marknaden för att tillfredsställa ett behov eller 
efterfrågan som finns. Ditt erbjudande är i slutändan det dina kunder kommer att bedöma, 
så det är viktigt att utveckla ett starkt tjänst- eller produkterbjudande. Grönroos (2008) pre-
senterar en modell (Figur 7 - Utvidgade tjänsteerbjudande modellen) för att analysera sitt 
tjänsteerbjudande med olika faktorer som påverkar erbjudandet.  
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Figur 7 - Utvidgade tjänsteerbjudandet modellen 

(Grönroos, 2008) 

 Kärntjänsten (The core service)  
Kärntjänsten är det centrala i ditt tjänsteerbjudande. Det är själva syftet till att er-
bjudandet existerar. Tar vi ett taxibolag som exempel är deras kärntjänst att trans-
portera kunder från plats A till plats B.  
 

 Möjliggörande tjänster (Enabling services) 
Utöver kärntjänsten finns det möjliggörande tjänster och varor. Det är tjänster eller 
varor som krävs för att kärntjänsten ska kunna erbjudas. Tar vi exemplet med taxi-
bolaget igen skulle taxibilarna i detta fall vara möjliggörande produkter som gör att 
kärntjänsten kan erbjudas.  
 

 Värdehöjande tjänster (Enhancing services) 
För att stärka sitt erbjudande kan du utöver kärntjänsten erbjuda tilläggstjänster 
som höjer värdet på tjänsten för kunden. Fortsätter vi på exemplet med taxibolaget 
skulle en sådan tjänst kunna vara att man erbjuder kunder att smidigt och enkelt 
kunna beställa sin resa via ett bokningssystem på internet.  
 

 Tjänstens tillgänglighet (Accessibility of the service) 
Här spelar faktorer kring själva tjänsten in i vilken upplevelse kunden får av företa-
get och dess erbjudande. Faktorer som kan spela in är hur lätt eller svårt är det att 
få exempelvis support? Öppettider? Om tjänsten är något som kunderna själva ad-
ministrerar, exempel en internetbaserad tjänst, hur lätt kommer man åt den? 
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 Kunddeltagande (Customer participation) 
Har kunden själv något inflytande eller deltagande i tjänsten som bidrar till hur den 
upplevs? Kan kunden vara med och utforma tjänsten så att den blir skräddarsydd 
just för dennes behov? 
 

 Interaktion (Interactions) 
Här spelar kontakten med kunderna in. Hur anställda kommunicerar och uppför sig 
mot kunderna men kan även vara vilken upplevelse kunden får när han besöker din 
hemsida då detta också är en form av kommunikation med kunderna. (Grönroos, 
2008) 

 Prissättning 3.5.2

En viktig del i marknadsplanen är vilken prisstrategi man ska välja. När man sätter pris på 
en produkt eller tjänst måste man självklart ta med sina kostnader i beräkningen, så att man 
i slutändan tjänar pengar på sin affärsidé. Det finns dock olika vägar att välja vad gäller 
prisstrategier. För att snabbt ta sig in på en marknad och vinna marknadsandelar kan man 
sätta ett lågt pris för att på det sättet vinna till sig en stor marknadsandel, detta kallas pe-
netrationsstrategi. Du kan även välja att sätta ett högt pris och på så sätt istället generera så 
hög vinst som möjligt, detta kallas skumningsprissättning. Det finns ingen strategi som är 
mer rätt än den andra men klart är att som nytt företag kan det vara svårt att överleva ge-
nom att sätta ett lågt pris med små vinstmarginaler, utan att behöva ta in externt kapital i 
företaget. Väljer man istället skumningsprissättning och har högre vinstmarginaler genere-
rar du mer eget kapital att växa med. (McKinsey Co, 2001) 

Kostnadsbaserad prissättning 

 

Värdebaserad prissättning 

 

Figur 8 - Kostnadsbaserad prissättning vs. Värdebaserad prissättning 

(Kotler, 2008) 

Kotler (2008) presenterar två andra prisstrategier att överväga när man fastställer priset för 
sin produkt eller tjänst. De två strategierna är kostnadsbaserad prissättning och värdebase-
rad prissättning, se ovanstående modell (Figur 8 – Kostnadsbaserad prissättning vs. värde-
baserad prissättning).  

Kostnadsbaserad prissättning innebär att man utgår från vilka kostnader man själv har. Det 
finns två övergripande typer av kostnader, fasta kostnader och rörliga kostnader. De fasta 
kostnaderna är sådana kostnader som inte påverkas av volymen på produktion och lik-
nande faktorer. De kan vara saker som lokalhyra, löner till personal och dylikt. De rörliga 
kostnaderna är det som kan variera exempelvis beroende på hur mycket du behöver produ-
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cera, vad olika marknadsföringskampanjer kostar. Dina fasta kostnader plus dina rörliga 
kostnader blir din totala kostnad. Priset du sedan har på produkten/tjänsten skall täcka 
denna totala kostnad plus en vinstmarginal. (Kotler, 2008).  

Värdebaserad prissättning innebär att du till skillnad från den kostnadsbaserade inte utgår 
ifrån dina egna kostnader. Som modellen (Figur 8 – Kostnadsbaserad prissättning vs. vär-
debaserad prissättning) illustrerar så vänder man på ordningen och börjar istället i den 
andra änden. I värdebaserad prissättning utgår du istället från det värde konsumenten upp-
lever hos produkten när du sätter ditt pris. Du måste analysera och identifiera behovet hos 
konsumenterna och även försöka utifrån detta definiera vilket värde din produkt eller tjänst 
ger kunden. När du gjort detta ska du hitta ett pris som motsvarar detta värde som sedan 
blir priset på produkten/tjänsten.(Kotler, 2008)   

När det gäller små och medelstora företag så baserar en klar majoritet av företagen sin pris-
sättning på sina kostnader samt att man ovanpå kostnaderna lägger till en viss vinstmarginal 
(Carson, Gilmore, Cummings, O’Donnell, Grant, 1998). Även Cunningham & Hornby 
(1993) drar slutsatsen att små och medelstora företag till största delen baserar sin prissätt-
ning kring sina kostnader.  

3.6 Marknadskommunikation 

 B2B marknadsföring 3.6.1

Det som utmärker B2B marknadsföring och särskiljer den från B2C, är att kunden är en 
organisation istället för en individuell konsument. Konsumenter och organisationer köper 
ofta samma typer av produkter, som till exempel datorer, städning och bilreparationer. 
Därför kan man inte entydigt särskilja organisationens marknad från konsumentmarknaden 
utifrån produktens karaktär. Det finns vissa typer av produkter och tjänster som oftare 
köps av organisationer än av konsumenter, som en konsulttjänst eller inköp av industri-
material. (Brennan, Canning & McDowell, 2008)  
 
Strategi är ett ord som ofta används inom affärsvärlden, men som kan vara svårt att defini-
era. Henry Mintzberg (1998) argumentera för att en strategi behöver fem definitioner, de 
fem P: na för strategi är:  
 
Strategi som en plan (Plan): En riktning, en guide, en sökväg för organisationen att gå från 
var den är idag till vad man vill vara i framtiden. Detta är organisationens planerade strategi, 
det är hur den anges för att lyckas. 

Strategi som en mall (Pattern): Vilket innebär att en strategi är en konsekvens i beteende 
över tid. Detta är organisationens realiserade strategi, det är vad som egentligen har upp-
nåtts. 

Strategi som en position (Position): Placering av särskilda produkter på särskilda marknader. 
Företag försöker att etablera en position på marknaden som både är unik och värderas av 
kunder. 

Strategi som ett perspektiv (Perspective): Ett företags grundläggande sätt att göra saker på. 
Medans strategi som en position är mer utåtriktad mot den externa marknaden. Strategi 
perspektivet är inåtvänd, det handlar om det övergripande syftet med organisationen. Dessa 
processer kompletterar varandra. 
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Strategi som ett knep (Ploy): Slutligen kan man använda sig utav strategi för att hänvisa till 
smarta manövrar för att överlista sina konkurrenter.  

 Integrerad marknadskommunikation 3.6.2

I den traditionella marknadsföringsfunktionen så innehåller kommunikationsaktiviteter 
såsom försäljning, reklam, säljstöd och kommunikation över internet. Men kommunikation 
är också en självklar del i den interaktiva marknadsföringsprocessen. Detta innefattar saker 
som personal, maskiner, lokal och andra fysiska resurser som kommunicerar något till kun-
derna. Det finns alltså en viktig skillnad mellan den traditionella marknadsföringsfunktion-
en och den interaktiva marknadsföringsprocessen. Den sistnämnda typen av kommunikat-
ion är alltså kopplad till verkligheten, hur kunderna upplever den. Marknadskommunikat-
ion såsom reklam och försäljning inverkar oftast på den förväntade tjänsten, alltså vad kunden 
kan förvänta sig från de budskap företaget har kommunicerat till kunden. Medans den in-
teraktiva marknadsföringsprocessen påverkar kundens upplevelse av tjänsten, exempelvis har 
de löften som företagen kommunicerat till sina kunder uppfyllts. (Grönroos, 2008) 
 
Enligt Duncan & Moriarty (1997) finns det fyra olika källor till kommunikationsbudskap. 
Dessa är planerade budskap, produktbudskap, servicebudskap och oplanerade budskap. 
 

 Planerade budskap är en planerad marknadskommunikationskampanj där separata 
kommunikations media såsom TV, direktreklam, annonser och internet används 
för att förmedla ett budskap till kunden. Säljare förmedlar också planerade budskap, 
dessa budskap ses i allmänhet som mindre pålitliga för att folk vet att dessa är 
styrda från marknadsföraren i syfte att övertyga kunder att agera på ett visst sätt.  

 

 Produkt är budskap om företaget i sig och dess erbjudande som följer av de fysiska 
produkterna i ett erbjudande. Hur en fysisk produkt utformas, fungerar, kan an-
vändas. 

 

 Servicebudskap är budskap som uppstår i serviceprocesser. Servicepersonalens 
uppträdande, attityd och beteende, på vilket sätt system och teknik fungerar samt 
servicelandskap är alla aspekter som förmedlar servicebudskap. Interaktionen mel-
lan servicepersonalen och kunden innehåller tydliga element av kommunikation. 
Genom denna kommunikation kan kunden inte bara få bra information utan också 
utveckla en känsla av tillit till företaget. 
 

 Oplanerade budskap är den sista och kanske den mest pålitliga sortens budskap. 
Oplanerade budskap förmedlas av befintliga kunder som redan har en relation med 
företaget och dess budskap. (Duncan & Moriarty, 1997) Detta integreras sedan med 
andra kunder under serviceprocessen genom positiv eller negativ ”word of mouth-
kommunikation”, tidningsartiklar eller TV-program. (Grönroos, 2008)  

 Relationsmarknadsföring 3.6.3

Länge har så kallad traditionell marknadsföring där fokus ligger på utbytet av en produkt el-
ler tjänst mot pengar varit det centrala inom marknadsföring. På senare tid har dock fokus 
kommit att flyttas mer och mer emot ett annat fenomen som kanske alltid funnits med i 
bakgrunden men nu börjar få allt större plats i dagens marknadsföring. Det är relations-
marknadsföring, till skillnad från det traditionella perspektivet flyttas fokus istället mer från 
själva utbytet av en produkt mot betalning till själva relationen mellan dig som leverantör 
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och kund. Istället för en envägskommunikationen som används i det traditionella perspek-
tivet för att generera försäljning menar man på att inom relationsperspektivet är det inter-
aktionen eller relationen mellan leverantör och kund som påverkar kundens köpbeteende. 
(Grönroos, 2007) 

I relationsmarknadsföringen värdesätts det långsiktiga perspektivet. Målet är att få långtgå-
ende relationer med sina kunder och fokus ligger mer på att bibehålla kunderna än i den 
traditionella marknadsföringen. (Fill, 2009) 

Grönroos (2007) menar att relationsmarknadsföring till stor del baseras på samarbeten, att 
hitta ”win-win” situationer. Det kan till och med vara så att man måste hitta samarbeten 
med andra företag för att i sin tur kunna erbjuda slutkunden en produkt eller tjänst som till-
fredsställer behovet hos kunden. Ibland är det för dyrt eller rentav inte möjligt att själv er-
bjuda en fullvärdig lösning för en kund. Då kan man hitta partners som man gemensamt 
erbjuder en lösning med vilket kan vara nyckeln till att utveckla en lyckad relation med sina 
kunder. (Grönroos, 2007)  

För att kunna implementera relationsmarknadsföring krävs det att man på något sätt inte-
ragerar med sina kunder. Det räcker inte med envägskommunikation om man ska bygga en 
bra relation. Vissa branscher försöker exempelvis att behandla alla kunder individuellt. 
Detta är inte alltid möjligt i alla branscher men med dagens teknologi kan man ändå göra 
mycket för att skapa bra relationer. Genom att skaffa sig en databas över sina kunder där 
man lagrar information om möten, säljsamtal och supportsamtal kan man skaffa sig viktig 
information. Med tillgång till denna information kan man arbeta för att varje kontakt med 
kunderna ska ha fokus på att bygga eller bevara en bra relation. (Grönroos, 2007)  

3.6.3.1 Direkta relationskostnader 

Direkta relationskostnader är kostnader som ligger till grund för att kunna upprätthålla den 
lösning som företaget erbjuder. Dessa kostnader kan exempelvis vara investeringar i kon-
torslokaler, personal, mjukvara och avskrivningar. Direkta relationskostnader kan delas upp 
i antingen brutto eller nettokostnader. Direkta bruttokostnader är de kostnader som upp-
står om kunden beslutar att köpa den lösning företaget erbjuder. Direkta nettokostnader är 
alla eventuella extra kostnader som uppstår. Båda sätten att beräkna denna kostnadskom-
ponent ger samma effekt. Att använda nettoberäkningen kan vara mer användbar om man 
skall jämföra två eller fler konkurrerande erbjudande. En bruttoberäkning ger en mer ade-
kvat information för eventuell utvärdering av de totala långsiktiga uppoffringarna i en viss 
relation med ett företag eller en leverantör. Ett klassiskt exempel på hantering av direkta re-
lationskostnader är just-in-time-leveranser. (Grönroos, 2008) 

3.6.3.2 Indirekta relationskostnader 

De indirekta relationskostnaderna uppstår i relation med en viss leverantör eller ett visst 
tjänsteföretag. Detta är förknippat med den tid och de resurser kunden blir tvungen att 
lägga på att bevara relationer i de fall den inte fungerar som den ska. Det handlar ofta om 
oväntade och oönskade kostnader. Detta kan vara sådant som har sin bakgrund i förse-
ningar eller reparationer, underhåll eller leveranser som håller för låg kvalitet. Även varor 
och tjänster som inte fungerar som de ska, utgör också exempel på indirekta kostnader. 
Klagomål skapar alltid indirekta relationskostnader. Men en välhanterad och snabb kla-
gomålshantering upplevs oftast som en värdehöjande egenskap hos kunden. Detta ef-
tersom en sådan håller nere de indirekta kostnaderna som uppstår till följd av servicemiss-
lyckande, misstag och andra kvalitetsproblem. Desto mindre man kan lita på att en leveran-
tör håller leveranstider och mer som uppstår kring områden som underhållstjänster, faktu-
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rering och annan dokumentation, desto mer måste kunden lägga på relationen med företa-
get. Dokument måste läsas och kontroll läsas, samtal måste ringas, e-post måste skickas, re-
klamationer måste göras och följa upp. De kostnader som uppstår är ofta betydande. 
(Grönroos, 2008)     

 Direkt marknadsföring 3.6.4

“Direct marketing involves interaction between individual customers and the vendor organization, with cus-
tomer responses to communication from and transaction with the vendor being recorded and the data used to 
guide the formulation, execution and control of relationship management programmes with those customers” 
(adapted from Institute of Direct Marketing, 2002). 
 
Nyckelfunktioner av direktmarknadsföring är:  
 

 Avsaknad av personlig kontakt med kunden. 
 

 Användning av media såsom direktmail, telemarketing och elektronisk media i form 
utav internet och email för kommunikation och transaktioner.  
 

 Möjligheten att mäta svar på kommunikationen, vilket kan vara svårt att göra för 
reklamkampanjer och aktiviteter inom personlig försäljning.  
 

 Användningen av databas som mål för hur informationsverksamheten sätts upp 
och till vilka svar och transaktionskostnader läggs. Databasen är av stor betydelse 
för alla aktiviteter inom direktmarknadsförings. IT system förser företag med medel 
för att lagra och få tillgång till en mängd information relaterat till områden som: 
Kunder och potentiella kunder, transaktioner, kampanjer, produkter och industri, 
marknad eller geografiska områden. (Brennan, Canning, McDowell, 2008)   

3.7 Möjligheter för småföretag 

Småföretag utgör en stor andel av företagen i Sverige. Det är ingen homogen grupp utan 
skiljer sig i branscher, storlek, företagskultur och ambitioner med verksamheten. Många fö-
retag har inte som ambition att kunna växa och anställa flera personer, medans vissa före-
tag har ett strategiskt tänk att gå in på nya marknader och växa snabbt.(Lundström, Boter, 
Kjellberg, Öhman, 1998) Små företag diskuteras ofta när det gäller tillväxt och en vanlig 
syn är att framtidens stora företag är en del av dagen små företag. De flesta experter är 
överens om att tillväxten inte kommer i stora företag, som ofta befinner sig i mogna 
branscher. 

De små företagen kan ge en bättre direkt service än de stora företagen, det underlättas av 
mindre byråkrati och ingen företagspolicy som behöver brytas. Kunden får personligen 
möta företagaren direkt. I många fall känner kunden personligen ägaren eller nyckelperso-
ner inom företaget. Att ha ett mindre antal kunder inom företaget som man har en nära re-
lation med, gör att kundservicen blir ett starkt verktyg.  

Små företag har lättare att anpassa sin produkt efter kunden och på så sätt upplever kunden 
en högre service. Exempelvis kan en liten restaurang erbjuda kvalité genom att de snabbt 
uppfattar kundens behov och exempelvis erbjuda kunden påfyllning på kaffet som en extra 
service.  
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De företag idag som inte bara erbjuder service och produktkvalitet utan också har ett bra 
rykte om sig att vara pålitliga och ärliga går en ljus framtid till mötes. Kunder har genom ti-
digare erfarenheter lärt sig att det företaget erbjuder i sin marknadsföring inte alltid stäm-
mer. Att det finstilta i texten kan vara skadligt för dem och att företaget inte alltid lever upp 
till sina förväntningar. Ett mindre företag som visar upp en moralisk och etisk sida, kan 
vinna förtroende hos dem mest skeptiska kunderna.  

Många har en uppfattning att stora företag är en primär källa till viktiga innovationer, detta 
är något som inte är helt sant. Stora företag går oftast emot att utveckla redan existerande 
produkter medan kreativa idéer är mindre vanliga och inte är relaterade till den existerade 
produkten. Exempel på innovationer från småföretag är datorn, p-pillret och snabbmat.  

Inom många branscher som till exempelvis tillverkningsbranschen, är det de stora företa-
gen som har de lägsta produktionskostnaderna. Men i många lägen kan småföretag ha en 
lägre driftkostnad och på så sätt få fördel genom lägre priser. (Longenecker, & Moore, 
2006) 
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4 Empiriskt resultat 

Vår efterforskning kommer vara kopplad till ett riktigt case. Då vi har kommit i kontakt med ett företag 
i Science Park i Jönköping. Först kommer vi presentera case-företaget för att sedan presentera de olika in-
tervjuer och observationer som har gjorts under undersökningen. 

4.1 Case eSmart Scandinavia 

eSmart Scandinavia är ett svenskt företag som levererar visualiseringslösningar som hjälper 
kunder att effektivisera sin energianvändning och därmed sänka sina kostnader och påver-
kan på miljön. eSmart är en del av tillväxtprogrammet vid Science Park Jönköping AB och 
ägs av grundarna Mats Bjarnemar och Tad Gruber tillsammans med ALMI Invest och Jön-
köping Business Development.  

Företaget kan visualisera användningsdata från både el- och värmemätare så länge det finns 
en så kallad S0-utgång eller en blinkande diod. Informationen läses av för att sedan skickas 
till eSmarts webbserver där användaren får ett eget konto. Dit kan användaren koppla upp 
sig till webbkontot via en webbläsare i en dator, surfplatta och smarta telefoner. Själva visu-
aliseringen är både historisk från den dagen enheten installerats men framförallt realtids-
förbrukningen i minut och sekundupplösning.  

”eSmart Scandinavias affärsidé är att hjälpa deras kunder med att effektivisera deras energianvändning 
med lägre elanvändning, lägre kostnader och mindre miljöpåverkan som resultat.” 
(T. Gruber, personlig kommunikation, 2013-03-28) 

Inom industrin och offentlig verksamhet bedöms besparingspotentialen hos en företag vara 
15 % eller mer. Redan idag finns det flera goda lösningar på hur ett företag kan effektivi-
sera. Viljan och motivationen finns, men kunskapen och medvetenheten är ofta låg hos fö-
retagen. När feedbacken uteblir vid ett smart eller mindre smart beteende sjunker motivat-
ionen. Alltså skall eSmarts lösning hjälpa företag och organisationer att öka kunskapen 
kring energi och dess begrepp samt inspirera till smart beteende och goda val i vardagen.   

eSmart är ett relativt nystartat företag som fortfarande arbetar för att etablera sig som ett 
ledande företag inom lösningar för visualisering av energi. Företaget har idag ingen klar 
strategi för hur man ska arbeta för att hitta rätt kundsegment och etablera sig som en stark 
aktör på marknaden. I dagsläget så arbetar man inte med några återförsäljare eller utomstå-
ende distributionskanaler utan all försäljning sker direkt genom eSmart (T. Gruber, person-
lig kommunikation, 2013-03-28). Försäljning och marknadsföringen har skötts utav Mats 
medans de tekniska delarna har administrerats av Tad. Utöver Tad och Mats finns det ett 
antal andra personer som är involverade i verksamheten, detta inom allt ifrån teknikut-
veckling till viss försäljning. I uppstartfasen av företaget har försäljningen till största del be-
stått av att kontakta potentiella kunder över telefon. De har även en hemsida, facebooksida 
och Youtube-kanal, de har dock inte arbetat aktivt med de här kanalerna utan fokuserat 
mer på direkt försäljning.  

Nedan beskrivs mer ingående vad företaget erbjuder. 

 ePro 4.1.1

Grunden i deras koncept utgörs av ePro som är den enhet som läser av mätaren för att se-
dan skicka informationen till webbkontot. Enheten kan buffra information under längre ti-
der ifall förbindelsen med webben skulle brytas. När förbindelsen sedan upprättas igen 
sänds all lagrad information till kontot. På så sätt går man inte miste om information ifall 
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förbindelsen skulle brytas. Man har även tillgång till sin historiska data från den dagen som 
enheten installerades hos användaren. Själva överföringen sker normalt via en lan-kabel, 
om det inte är möjligt att koppla upp sig till användarens nät så tillhandahåller eSmart ett 
GPRS-modem. Det finns också möjlighet att koppla in en temperaturgivare till enheten för 
att se temperaturen på sitt webbkonto. Om det finns behov av att mäta av flera mätare 
(mätpunkter) kan man använd sig av flera ePro, där man sedan kan subtrahera eller addera 
en mätpunkt för att kunna få fram elanvändningen på en viss del av fastigheten. Ett annat 
namn för detta är undermätning. För att sänka kostnaden för flera mätpunkter har eSmart 
tagit fram produkten smarta detektorer (SD).  

 Smarta detektorer 4.1.2

SD är det senaste tillskottet i eSmarts sortiment och kan användas i miljöer där man ska 
samla elanvändningsdata från flera mätpunkter. Beroende på hur lokalen och omgivningen 
i denna ser ut så kan man trådlöst kommunicera från en SD till en ePro. Detta går också att 
göra genom en lan-kabel om den trådlösa kommunikationen inte fungerar på grund av om-
givningen i lokalen. Upp till 15 SD kan anslutas till en ePro.  

 Installation 4.1.3

Installationen är väldigt smidig och enkel, detta för att vem som helst skall kunna använda 
och installera enheten. För en lyckad installation måste användaren ha tillgång till sin elmä-
tare, det måste även finnas ett 230V uttag i närheten och det underlättar om möjligheten 
finns att ansluta enheten via det lokala nätverket. Som tidigare nämnts så tillhandahåller 
eSmart ett GPRS-modem om det behövs. Detektorkabeln som levereras med en ePro är 
2,5 meter lång men den kan enkelt förlängas upp till 10 meter ifall man har svårt med elut-
tag vid elmätaren. Nätverkskabeln som levereras är 1 meter vilket innebär att nätverksan-
slutningen borde finns nära enheten. Det går också som kund att på egen hand köpa en 
nätverkskabel som är upp till 100 meter lång.  

Själva installationen tar inte mer än 10 minuter, ett webbkonto skapas av eSmart så att lö-
senord och användarnamn finns med när man tar emot varorna. På så sätt kan man som 
kund direkt gå in och följa sin energianvändning. eSmart kan även göra så att kunden själv 
kan skapa kontot, det ända som krävs är ePros serienummer och elmätarens så kallade 
IMP-tal det vill säga antalet blinkningar per kilowattimme. Om man inte har tillgång till in-
ternet så levereras även ett GPRS-modem där det vid installationen enbart krävs att det 
sätts igång och kopplas in via nätverkskabeln som medföljer.  

 Visualisering av elanvändningen 4.1.4

Det grafiska användarinterfacet hos eSmart baseras på en standard som heter HTML5. 
Denna standard gör det möjligt att se elanvändningen i både realtid och historiskt från val-
fri plats via en webbläsare. Alltså kan man som användare se användningen via sin dator, 
surfplatta och smarta telefon, så länge man har en internetuppkoppling. Varje mätare som 
läses av och vars information skickas till webbkontot kallar eSmart för mätpunkt. Som tidi-
gare nämnt så kan ett användarkonto innehålla flera mätpunkter så som kontoret och pro-
duktionshall. Användaren kan välja vilken av mätpunkterna han vill se på sin skärm. Vissa 
användare vill endast visualisera vissa delar av byggnaden. Då kan eSmart skapa en virtuell 
mätpunkt där man tar hela anläggningens elanvändning minus de mätpunkterna som man 
vill välja bort. Alternativt att man istället summerar mätpunkter för att få fram en total 
elanvändning och skapar en sådan virtuell mätpunkt. På så sätt kan användaren få en mer 
skräddarsydd visualisering av sin anläggning. I och med att användaren kommer i kontakt 
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med sitt webbkonto via eSmarts hemsida så är själva användarinterfacet hela tiden utveckl-
ingsbart och kan ändras när eSmart så vill.  

eSmarts lösning lämpar också sig för storbildsvisning om man vill synliggöra sin använd-
ning andra i publika lokaler så som skolor, kontor eller produktionshall. Kontoinnehavaren 
kan beställa antingen en bildslinga bestående av valda vyer som visas under en förutbe-
stämd tid eller länkar till de individuella vyerna. En bildslinga kan skickas ut till en storbils-
skärm. Olika länkar till de individuella vyerna som sedan kan användas i det lokala intranä-
tet på företaget där de kan blandas med övrig information som användaren vill visa på 
storbildsskärmen.  

Utöver själva visualiseringen kan användaren hämta sin elanvändningsinformation histo-
riskt från dess att enheten installerades. Användaren kan välja att ladda ner informationen i 
Excelformat för analys eller utbildningssyfte. Utdata kan även laddas ner i PDF eller PNG 
fil. 

Varje måndag får eSmarts kunder en veckorapport via en länk på sin e-post. Där kan kun-
den se sin förbrukning per dag de senaste två veckorna, total elanvändning per vecka samt 
ytterligare information från eSmart.  

 Prisbilden 4.1.5

I dagsläget ligger eSmarts produkter strax över liknande produkter på marknaden. Den nå-
got högre prisbilden har sin bakgrund i att eSmart till skillnad från de flesta övriga konkur-
renter valt att i dagsläget rikta sig mot B2B marknaden och inte fokusera på privatkonsu-
menter. För att köpa loss utrustning för en mätpunkt är kostnaden idag följande:  

 ePro: 3100kr 

 Webbabonnemang 12 mån: 750kr 

 Aktiveringsavgift År 1: 250kr 

Kostnaden för själva enheten är alltså en investering eller engångssumma. Webbabonne-
manget betalar man årsvis och detta är för att få tillgång till själva visualiseringstjänsten via 
webben. De smarta detektorerna som lämpar sig om man vill mäta av flera mätpunkter har 
följande kostnad:  

 Smart detektor: 1900kr 

Har man inte tillgång till att koppla upp enheten till internetuppkopplingen med en nät-
verkskabel kan eSmart tillhandahålla GPRS modem som sköter kommunikationen med 
webben åt enheten. Kostnaden för detta tillägg är följande:  

 GPRS Modem: 1100kr 

 Trafikavgift 12 mån: 1100kr 

GPRS lösningen är dock som sagt inget som krävs utan ett komplement eSmart kan till-
handahålla  
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Det finns också möjlighet att hyra utrustningen genom ett hyresavtal. Hyresperioden är 
över en 3 månaders period där betalning sker i början av varje hyresperiod. Det går att hyra 
enheten för sig eller tillsammans med ett GPRS-modem. Kostnaden för hyresavtal är: 

 ePro 3 mån (540 kr/mån)  

 ePro 3 mån med GPRS (890 kr/mån)  

 ePro 12 mån (450 kr/mån)  

 ePro 12 mån med GPRS (690 kr/mån)  
 

I hyresavgiften ingår alla trafikkostnader samt abonnemangskostnader. Hyran betalas i för-
skott för hyresperioden. 

4.2 Energirådgivaren 

Frågorna som användes vid intervjun finns i sin helhet (se bilaga 1). 

Personen i fråga har en väldigt bred bakgrund. Hans arbetsuppgifter idag går ut på att fun-
gera som en ”katalysator” för energifrågor där han samverkar med industrier och företag 
men även inom den offentliga sektorn. Han anser att företag har blivit bättre men att det 
fortfarande finns mycket att arbeta med. ”Man ser tydliga trender på att företag börjar arbeta mer 
och mer med energifrågor. Tidigare diskuterade man mer kring enbart miljö och klimatfrågor.” (Energi-
rådgivaren, personlig kommunikation, 2013-04-14)  

De flesta tjänster som efterfrågas från hans kunder är att se sin energiflödesnivå samt att 
kunna visualisera sin energi likt eSmart. För att man skall kunna skapa medvetande och ha 
mer koll på vad man egentligen använder. Men det pratas även om att skapa produkter för 
lättare och bättre återvinning, alltså energisnålare. Ofta när han är ute och pratar med före-
tag så är det ledningsgruppen som han tar kontakt med då det är dem som kan bestämma 
och kan göra skillnad. Oftast handlar det om små eller medelstora företag. Större företag 
skapar sina egna förutsättningar och blir i stort sett självförsörjande inom energi och miljö-
arbete. Ett känt exempel är Ekenäs mekaniska som började arbeta mer aktivt inom just 
energieffektivisering. Det var en äldre anställd som började närma sig pensionen som drog 
igång projektet. Han gjorde så stora framsteg att han senare blev involverad i Volvos pro-
gram för energieffektivisering.  

Påverkan som företag får ifrån politiker handlar i Sverige mer om rådgivningar än lagstift-
ning. Energikartläggningen är inte så väletablerad i Sverige utan det är företagen själva som 
måste arbeta fram förslag på vad man skall göra. Energimyndigheten informerar mycket 
kring just energianvändning. För många företag är det en kostnadsfråga, man vill inte spen-
dera pengar utan att veta att det genererar pengar inom en snar framtid. Men det finns 
några företag som staten arbetar mer ingående med, bland annat är det pappersbruk, dessa 
företag står för ca 15 % av hela Sveriges totala energianvändning. Energirådgivaren skulle 
vilja se att man från politikernas håll inte bara fokuserar på att företag skall få rabatterade 
skatter för enbart sitt miljöarbete. Utan han skulle gärna se att till exempel vissa gjuterier 
som behöver ha sina ugnar igång dygnet runt även fall produktionen inte är igång. Att 
dessa företag borde få lägre arbetsgivaravgifter så att de kan anställa tre skift för att kunna 
utnyttja den energi som man skapar. Något som han också skulle vilja se är att länsstyrelsen 
ställer högre krav på företagen kring direkt miljöpåverkan i deras produktion.  

Den branschen som energirådgivaren tycker är mest attraktiv för energivisualisering är fas-
tighetsbranschen och industrier. På fastighetssidan så handlar det om att ägarna ofta har 
rätt bra koll på hur mycket energi som används. Detta medans dem som verkligen använ-
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der energin och påverkar den, alltså användarna inte är så insatta. Därför skulle visuali-
sering av energianvändningen kunna få upp medvetenheten hos användarna så att man in-
ser hur mycket energi man verkligen använder. 

Energirådgivarens tankar kring eSmarts produkt är att enheten har ett bra pris. ”Dock borde 
prisbilden för fler mätpunkter ses över då kostnaden kan skena iväg ganska ordentliget om ett företag vill 
mäta exempel 10 mätpunkter.” (Energirådgivaren, personlig kommunikation, 2013-04-14) Här 
är det årskostnaden per mätpunkt som han har synpunkter kring inte själva kostnaden per 
enhet. Om man skall ha 10 mätpunkter så blir det en webbabonnemangskostnad på hela 
7500kr. Han tycker också att hyralternativet är en fördel då vissa företag kanske bara vill se 
över sin användning över en viss period. 

Något han pekar på är eSmarts visualiserande gränssnitt, han menar på att det är just gräns-
snittet som är produkten inte själva ePro enheten i sig. Företagen bryr sig inte om hur ePro 
enheten ser ut eller hur den fungerar utan mer om hur smidigt man kan få fram och se sin 
elanvändning. Han nämner även att han skulle vilja se ett gränssnitt kopplat mer till företag 
där man som företagare snabbt kan se unika toppar som sticker ut från mängden. Alltså 
toppar i energianvändningen som inte går att koppla till att produktionen är högre än van-
ligt. Trådlös mätning är också en fördel då det blir smidigare för företaget.  

Styrkor med tjänsten är att det är ett enkelt verktyg för att snabbt få upp medvetenheten 
inom ett företag eller organisation. Den är väldigt kunskapsmässig på ett enkelt sätt. En an-
nan styrka enligt honom är att tjänsten ständigt är utvecklingsbar i och med sitt webbase-
rade gränssnitt. Han tror även att en öppning finns hos energibolag eller energikonsulter 
som skulle kunna använda tjänsten när de är ute hos företag och diskuterar energifrågor. 
Därför tror han på en tilläggstjänst där kunden får någon typ av konsulthjälp från en ener-
girådgivare så att man som kund får ut det mesta av produkten. Han förespråkar även att 
man på något sätt skulle kunna använda en partner eller återförsäljare som kan vara till stor 
hjälp vid försäljningen av tjänsten.   

4.3 Företag A 

Frågorna som användes vid intervjun finns i sin helhet (se bilaga 2). 

Företag A är ett mindre företag beläget i Jönköping. Företaget levererar produkter för visu-
alisering av produktivitet inom tillverkningsindustri samt konsulttjänster för produktionsef-
fektivitet. Deras kunder finns där av inom den svenska tillverkningsindustrin. Organisat-
ions och produktmässigt är dem relativt lika vårt case-företag eSmart Scandinavia. Dock 
har företag A varit verksamma ungefär 3 år längre än eSmart och har lyckats att etablera sig 
på marknaden. Vi fick chansen att intervjua VD och grundaren av företag A. Syftet med 
denna intervju var att undersöka vilka strategier mindre innovativa företag använder sig av 
för att lyckas etablera sig.  

Affärsidén om att mäta effektivitet på producerande maskiner föddes genom att företag A:s 
grundare fick höra från en bekant att han hade problem med just detta i sin tillverkning. 
Han kom överens med sin vän om att han skulle utveckla 30st enheter som mätning mot 
att vännen lovade att köpa samtliga. När produkten sedan började användas och man 
kunde analysera resultatet lyckades man effektivisera sin produktion avsevärt. F andra kund 
hittades även den genom bekanta. Denna gång rörde det sig om en produktionschef på ett 
av Jönköpings största tillverkande företag. Även här blev utfallet väldigt bra när produkten 
började användas.  
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De första åren bedrevs försäljningen genom att grundaren och Vd:n själv via telefon kon-
taktade potentiella kunder. Målet med samtalen var att förklara produkten kort och få till 
ett möte för en demonstration. På frågan vilka hinder eller barriärer han upplevt så nämns 
att den klart största är att få potentiella kunder att förstå nyttan i produkten.  

”Det svåraste är att få företagen att förstå nyttan i produkten. De allra flesta tror redan att de har bra 
koll och är därför inte intresserade även om så ofta inte är fallet”.  
(VD företag A, personlig kommunikation, 2013-04-04) 

”Många företag har bara ungefär 65 % effektivitet i sin produktion”  
(VD företag A, personlig kommunikation, 2013-04-04) 

Ett annat hinder eller problem som han märkt av är att produkten har svårare att få ge-
nomslag hos mindre företag. Anledningen tror han är bristande resurser och kompetens. 
Mindre företag har inte i samma utsträckning kompentent personal som kan administrera 
mätningen och analysera den rätt för att hitta och implementera olika åtgärder för effektivi-
sering.  

”Jag har sett fall där man använt vår utrustning men egentligen bara tittat på siffrorna men inte riktigt ve-
tat vad man ska göra med informationen. Då försvinner lite poängen med produkten” 
(VD företag A, personlig kommunikation, 2013-04-04) 

I och med att man tidigt genom bekanta fick ett par lite större kunder så har man genom 
att de pratat positivt om företagets produkt på den vägen nu lyckats knyta till sig fler kun-
der. Man har också medvetet valt att inte försöka sälja av så många enheter som möjligt 
utan har istället valt en strategi där man adderat mervärde till sin produkt. Utöver själva 
produkten som mäter på maskinerna så hjälper man varje kund som konsult att analysera 
informationen man får ut. Man tar därmed även betalt för konsulttjänsterna och försöker 
se till att varje kund ska se värde i den erfarenhet konsulterna besitter och därmed välja fö-
retaget. Man tror att denna helhetslösning är en av nycklarna till företagets framgång. Istäl-
let för att fokusera på att sälja så många enheter som möjligt har man fokuserat på att skapa 
så stor kundnytta som möjligt. Man sätter med sina kunder hela tiden upp procentuella mål 
i effektivitet som man sedan hjälper kunderna att uppnå genom sina konsulttjänster istället 
för att endast sälja produkten utan uppföljning.   

4.4 Företag B 

Frågorna som användes vid intervjun finns i sin helhet (se bilaga 3). 

Företag B är ett tillverkningsföretag som startades 1999 och är beläget i Jönköping. Företa-
get är det mest mångfacetterade prototypföretaget i Scandinavian. De hjälper kunden att ta 
fram prototyper och serieproduktion i plast eller plåt och kan erbjuda kunden unika lös-
ningar och kombinationer på produkter. Idag jobbar man med storkunder som Volvo, 
Stiga och Husqvarna, där man hjälper kunden att ta fram en för serie på ett antal artiklar 
som testas innan kunden själva startar en eventuell massproduktion av artikeln.  

Företaget har i dagsläget ett utpräglat miljöarbete i form utav olika certifikat som ISO 
14001. Man har också högt uppsatta miljömål, där man följer miljöbalken föreskrifter. Man 
har också utformat en checklista med mål och föreskrifter om hur företaget skall jobba 
med dessa frågor både när det gäller miljö och energifrågor. Man gör också en kontinuerlig 
uppföljning och utvärdering av hur man följer dessa punkter.  
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”Vi är långt framme när det gäller arbetet med miljöfrågor, men vi har dock mycket kvar när det gäller 
energifrågor” (Kvalitetschef, personlig kommunikation, 2013-04-15).  

Företaget har under de senaste åren gjort vissa åtgärder för att minska sin energianvänd-
ning. Man har bland annat haft inne en energikonsult som tagit fram energibesparande åt-
gärder åt företaget. De åtgärder man har gjort från företagets sida är att man återanvänder 
värme till lokalen från sina olika processer. Man har också bytt ut befintliga lysrör till mer 
energisnåla.  

”Vi skulle behöva göra mycket mer när det gäller att minska vår energianvändning, vi har som mål att i 
år minska vår energianvändning med 6 % ”  
(Kvalitetschef, personlig kommunikation, 2013-04-15). 

Företagets kvalitetschef menar på att mer konkreta åtgärder måste göras för att nå upp till 
dessa mål, detta genom att involvera personalen mer i arbetet hur företaget kan minska sin 
energianvändning. Man är också intresserade av att investera i någon form utav energi-
visualiseringsutrustning och diskussioner har förts men inga beslut har tagits i frågan. 
”Detta ligger på produktionschefen att ta vidare till ledningen säger företagets kvalitetschef”  
(Kvalitetschef, personlig kommunikation, 2013-04-15). 

När det gäller energifrågor och miljöfrågor så ställs det höga krav på företaget då man job-
bar mot stora kunder som Volvo, Husqvarna och Stiga. ”Volvo ställer höga krav på oss som un-
derleverantörer, vi måste hela tiden vara lyhörda mot våra kunder” (Kvalitetschef, personlig kom-
munikation, 2013-04-15). 

Företaget har varit i kontakt med eSmarts vd Mats Bjarnemar tidigare, där man diskuterade 
om en investering i eSmarts tjänst. Det var något som rann ut i sand, då detta var ett beslut 
för ledningen som inte var lika positivt inställda till tjänsten som företagets kvalitetschef.  

”Jag tycker att det är en bra produkt eSmart har tagit fram, men skulle gärna se kompletterande tjänster 
som en energikonsult som vägleder mig i förbättringsarbetet. Då tror jag denna produkt skulle göra skill-
nad för oss och leda till minskade energikostnader”  
(Kvalitetschef, personlig kommunikation, 2013-04-15) 

4.5 Företag C 

Frågorna som användes vid intervjun finns i sin helhet (se bilaga 3).  

Företag C är ett pressgjuteri som grundades 1983, intervjun genomfördes med företagets 
VD och gjuterichef. Företaget konstruerar, producerar och levererar pressgjutna detaljer i 
aluminium och zink. De erbjuder kompletta lösningar men samarbetar också vid behov 
med olika partnerföretag. En del i deras framgångsrecept är en modern maskinutrustning 
och välutbildade medarbetare. Det mesta av deras produktion är automatiserad, detta gör 
att de är väldigt konkurrenskraftiga. Deras filosofi är att utveckla tekniken men samtidigt 
sina medarbetare. Företaget har kunder inom flertalet branscher allt från Hitech till tradit-
ionell fordonsindustri med kunder som Volvo och Renault.   

Företaget har idag ett väl utvecklat miljöarbete. Bland annat genom olika ISO certifikat: 
ISO 14001:2004, ISO 9001:2008 och ISO/TS 16949:2009. Personalen är välutbildad inom 
miljöfrågor samt att de i dagsläget både återvinner själva materialet och värmen som upp-
står i produktionshallen. I och med att gjuterier har en stor energianvändning så är det stort 
fokus inom branschen inom de frågorna. Gjuteriföreningen går ut med mycket information 
kring utbildningar för att öka medvetenheten om vad man egentligen kan göra och inte 
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göra. Dock är det upp till varje företag att bestämma vad de skall göra för åtgärder. Ibland 
kan det hjälpa att bara byta ut ugnarna mot nya ugnar för att sänka sin energianvändning, 
självklart utvecklas de hela tiden till det bättre, men det är en stor investering att byta ut 
dem.  

Idag anordnas det inga större nätverksträffar mellan de olika gjuterierna för att diskutera 
energianvändning utan det är de tillfällen som gjuteriföreningen håller. Gjuterichefen på 
pressgjuteriet pratade dock om att de har kontakt med vissa andra gjuterier som använder 
samma system som dem själva. Men allmänt så hade inte gjuterchefen någon bättre koll på 
hur de andra företagen inom branschen arbetade med detta.  

Företaget C har redan idag ett väldigt avancerat system för att mäta el och värmeanvänd-
ning. Genom systemet så kan de visualisera sin förbrukning i realtid samt att de kan styra 
de olika ugnarna som de har i sin produktion. Alltså kan de både se och påverka använd-
ning direkt. Något de också nämnde vid intervjutillfället var att de kände att de hade mer 
kontroll över hela dygnet sedan de installerat systemet. Då de kunde se ugnarnas energian-
vändning och få larm ifall någon ugns användning ökade över en viss nivå. Systemet hjälper 
också till att minska topparna inom användningen för att hålla en jämn energianvändning 
hela tiden. Företaget har arbetat med energianvändningssystemet sedan 1995. Självklart var 
det inte så utvecklat som det är idag för 18 år sedan. I dagsläget är det Eon som tillhanda-
håller systemet.  

Som tidigare nämnt så arbetar företaget idag med flertalet större kunder. Dessa kunder stäl-
ler höga krav på företaget C att arbeta med miljö och energifrågor. De känner även att de 
förespråkar att personalen är involverade i miljöarbetet och får utbildning inom området.  

I företaget C:s fall så är de svårt att diskutera eSmarts produkt då de själv redan har ett så 
välutvecklat system som både visualiserar och justerar användningen. Men de känner att 
nyttan finns i produkten genom att man kan skapa medvetenhet både hos sina kunder och 
personal. Gjuterichefen nämnde även att han gärna hade använt produkten som ett analys-
verktyg under en viss period, alltså att man skulle hyra utrustningen för att hitta sina ener-
gibovar, för att sedan se över hur man skall gå tillväga för att lösa dessa. Därför känner han 
att nyttan i produkten inte håller sig över en längre tid utan mer kortsiktigt. Någon som de 
kände var bra med produkten är dess visualisering ner på sekundnivå. När det gäller återbe-
talningstiden på en sådan här produkt så kräver de en återbetalningstid på 1,5-2 år.  

4.6 Företag D 

Frågorna som användes vid intervjun finns i sin helhet (se bilaga 3). 

Företag D är verksamma inom tillverkningsindustrin. Företaget grundandes 1983 och har 
sedan dess utvecklats till en av de ledande aktörerna inom sin bransch. Man arbetar med 
formsprutning av olika plastdetaljer. Till verksamheten man bedriver krävs ett stort antal 
maskiner som drivs av el. Det gör att man som många andra inom verkstadsindustrin är en 
väldigt tung användare av el och har därmed även stora kostnader för detta.  

Företagets miljö- och kvalitetsutvecklare berättar att man som ovan beskrivs har en väldigt 
stor användning av energi då de har flertalet maskinerna i sin tillverkning. Detta gör att 
man är väldigt medvetna om just frågor kring effektivt användande av energi och jobbar 
ständigt med dessa frågor. Man har tidigare gjort omfattande arbeten med bland annat kart-
läggning av sin energianvändning där man dels använt den kompetens som finns på företa-
get idag, men även tagit viss hjälp utifrån av personer med kompetens inom området. Detta 
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gör att företaget har bra koll på sin energianvändning och att man redan är effektiva i sitt 
användande.   

Intrycket miljö och kvalitetsutvecklaren som ges hos företag D är att man inom deras 
bransch har ett ganska stort engagemang kring hur energin används och hur den kan effek-
tiviseras. Han tror att detta till stor del har att göra med att man i och med alla maskiner 
använder mycket energi och måste arbeta för att kostnaderna inte ska göra att man tappar 
konkurrenskraft. Han anser dock att vissa jobbar mer aktivt än andra. De har själva idag 
redan ett system där de kan övervaka sin energianvändning för hela sin anläggning.  

Han ser nyttan i energivisualisering men menar för att erbjudandet ska bli attraktivt så be-
höver installationskostnaden per mätpunkt bli billigare än idag. Han vill kunna mäta av 
varje maskin för sig för att på så sätt ha övervakning om någon maskin sticker ut vad det 
gäller energianvändning. Han nämner även att detta måste kunna göras till en rimlig kost-
nad. Generellt brukar man räkna på att en investering av detta slag bör återbetala sig inom 
1,5 till 2 år.  

4.7 Observationer  

Vid kontakt med potentiella kunder till eSmart så är det många som inte vet innebörden 
om vad energivisualisering innebär. Många är intresserade av att göra något för att arbeta 
mer med energifrågan men vet inte riktigt hur de skall gå tillväga. Alltså skapas bilden av att 
många företag inte riktigt vet vart de skall börja eller hur de skall göra det. Kontakten har 
varit med framförallt pressgjuterier, kommuner, tillverkningsindustrier men också med bu-
tiker samt bensinstationer. Observationer har också varit i form av säljmöten med energi-
bolag om eventuella samarbeten. 
 
Bland pressgjuterierna uppkommer ofta intresse kring just undermätning då flera av dem 
har energikrävande ugnar. Problemet de ser är att eSmarts produkter vid undermätning 
kräver att det finns en S0-kontakt eller en blinkande diod för att kunna mäta av ugnen. I 
och med det så krävs det att man installerar en elmätare vid varje mätpunkt. Detta blir 
kostnadskrävande för företaget. Ofta är de väldigt intresserade av eSmarts produkter men 
dessvärre så är det flera företag som inte har det överst på sin prioriteringslista. Det har 
också varit så att flera av de större pressgjuterierna redan har ett mer avancerat styrsystem 
idag. Vid kontakt med olika pressgjuterier så krävs det oftast att man pratar med produkt-
ionschefen då han är den som är mest insatt i driften. En del av de olika pressgjuterierna 
som blivit kontaktade har idag ett bra samarbete med sina elleverantörer för att de har en så 
pass stor energianvändning. En del av företagen ser också nyttan i att visa elanvändningen 
för sina anställda så att de blir mer involverade och medvetna i arbetet.  
 
Vid kontakt med kommuner så har de oftast en energirådgivare eller energisamordnare 
som arbetar aktivt med energieffektivisering. Därför har de ofta ett väldigt stort intresse för 
just energivisualiseringstjänster och har ofta varit i kontakt med antingen eSmarts tjänst el-
ler liknande produkter/tjänster tidigare. Men det är inte alltid de som man skall prata med 
för att få fram om kommunen i sig är intresserade av ett sådant här system, utan det är 
drift/fastighetsansvarige som man skall ta kontakt med.  
Energirådgivarna/energisamordnare ser tjänsten som ett verktyg som de kan använda när 
de själva vill visualisera energi hos ett företag eller när de är ute på olika nätverksträffar. En 
del kommuner är mer intresserade av att kunna visa sin energianvändning för andra, detta 
för att visa att de är intresserade av miljöaspekten samt att de arbetar aktivt med effektivise-
ring. En tendens som har märkts av är att beslutsvägarna är betydligt längre hos kommuner 
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än hos privata företag. När det handlar om större volymer så krävs det att kommuner gör 
offentlig upphandling, vilket kan vara en nackdel för eSmart då deras tjänst står högre i pris 
jämfört med vissa konkurrenter.  
 
Just nu så är eSmart involverade i ett skolprojekt i Västsverige tillsammans med hållbar ut-
veckling väst där flera skolar tävlar mot varandra om vem som kan sänka sin energian-
vändning mest. Det finns även en annan kommun i Sverige som har haft eSmarts tjänst en 
längre tid, mestadels i utbildningssyfte för att lära barn och ungdomar i skolan att bli mer 
medvetna om uttryck, begrepp och vad man egentligen kan påverka och inte påverka. 
Detta är ett exempel på att eSmarts tjänster kan användas till mer än bara effektivisera sin 
användning.  

Butiker i allmänhet har inte så stort intresse för eSmarts tjänster då de inte riktigt känner att 
de kan sänka sin energianvändning i så stor omfattning. ”Vi kan inte direkt släcka lamporna i 
butiken” sa en butiksägare i en större sportkedja i Jönköping. Dock har eSmart varit i kon-
takt med flertalet bensinstationer som har blivit förvånade över hur mycket de kan spara i 
energianvändning bara genom att se, följa och ändra sitt beteende.   

I vissa fall så äger inte företagen själva fastigheten där de bedriver sin verksamhet utan de 
hyr fastigheten av ett större fastighetsbolag. Dessa företag har inte i samma utsträckning vi-
sat intresse för tjänsten då de inte själva är så insatta i driften av fastigheten.  

Energibolagen visar inget större intresse av att agera återförsäljare till eSmart utan det 
handlar mer om att integrera eSmarts tjänster gentemot företagskunder. En nackdel med 
energibolagen är att de till viss del är kommunägda, därför krävs det att de håller alla dörrar 
öppna och inte kan stänga ute konkurrenter till eSmart.    

Det finns även en del produktuppdateringar som befintliga och potentiella kunder skulle 
vilja se på eSmarts tjänster. Olika kunder har olika krav på vad tjänsten skall innehålla och 
vilka tilläggstjänster som borde medfölja. En fråga som har kommit upp hos flera kunder är 
att de skulle vilja se att man kan mäta temperaturen trådlöst så man kan se temperaturen i 
exempel produktionshallen. Även att de finns möjlighet att koppla temperaturen till hur 
elanvändningen påverkas av temperaturen. Något som också efterfrågas är möjligheten till 
att få ett komplett system för undermätning, samt möjligheten till enklare undermätning. 
Detta har diskuterats då det finns elklämmor som man klämmer fast på elkabeln till maski-
nen. Genom dem skulle det både bli billigare och smidigare att ha undermätning för kun-
den. Något som också har efterfrågats är möjligheten till att skräddarsy lösningar för ett 
specifikt företag. En annan synpunkt som en del kunder har gett är att prisbilden i vissa fall 
kan bli för dyr, då de har hittat liknande utrustning till ett billigare pris.  

eSmart befintliga kunder är allmänt nöjda med produkten. Det som de känner sig mest 
nöjda över är gränssnittet på webbkontot och att anställda på företaget kan ha tillgång till 
visualiseringen på ett smidigt sätt. Genom till exempel sin telefon eller företags intranät. De 
är också väldigt nöjda med veckorapporten som de får varje vecka. För att eSmart skall ha 
en bra och kontinuerlig kontakt med sina kunder så har de testat att använda CRM-system. 
Vilket har fungerat sådär hittills. Allmänt så har bearbetningen av befintliga kunder varit 
väldigt blandad då vissa har upplevt en bättre relation med eSmart än andra.   

Vid eSmarts kontakt med potentiella kunder har de även lagt märke till en del konkurren-
ter. Vissa av kunderna har redan idag ett liknande system från ett företag som heter Eliq. 
Det finns även andra mer indirekta konkurrenter som erbjuder energivisualisering men inte 
genom samma koncept. En del är mycket enklare, sådana man kan köpa på till exempel på 
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Claes Ohlsson andra är betydligt mer avancerade, mer komplexa där man kan styra sin 
energianvändning. Det är även en del fastighetsbolag och energibolag som efterforskar och 
använder egna system.  

Några konkurrenter som observerats är:  

 Eliq (Exibea) är ett företag från Göteborg som riktar sig till privatkonsumenter 
samt företag. Företaget erbjuder en liknande tjänst som eSmart, där de visualiserar 
energianvändning antingen genom en energidisplay eller online. Man kan köpa de-
ras produkt via deras hemsida men även i vissa utvalda fysiska- och internetbutiker. 
I dagsläget har de tre olika paketpriser: 

o Eliq Energidisplay 2495 kr (pekskärm, sändare, nätadapter) 
o Eliq Energy online 1195 kr (energihubb, sändare, nätadapter, kabel) 
o Eliq online & display 3195 kr (Energidisplay + Energy online) 

 KYAB kombinerar mätning, visualisering och rådgivning. De riktar sig främst till 
fastighetsägare och företag. De använder webbaserad visualisering och mäter el, 
fjärrvärme samt varm och kallvatten. De har en produkt som liknar ePro den heter 
Saber Home och kostar 7495 kr. Men de har även mer avancerade system för före-
tag som kräver att en elektriker vid installation, de kostar allt från 11 000 kr upp till 
27 200kr beroende på produkt och rådgivning. 

 Nordfeldt Produktionsteknik (Grönenergi) specialiserar sig på mätning och energi-
visualisering inom industri och fastighet. Företaget har en bred tjänsteportfölj då de 
även arbetar med läckagesökning, analys av tryckluftssystem och andra tekniska 
lösningar på olika problem som företag har med sin fastighet. De fungerar mer som 
konsult och rådgivare, men arbetar även med visualisering som en del i detta.  

 OMT Enerviz hjälper företag, fastighetsägare och organisationer att synliggöra sin 
energianvändning via internet. De erbjuder en webbtjänst för visualisering av el och 
fjärrvärme. Liknande eSmart där du kan jämföra med tidigare användning samt se 
grafer och statistik. Företaget arbetar inte aktivt enbart med detta utan har även 
andra tjänster och konsultuppdrag.  

 Abergon arbetar med energivisualisering, både mot privatkunder och företagskun-
der. De har en liknande tjänst som eSmart med ett enklare koncept, dock finns det 
möjlighet till konsulthjälp för att komma igång och använda visualiseringen. De er-
bjuder även mer avancerad kartläggning för företag. Är också webbaserat.   

 Vattenfall har en enkel lösning för privatpersoner genom visualisering och andra 
smarta funktioner. Till företag arbetar de mer med konsultuppdrag och tjänster där 
företag skall hitta sina energibovar. Dock arbetar de inte helt aktivt med visuali-
seringen mot företagskunder.  

 Eon arbetar mycket med energieffektivisering i form av rådgivning men även visua-
lisering till sina privatkunder. Mot företagskunder visualiserar de energianvändning 
genom tjänsten energidialog. Dock arbetar de med energivisualisering per timme 
inte realtidsvisning ner på sekundnivå. De erbjuder även mer avancerade styrsy-
stem.  

 Fortum erbjuder likt Vattenfall och Eon energivisualisering till sina privatkunder. 
Mot företag så arbetar de mycket med konsulttjänster och andra typer av effektivi-
seringsåtgärder.  

 Cleanshift är ett Norrköpings företag som riktar sig till företag och organisationer. 
De kombinerar energivisualisering med åtgärder genom råd och tips på hur man 
skall sänka sin energianvändning. De visualiserar även effekten av solceller.  
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Det finns även en del politiska beslut som kan komma att påverka eSmarts framtid, ett av 
dem är ett EU-direktiv från oktober 2012.  

Ökningen av importerad energi och minskandet av energiresurser och behovet av att be-
gränsa klimatförändringar har påverkat EU:s beslut att införa direktivet. Energieffektivise-
ring är ett viktigt steg att hantera dessa olika utmaningar. (EU-direktiv, 2012) 

I energieffektiviseringsdirektivet fastställs en gemensam ram för alla medlemsländer angå-
ende energieffektivisering för att säkerhetsställa att unionens mål om energieffektivisering 
på 20 % från 1995 fram till 2020 skalla uppnås. Samtidigt som det ska skapa nya möjlighet-
er och arbetssätt för att förbättra energieffektiviseringen framöver. De krav som fastställts i 
direktivet är minimikrav och förhindrar därför inte medlemstaterna att upprätthålla sträng-
are åtgärder så länge EU-kommissionen är informerad om detta. (EU-direktiv, 2012)  
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5 Analys och diskussion 

I följande stycke presenteras en analys och diskussion av det empiriska resultatet. Det kommer att presente-
ras i form av den marknadsplan som undersökningen syftar till att ta fram. Under varje rubrik kommer 
först en analys som sedan följs av en diskussion.  

5.1 Omvärldsanalys 

Marknaden för energi- och miljösmarta produkter finns sedan ett par år tillbaka och har en 
stadig tillväxt vilket syns i resultatet av undersökningen. Politiska beslut och initiativ kan ha 
varit en bidragande orsak till den stora utvecklingen. I en PEST-analys av branschen visar 
rapportens undersökning och observationer att det på politisk nivå tagits beslut som direkt 
och indirekt påverkat branschen för energismarta produkter. (Kotler, 2008) Direktiv från 
EU om energieffektivisering har i sin tur i Sverige lett till att man inrättat de så kallade 
energikontoren som aktivt arbetar för att uppmuntra och hjälpa företag med ekonomiskt 
stöd för att arbeta med energieffektivisering. 

Indirekt blir även detta en ekonomisk faktor inom branschen då staten erbjuder bidrag till 
företag för investeringar i energieffektivisering, vilket gör att köpkraften hos potentiella 
kunder ökar. (Landström & Löwegren, 2009) Sociala faktorer som dykt upp i rapportens 
undersökning och observationer pekar på att ett av det största incitamentet för att effektivi-
sera användningen av energi förutom att spara pengar är att kunna visa upp eller marknads-
föra att man gör det. Miljöfrågor är ett aktuellt ämne just nu och många företag har press 
från leverantörer och kunder att uppfylla vissa krav, vilket gör att man tvingas tänka energi- 
och miljösmart. (Kotler, 2008) 

Det finns idag ett antal aktörer på marknaden som erbjuder system och tjänster för visuali-
sering av energianvändningen. För endast ett par år sedan fanns det i princip inte någon ak-
tör. Under de senaste åren har det växt fram flertalet företag som arbetar specifikt med 
energivisualisering.  Det finns också större aktörer på energimarknaden som erbjuder detta 
som en tilläggstjänst.  

Marknaden idag ser ut mer som en röd ocean (Chan Kim & Mauborgne, 2004). Även om 
marknaden är långt ifrån mättad så märks tendenser bland observationerna att vissa aktörer 
försöker börja differentiera sina erbjudanden genom att sänka priset eller spetsa sina tjäns-
ter. (Boyer & Verma, 2010) Detta leder till att det blir svårare och svårare att etablera sig 
som ny aktör.  

Som framgår av analysen så har det på senare år växt fram en marknad där det finns ett an-
tal aktörer som erbjuder energivisualiseringstjänster. De tendenser vi har sett i vårt arbete är 
att marknaden har påverkats antingen direkt eller indirekt av politiken och samhället. Detta 
på grund av påtryckningar och trender i samhället som verkar hårt för att man ska värna 
om miljön. Det här leder till att företag och organisationer mer eller mindre tvingas att ta 
hänsyn till dessa parametrar, för att verksamheten inte ska drabbas av dålig PR. Även sti-
gande kostnader för energi gör att företag med hög energianvändning har mycket att vinna 
rent ekonomiskt genom att effektivisera sitt användande. Med dessa argument i åtanke kan 
vi konstatera att det absolut finns en marknad för energivisualiseringstjänster.  
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 Marknadshinder 5.1.1

En dålig kännedom kring produkten och energivisualisering, var en av de saker som åter-
kom i undersökningens observationer. Flera potentiella kunder hade inte tidigare hört talas 
om produkten, vilket också gjorde att flertalet av dem hade svårt att se nyttan i den. Att 
kännedomen om produkten eller företaget är så pass låg ligger i linje med den barriär Land-
ström & Löwegren (2009) beskriver. De talar om att det är svårt för företag med begrän-
sade möjligheter att investera i sin marknadsföring.  
 
En barriär för småföretag vid bearbetning av nya kunder är att få de förstå nyttan i tjänsten 
när man inte har de finansiella resurserna som krävs för olika typer av marknadsföring. 
Englund & Hjälm (2010) menar att detta är en av de svåraste barriärerna för mindre inno-
vativa företag. Detta är också i linje med vad företag A upplevt som en av de största svå-
righeterna med att få ut sin produkt till nya kunder. En lösning för mindre företag kan vara 
att få tillgång till befintliga distributionskanaler för att få ut sina produkter/tjänster på 
marknaden. Har man inte tillgång till detta kan det vara svårt att nå ut till potentiella kun-
der, detta är en barriär man ofta stöter på i mindre företag (Landström & Löwegren, 2009). 
Detta ser vi också tydligt i undersökning där varken case-företaget eSmart eller företag A 
har tillgång till befintliga distributionskanaler eller nätverk (Håkansson et al. 1993). Vilket 
gör att det blir ett svårt och kostsamt arbete att bearbeta nya kunder.  
 
Det här innebär i många fall en omställningskostnad för kunderna (Landström & 
Löwegren, 2009) att investera i en ny teknologi eller produkt/tjänst. Dels kan det vara 
kostnaden för själva tjänsten, men det kan också vara kostsamt att utbilda personalen i den 
nya tekniken. Många observationer pekar på att kunden ser nytta i tjänsten. Dock så finns 
inte tiden som man behöver lägga ner för att använda och administrera den.   
 
De mest återkommande hinder som finns är kännedomen om produkten och svårigheten 
att nå ut till potentiella kunder. I och med att eSmart precis som många andra mindre före-
tag har en liten organisation, det skulle vara en stor fördel att hitta en samarbetspartner som 
eventuellt har ett befintligt kontaktnät och kundstock som de kan få tillgång till. Genom 
kontaktnät eller distributörer skulle eSmart kunna få ut information om deras tjänst men 
även sälja till en större volym av kunder. Vi anser att för att kunna få sälja så många enheter 
som möjligt, så bör de prioritera att leta efter strategiska partners för att få ”hjälp” med dis-
tributionen av sina tjänster.  

5.2 Konkurrensstrategier  

 eSmart fem konkurrenskrafter 5.2.1

Här presenteras de fem konkurrenskrafterna som Porter (2008) diskuterar, utifrån eSmarts 
marknadssituation.   

På den befintliga energivisualiseringsbranschen finns det redan idag flera olika aktörer.  
Observationerna har visat att den största konkurrenten är Eliq, de erbjuder liknande kon-
cept som eSmart fast till ett lägre pris. Det finns andra konkurrenter som riktar sin energi-
visualiseringstjänst mot privatkunder istället för företagskunder. Likt Magretta (2012) be-
skriver den intensiva konkurransen och lönsamheten på en befintlig marknad, stämmer 
detta in på energivisualiseringsbranschen. Där det som tidigare nämnt genom miljö och 
energitrender etbalerats nya aktörer.  
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Det här leder oss in på hot från potentiella aktörer. Trender och medvetenheten ökar anta-
let företag som vill påverka sin energianvändning. På så sätt finns potentialen och lönsam-
heten (Porter, 2008) för nya aktörer att äntra marknaden. Marknadshindren är låga på 
marknaden i och med att den är i uppstartfasen, det finns möjligheter till utveckling inom 
flera områden. Ett marknadshinder innebär fördelen som de etablerade företagen har 
gentemot de nyetablerade (Porter, 2008). Från observationerna ser man att det inte finns en 
standard på marknaden, företag vet inte riktigt vad de är ute efter samtidigt som konkur-
renterna går olika vägar för att lyckas. Det är en bred marknad att äntra.  

Eftersom det inte satts en standard på marknaden, så är trycket från ersättningsprodukter 
och tjänster hög. Ersättningsprodukter ersätter marknadens nuvarande produkter på ett bil-
ligare och effektivare sätt (Magretta, 2012). Det här kan leda till ett stort problem för 
eSmart och andra aktörer. Ofta är det småföretag som kommer fram med nya innovativa 
lösningar. De har ofta lättare att anpassa produkter eller tjänster efter vad kunder efterfrå-
gar. (Longenecker, & Moore, 2006) Därför bör eSmart se upp för nya konkurrenter som 
kommer med bättre produkter.  

Leverantörerna i eSmarts fall känns svåranalyserade. I och med att företaget inte har funnits 
så länge på marknaden. Dock så har eSmart bra kontakt med sina leverantörer som levere-
rar själva enheten. Den press från leverantörer som både Porter (2008) och Magretta (2012) 
pratar om har inte hänt i eSmarts fall men det är något de måste vara ödmjuka inför i fram-
tiden.  

I kundernas fall så har eSmart känt av trycket ifrån olika kunder. En del har ifrågasatt priset 
medans andra frågar efter skräddarsydda lösningar anpassade för dem. Det har också hänt 
att kunder ställer krav genom att jämför eSmart med en konkurrent. De ställer företagen 
mot varandra för att få en fördel som kund (Porter, 2008). Här krävs det att eSmart är ly-
hörda och lyssnar på kunden för att kunna erbjuda det som efterfrågas. Som Magretta 
(2012) pratar om, är att kunder börjar ställa högre krav på ett mervärde i tjänsten eller pro-
dukten.  

Sammanfattningsvis tycker vi att det är svårt att se över konkurranssituationen inom ener-
givisualiseringsbranschen, det finns många konkurrenter i branschen men de särskiljer sig 
mycket från varandra. Detta tror vi beror på att branschen är i uppstartsfasen, alltså att den 
fortfarande är väldigt öppen. Det finns ingen egentlig branschstandard. För eSmart är det 
farligt då marknaden blir öppen. Det gäller att ta marknadsdelar, för marknaden kommer 
att växa. Därför är det viktigt att ta sin procent av marknaden. I slutändan kan några få 
procent betyda en stor kundkrets för en organisation som eSmart.  

Den befintliga marknadssituationen blir därför diffus, det vi vet med säkerhet är att största 
konkurrenten är Eliq, de erbjuder likande koncept som eSmart. Andra konkurrenter erbju-
der antingen mer eller mindre tilläggstjänster än vad eSmarts erbjuder. Det är därför viktigt 
för eSmart att differensera sig från konkurrenterna.  

Efter undersökningen och observationerna vet vi att det kommer komma in fler aktörer på 
marknaden. Det kommer även att utvecklas nya produkter eller produktuppdateringar på 
befintliga. Trycket från leverantörer tycker vi är rätt svåranalyserat, vi är själva inte helt in-
satta i eSmarts kontakt med leverantörer. Mer än att vi vet att de har en nära relation med 
den leverantören som tillverkar själva ePro-enheten. Självklart kommer detta vara något 
som eSmart måste ha i åtanke när de skriver avtal med leverantörer, men än så länge så är 
företaget så pass litet att leverantörerna inte ser dem som en storkund.  
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Trycket från kunder är stort, de som är insatta i branschen vet vad de söker och försöker få 
ut det mesta av tjänsten till ett så lågt pris som möjligt. I dagsläget är eSmart högre i pris än 
till exempel Eliq vilket är svårmotiverat, då Eliq erbjuder liknande typ av tjänst. Därför gäl-
ler det att eSmart kan särskilja sig genom att erbjuda något mervärde i tjänsten. Företaget 
måste se över hur de skall göra med frågan kring att skräddarsy lösningar för sina kunder. 
Just nu är organisationen liten hos eSmart och detta skulle skapa mer problem än nytta. 
Därför borde detta enbart vara en tilläggstjänst för de viktigaste kunderna. Det är istället 
viktigare att man ser över hur man på annat sett kan vara konkurrenskraftig.  

 eSmart - SWOT – Analys 5.2.2

Nedan kommer en SWOT-analys av eSmart att presenteras.  

 

Figur 9 - SWOT-analys eSmart 

eSmarts interna styrkor är tydliga. Med interna styrkor menare Houben et al. (1999) de fak-
torer inom organisationen som är en styrka för företaget. Genom undersökningen så kan 
man konstatera att de styrkor som eSmart har är att produkten är webbaserad så att den 
hela tiden är utvecklingsbar. Deras gränssnitt idag är väldigt omtyckt av deras kunder och 
kan utvecklas ifall kunderna saknar något. Mobiliteten i tjänsten är viktig, att alla inom före-
taget kan få tillgång till informationen. De kan smidigt gå in via en dator, surfplatta eller 
smart telefon för att få tillgång till visualiseringen. Den största styrkan som eSmart har och 
som differentiserar sig från konkurrenterna är undermätning, alltså möjligheten till flera 
mätpunkter. Detta är något konkurrenterna i dagsläget inte erbjuder vilket gör att här har 
eSmart en tydlig konkurrensfördel (Kotler, 2008). En annan styrka är att organisationen är 
liten så att det är korta beslutsvägar, samt att flexibiliteten är stor. Detta kan också vara en 
svaghet, då en liten organisation inte kan ta på sig för stora supportuppdrag samt att möj-
ligheten till att kundanpassa produkten efter önskemål blir svårt. I dagsläget så har inte 
eSmart någon extern distributör som säljer produkten, detta påverkar både försäljningen 
samt att eSmarts lilla organisation måste arbeta helt och hållet med det själva, istället för att 
förbättra produkten i sig. Prisbilden är en annan svaghet då vissa av konkurrenterna har en 
betydligt lägre kostnad för liknande tjänst. Vid mätning så är eSmart beroende av en blin-
kande diod eller S0 utgång vid elmätaren. Detta är en svaghet vid undermätning, ifall en 

 

 

Interna Styrkor (Strenghts) 

Utvecklingsbara 

Mobiliteten 

Liten organisation, flexibel  

Flera mätpunkter 

Gränssnittet  

 

 

Interna Svagheter (Weaknesses) 

Prisbild 

Ingen distibutör 

Beroende av blinkande diod eller S0 

Liten organisation 

Inga tillägstjänster 

 

 

Externa Möjligheter (Opportunities) 

Mer medvetenhet 

Trender 

Ökade elpriser 

Påtryckningar från externa aktörer angående  

miljöarbete 

 

 

 

 

Externa Hot (Threats) 

Nya aktörer 

Växande konkurrenter 

Organisationer utvecklar egna system 

 

 

 

 

SWOT-analys 

eSmart 



 

 
43 

kund vill mäta en maskin så krävs det en elmätare vid maskinen. I dagsläget så erbjuder 
eSmart tjänsten men inga tilläggstjänster runt den. Tilläggstjänster kan bestå av en konsult 
eller tjänst där kunden får information och hjälp med hur man skall gå tillväga för att sänka 
sin energianvändning. 

Möjligheter och hot är de externa faktorerna från organisationen sett. Man identifierar dem 
för att kunna utforma en hållbar strategi. (Houben et al. 1999) Möjligheterna för eSmart 
ligger i att företag börjar bli mer medvetna i sin energianvändning. Detta hänger ihop med 
att miljötrenden börjar gå från miljö och klimatpåverkan perspektiv till mer el och energi-
påverkan. Även de ökande elpriserna gynnar eSmarts produkt, företag vill kunna spara in 
pengar genom att få mer koll på sin användning och sänka kostnaderna. Även påtryckning-
ar från politiker och EU om att företag måste sänka sin energianvändning påverkar eSmart 
positivt (Kotler, 2008). Ju mer företagen behöver arbeta med energifrågan, ju mer medve-
tenhet skapas och eSmarts verktyg blir en nyckel i det hela. De största hoten för eSmart är 
att marknaden inte riktigt är standardiserad och att det kommer in nya aktörer. Samt att 
konkurrenterna hela tiden utvecklas och blir större. Vid vissa observationer så presenterar 
företagen egna system som de själva har utvecklat för att arbeta med energianvändning. 
Detta är ett stort hot för eSmart om företagen blir så medvetna att de själva arbetar fram 
ett system för att lösa energifrågan.  

eSmart måste använda sina styrkor för att bli ännu bättre.  Att de är utvecklingsbara via de-
ras webbversion är en fördel, men det är också en fördel som många konkurrenter har. 
Därför är det viktigt att eSmart lyssnar på sina kunder och tar emot feedback, samt utveck-
lar sitt gränssnitt. Det gäller att ha en bra dialog med kunden så att de blir nöjda. Möjlighet-
en till undermätning är något som eSmart är unika med jämfört med sina konkurrenter. 
Det är en fördel för företagen att kunna mäta ner på maskinnivå, speciellt pressgjuterier 
som har hög energianvändning. För eSmarts del är problemet att de behöver en elmätare 
för att kunna mäta användningen. Problemet går att lösa genom att installera en mätare. 
För kunden tillkommer installationskostnader i form av en elektriker samt kostnad för mä-
taren. Detta anser vi är en nyckelfråga för eSmarts framtid, de behöver se över alternativ till 
att kunna mäta på andra sätt vid undermätning, för att underlätta för kunden. Annars så 
måste de bilda något paketpris där allting ingår, elmätare, installation och ePro-enhet. Det 
finns möjlighet att mäta el via klämmor som man sätter på elkabeln till maskinen, kanske 
vore det en lösning för eSmart.  

Prisbilden behöver ses över, de måste ha en tydlig prisstrategi för hur man skall förhålla sig 
till konkurrenter. Detta kommer vi mer inpå under prissättning senare i analysen. Att orga-
nisationen är liten är både en fördel och nackdel. Fördelen är att beslutsprocesen är kort 
och att företaget är flexibla att ändra tjänstens utbud. Nackdelen är att det blir svårt att ha 
flera kunder som de ska skräddarsy lösningar åt. Det påverkar supportarbetet och utveckl-
ingen av företaget.  I dagsläget så har inte företaget någon distributör, därför krävs det att 
de anställda arbetar med försäljning också. Detta kan komma att påverkar produktens ut-
veckling och supporten till befintliga kunder.  

En annan svaghet som vi ser som en nyckelfråga är, att i dagsläget så har eSmart inga till-
äggstjänster. Många kunder som köper produkten vet inte riktigt hur de skall gå tillväga, 
vad man som kund ska börja och hur man gör för att sänka sin elanvändning. Därför skulle 
vi se det som en stor konkurrensfördel att kunna erbjuda någon typ av konsulttjänst som 
medföljer, för att kunden skall få nytta av tjänsten. Antingen så har man egna konsulter el-
ler så skapar man något samarbete med en energikonsult eller energirådgivare.  
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Det finns många möjligheter för företaget i och med den ändrade trenden och medveten-
heten av energianvändning. Ju mer påtryckningar det kommer från politiker och EU angå-
ende energieffektivisering, påverkar också eSmarts framtidsplaner. Alla förändringar skapar 
stora möjligheter för företaget. Detta är också något som företaget skall ta nytta av och 
följa. Samtidigt som detta är möjligheter för eSmart, så blir de möjligheter för deras kon-
kurrenter och nya aktörer att äntra marknaden. Flera större företag börjar med att bygga 
upp egna system för att få kontroll över sin elanvändning. I och med detta så tycker vi att 
eSmart måste etablera sig på marknaden som en given aktör för energivisualisering. Så att 
de får tydliga marknadsandelar innan marknaden blir för välkänd och för stor.   

5.3 Målgrupper och Kunder  

 Segmentering  5.3.1

Enligt Söderlund (1998) så finns det tre aktiviteter som ett företag går igenom vid en seg-
menteringsprocess: klassificering av kunder, val av kunder och bearbetning av kunder.  I eSmarts 
process handlar det till en början, om man skall inrikta sig till B2C eller B2B. Undersök-
ningen visar att eSmarts organisation idag är förliten för att kunna hantera all support som 
B2C kräver. ePro enheten är i dagsläget lite för dyr för B2C-marknaden jämfört med kon-
kurrenterna som redan är mer etablerade där. Därför ska de inrikta sig på B2B-marknaden. 
Här är också efterfrågan högre i förhållande till utbudet, Simkin & Dibb (1996) pratar om 
att det gäller att förstå marknaden. Tolkar man undersökningen är medelstora företag ett 
bra segment för eSmart. Små företag har inte samma möjlighet att tjäna pengar på tjänsten. 
Medan större företag enligt undersökningen har arbetat fram egna system för energivisuali-
sering.  

Söderlund (1998) nämner om vilka behov företagen har och att de ska segmentera efter där 
behovet finns för tjänsten. Antingen siktar man in sig på det segmentet eller så anpassar 
man produkten efter vad kunden efterfrågar. Här gäller det att eSmart är lyhörda på vad 
kunden efterfrågar. Anpassningar är viktiga för att företag skall bli framgångsrika (Söder-
lund, 1998). Undersökningen visar att det är hos tillverkningsföretag som produkten efter-
frågas, det är där den kan generera mest nytta. Men även andra kunder vill kunna visa sin 
energianvändning för sina kunder eller medarbetare, så som kommuner. Söderlund (1998) 
betonar också att företag nu mera segmenterar mot mer lönsamma kunder. Enligt obser-
vationerna så är det tillverkande företag som har möjligheten att utnyttja undermätning vil-
ket för eSmarts del skulle generera mer pengar per kund (Wind, 1994). Undersökningen vi-
sar också att butiker inte har något större intresse av produkten.  

Den tredje aktiviteten är bearbetning av kunder (Söderlund, 1998). Observationerna visar 
att eSmart har arbetat med ett CRM-system utan framgång. Söderlund (1998) påvisar att 
det är viktigt att använda dessa verktyg för att närma sig sina kunder. Därför är det viktigt 
för eSmart att börja bearbeta sina befintliga kunder och prioritera detta för att skapa lång-
siktliga relationer. En bred bearbetning kan få företaget att verka ointresserade och inte 
trovärdiga (Söderlund, 1998). För ett litet företag som eSmart är det viktigt att bearbeta sina 
kunder, enligt undersökning så har företaget varit dåliga på detta och behöver engagera sig 
mer. 

Vi anser att eSmart inte riktigt har haft någon tydlig segmenteringsprocess utan har gått all-
deles för brett. Därför måste företaget verkligen fundera på vilket segment som skulle ge-
nerara mest lönsamhet för företaget. Det är bra med en tydlig strategi så hela organisation-
en vet vilket segment som de ska arbeta mot. Till en början tycker vi att man skall välja bort 
B2C-marknaden då som tidigare nämnts att organisationen är för liten för att klara av all 
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support det kräver. Produkten är i dagsläget för dyr för B2C-marknaden och det blir svårt 
att konkurrera med Eon och andra energibolag. Vi anser också att säljorganisationen är för-
liten för B2C-marknaden, det blir svårt att sälja utan något samarbete med någon större 
återsäljare. Vad vi märkte vid undersökningen är att flera större företag redan idag har bör-
jat arbeta med egna system för energivisualisering. Medans mindre företag inte kommer att 
kunna utnyttja produkten till max. Därför anser vi att mellanstora företag är där marknaden 
finns för eSmart. Något som energirådgivaren pratade om som tilltänkt segment är fastig-
hetsbranschen. Dock så har vi observerat att många större fastighetsbolag redan arbetar 
med egna system för att kunna visualisera energi. I sådana fall så får eSmart arbeta mot 
mindre bostadsrättsföreningar där de bosatta har ett intresse för att minska kostnaderna.  

Nedan har vi tagit ut tre segment som vi tycker eSmart skall inrikta sig på. 

5.3.1.1 Segment 1 - Tillverkningsindustrin 

Det första och viktigaste segmentet är tillverkningsindustri. Företag börjar bli mer med-
vetna om att de kan sänka sina kostnader om de arbetar aktivt med sin energianvändning. 
De här företagen är storanvändare av energi och kan därför tjäna stora pengar på att arbeta 
aktivt med sin användning. I segmentet finns stora möjligheter för eSmart att sälja in så kal-
lad undermätning vilket skulle generera mycket pengar till företaget. Vi anser också att till-
verkningsindustrin är stor i Sverige och det finns många företag att rikta sig mot.  

5.3.1.2 Segment 2 – Energirådgivare, kommuner 

Andra segmentet som är attraktivt för eSmart är kommuner, energirådgivare och energi-
samordnare. Här handlar det mer om att skapa ett förtroende och bygga upp en relation, än 
att sälja enheter. För att kunna ta sig in på marknaden krävs det att man har personer som 
har förtroende för produkten, som i sin tur kunder har förtroende för. Oftast så är ener-
girådgivare och energisamordnare anställda av antingen kommun eller landsting. Här finns 
medvetenheten, det krävs bara att skapa en stark relation. Vid en bra relation så har eSmart 
möjligheten att kunna medverka vid olika projekt och satsningar som handlar om energi-
visualisering. Ett exempel är det projektet som eSmart redan nu är involverade i. Projektet i 
Västsverige där olika skolor tävlar mot varandra. Det är viktigt att synas, det är ett steg in 
för att etablera sig på marknaden. Detta kommer vi att komma in mer på senare under 
marknadsstrategier.  

5.3.1.3 Segment 3 – Fastighet och bostadsrättsföreningar 

Ytterligare ett segment som skulle kunna vara aktuellt för eSmart är fastighetsbolag eller 
bostadsrättsföreningar. På fastighetssidan handlar det om att ägarna till fastigheten har bra 
koll på energianvändningen medans de som verkligen använder energin, användarna har 
mindre koll. Därför skulle en visualisering av energianvändningen skapa en större medve-
tenhet och intresse hos användarna. Dock arbetar redan många större fastighetsbolag med 
egna större system, därför blir mindre bostadsrättsföreningar mer intressanta. Här har ofta 
användarna ett större ekonomiskt intresse för fastighetens energianvändning. Här är un-
dermätning något som skulle vara aktuellt för att kunna mäta energianvändning i varje lä-
genhet och inte på hela fastigheten. Medvetenhet skapar intresse. 
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 Positionering 5.3.2

Efter segmentering så skall företaget positionera sig. Positionering innebär den uppfatt-
ningen man vill att omvärlden och konsumenterna skall ha kring företagets produkt eller 
varumärke (Kotler, 2008).  

Uggla (2006) beskriver 4 frågor som ett företag bör ställa sig själva: 

För vad ska erbjudandet positioneras? eSmart måste bygga upp sitt varumärke som förtroende-
ingivande. Undersökningen visar på att medvetenheten är dålig hos många företag, därför 
krävs det att eSmart erbjuder en produkt som kunden kan lita på.  

För vem ska erbjudandet positioneras? Erbjudandet i eSmarts fall skall positioneras mot före-
tagskunder eller kommuner.  

För vilket tillfälle ska produkten positioneras? Produkten skall positioneras så att den löser före-
tagsproblem och som ett verktyg för dem att sänka sin energianvändning.  

I förhållande till vad ska produkten positioneras? De konkurrenter som finns på marknaden arbe-
tar ganska brett, därför gäller det för eSmart att positionera sig så att man särskiljer sig från 
sina konkurrenter. Undersökningen visar att de flesta av konkurrenterna arbetar mot B2C 
men även en del mot B2B.  

McKinsey & CO (1999-2001) säger att man måste positionera sig så att kunderna väljer fö-
retagets produkt före konkurrenterna. Observationerna tyder på att det är en konkurrent 
som erbjuder samma tjänst som eSmart och det är Eliq. Det som skiljer Eliq och eSmart är 
prissättningen samt att eSmart kan erbjuda undermätning.  Det gäller att kunna leva upp till 
den bild som man vill förmedla med sin tjänst eller varumärke (Kotler, 2008). I och med att 
segmenteringen tyder på att eSmart skall arbeta mot B2B, så gäller det att arbeta med nyck-
eltal som är viktiga. Det är också viktigt att positionera sig så att tjänsten ses som ett verk-
tyg för dem. Att arbeta med det som undersökningen visar, det som kunderna ser som en 
viktig del i eSmarts tjänsteutbud. Så som undermätning, tydligt gränssnitt och möjligheten 
att synliggöra informationen för alla inom företaget.  

eSmart måste positionera sig så att de särskiljer sig från sina konkurrenter. Varför skall jag 
som kund välja eSmart framför någon annan? Det är viktigt för företaget att skapa ett för-
troende hos kunderna. I och med att många ser tjänsten som ny och inte riktigt var hur den 
fungerar så är det viktigt att eSmart ger ett gott intryck, så kunden känner sig säker. Vi an-
ser också att det är viktigt för företaget att tydligt positionera sig mot B2B-marknaden. Att 
hela konceptet med gränssnitt och undermätning är riktat mot företag. eSmart måste också 
vara tydliga med att tjänsten inte sänker ett företags energianvändning utan fungerar som 
ett verktyg för företag att kunna skapa medvetenhet och se hur deras förändringar påverkar 
användningen. Detta är väldigt viktigt så att kunder inte blir besvikna på produkten, då de 
tror att den kan åsdakomma mer än den kan.  

Ett steg i eSmarts positionering mot B2B-marknaden är de SD som skall underlätta un-
dermätning. Men det krävs kanske mer än så, att de på ett enklare sätt kan mäta maskiner 
eller avdelningar i en byggnad. eSmart måste kunna leverera en hög kvalitet till ett inte för 
högt pris. Kvaliteten på servicen är det viktiga. 

Nedan visar vi en egen positioneringskarta (Figur 10 – Positioneringskarta eSmart) där vi 
lägger tyngden på priset och positioneringen mot B2B eller B2C.  
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Figur 10 - Positioneringskarta eSmart 

Enligt våra observationer har de stora elbolagen till stor del satsat på B2C-marknaden med 
verktyget energivisualisering. Vi är medvetna om att företaget C vid vår undersökning har 
Eon som leverantör av sitt mer avancerade system. Dock så beskriver denna position-
eringskarta de produkter hos företagen som konkurrerar med eSmarts lösning på energi-
visualisering. Bilden (Figur 10 – Positioneringskarta eSmart) tydliggör vår slutsats att 
eSmart skall positionera sig och rikta sig mot B2B-marknaden med ett högt men inte för 
högt pris. Vad vi anser så skulle denna positionering gynna eSmart gentemot konkurrenter-
na.  

5.4 Marknadsstrategi 

 Tjänst 5.4.1

eSmarts tjänst upplevs i grunden som bra utifrån de observationer och intervjuer under-
sökningen presenterar. Granskar vi erbjudandet man har så är det i grund och botten en 
tjänst man levererar, dvs. visualisering av energianvändning.  

Enligt Grönroos (2007) kan vi bryta ner deras erbjudande enligt följande:  

Kärntjänsten:  

Kärnan i eSmarts erbjudande är själva visualiseringen av energianvändningen. Det är i 
grund och botten detta kunderna betalar för. Denna del är gränssnittet där kunderna kan 
följa användningen och denna del av tjänsten ser vi även i undersökningen att framförallt 
befintliga kunder är väldigt nöjda med. Man har alltså en stark kärntjänst att utgå ifrån.  
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Möjliggörande tjänster:  

Utrustingen (ePro) som läser av elmätaren samt webbkontot där kunden kan följa använd-
ningen, är i eSmarts fall de mest grundläggande möjliggörande faktorerna för att tjänsten 
ska kunna utföras.  

Värdehöjande tjänster: 

Utöver att erbjuda visualiseringen får eSmarts kunder varje vecka en veckorapport där en 
sammanställning av de viktigaste nyckeltalen. Det har kommit fram bland observationerna 
att befintliga kunder tycker detta är en mycket uppskattad tjänst, den förenklar för kunder-
na och bör därför ses som en värdehöjande tjänst. Även möjligheten att kunna samla flera 
mätpunkter, så kallad undermätning på ett och samma konto är en tjänst som lyfts fram 
som positiv bland både intervjuer och observationer i undersökningen. 

Ett ytterligare steg i eSmarts marknadsstrategi kan vara att skapa ett samarbete med en an-
nan aktör. Håkansson et al. (1993) menar på att tillsammans med andra aktörer kan man 
skapa goda relationer genom länkande aktiviteter och sammanbinda resurser. Detta blir en 
strategisk lösning för att skapa en bra nätverksstruktur.  

Tjänsten eSmart erbjuder, visualisering av energianvändning, ses generellt som en mycket 
bra tjänst enligt vad undersökningen visar. Möjliggörande produkter som ePro och webb-
gränssnittet får bra omdömen. Därför anser vi att det inte behöver läggas fokus på att ut-
veckla eller förbättra den tilläggstjänsten. Det man bör se över är de värdehöjande tjänster-
na, det som får produkten att sticka ut från konkurrenterna. Lösningen där kunden får 
veckorapporter är bra och det förenklar för kunden vilket är av stor vikt för många befint-
liga kunder. Vi gör bedömningen att långt ifrån alla kunder besitter någon djupgående kun-
skap kring energi och hur man optimerar och effektiviserar sitt användande. Därför är det 
bra att de får nyckeltal och jämförelser med tidigare användning i form av veckorapporten. 
Men detta skulle man kunna utveckla ännu mer.  

Vi utgår från att alla som är intresserade av tjänsten rimligtvis är intresserade av att effekti-
visera sin energianvändning. Detta skulle man kunna utnyttja genom att utöka tjänsten 
ännu mer till att även erbjuda rådgivning i form av en konsulttjänst. Då skulle man kunna 
utöka tjänsten till att kunden först och främst får visualiseringen men även experthjälp i 
form av exempelvis en energikonsult. De kan göra en kartläggning av organisationens ener-
gianvändning och samtidigt använda eSmarts visualisering som ett verktyg för att visa på 
effekterna av åtgärderna som tas. Kunderna får då en bättre förståelse och kunskap i hur de 
kan använda visualiseringen för att arbeta med sin energianvändning i framtiden.  

Energirådgivarna skulle kunna användas som en strategiska partners och de har också en 
nytta i att kunna med hjälp av eSmarts tjänst påvisa för sina kunder att deras rådgivning 
faktiskt resulterar i en effektivare användning. På så vis blir det en win-win situation för 
båda parter i samarbetet och eSmart får även tillgång till säljkanaler i och med energirådgi-
varna.  

Eftersom eSmart är ett litet företag så är det ofta, som vi nämnt tidigare ett stort hinder att 
många inte känner till företaget eller tjänsten och därför avvisar erbjudandet. Skulle man via 
antingen en energirådgivare eller ett energibolag kunna nå ut till sina kunder så får tjänsten 
ett större erkännande. Man utnyttjar då antingen en kändare aktör som skulle kunna vara 
ett energibolag för att legitimera produkten hos kunderna, eller som i fallet med energiråd-
givarna som är experter inom området och därför inger ett stort förtroende hos kunderna. 
eSmart skulle kunna agera som en underleverantör till exempelvis ett energibolags effektivi-
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seringstjänster eller ingå som ett komplement hos energirådgivarna. Då får man tillgång till 
mycket starka distributörer som kan bidra till att eSmart får ut fler enheter på marknaden 
än vad som är möjligt via sin egen försäljningskanal.   

På sikt skulle ett önskvärt scenario vara att man inom företaget själva kan tillhandahålla 
även konsulttjänsten, för att på så sätt ha ett starkt erbjudande och kunna ta alla intäkter 
själva. Dock är eSmarts organisation fortfarande relativt liten, för att kunna erbjuda den här 
typen av värdehöjande tjänst till sitt erbjudande bör de försöka identifiera potentiella part-
ners som man kan samarbeta med.  

 Prissättning 5.4.2

Som det ser ut idag så kan vi konstatera att eSmart har använt sig utav kostnadsbaserad 
prissättning. Man har alltså tagit hänsyn till vilka produktionskostnader och omkostnader 
man har för att sedan sätta sitt pris. (Kotler, 2008) Med tanke på att de är högre i pris än 
motsvarande tjänster så skulle man även kunna kalla deras prissättning för en form av 
skummningsprissättning. Att de försökt att genera så mycket vinst som möjligt på sin för-
säljning. Denna prisstrategi är också den kanske mest väntade av ett företag i eSmarts situ-
ation (McKinsey Co, 2001).  

Penetrationsstrategin där man pressar priserna för att vinna marknadsandelar kräver väldigt 
mycket kapital och risken är hög för att gå med förlust, vilket de flesta mindre företag na-
turligt inte har råd med (McKinsey Co, 2001). Enligt undersökningen så verkar priserna för 
själva hårdvaran inte vara något som avskräcker potentiella kunder. Däremot har det kom-
mit reaktioner på abonnemangsavgiften för varje mätpunkt. Om en kund vill ha flera mät-
punkter blir kostnaden hög och investeringen blir inte lika prisvärd för kunden gentemot 
det värde man får ut av tjänsten (Kotler, 2008). Man ser i detta fall att eSmart använt kost-
nadsbaserad prissättning (Kotler, 2008) även här då man använder samma pris per abon-
nemang oavsett om kunden vill ha flera mätpunkter.  

Att man använt sig av en strategi där man baserat sitt pris till stor del på sina egna kostna-
der anser vi är ganska naturligt då detta känns som det säkraste valet för ett nystartat före-
tag. Att gå in på marknaden och prispressa kräver att man har starkt kapital bakom sig och 
har råd att gå med förlust för att vinna stora marknadsandelar. Detta känns inte alls aktuellt 
i eSmarts fall då man inte har de resurser det kräver.  

Att priset för hårdvaran ligger på en rimlig nivå anser vi är viktigt efter de intryck vi fått 
från både intervjuer och observationer. Eftersom man riktar sig mot B2B-marknaden är 
kunderna heller inte lika priskänsliga som vanliga konsumenter.  

Det man måste fundera kring är hur man ska anpassa sitt erbjudande när kunder vill ha 
flera mätpunkter. Kostnaden för ett webbabonnemang är 750kr/år, vilket inte är stor kost-
nad. Men om du ska ha 10 mätpunkter blir det helt plötsligt 7500kr/år vilket blir en väsent-
lig skillnad. Det blir visserligen ett extra värde i att kunna se användningen från flera mät-
punkter i sin lokal eller fabrik. Men att kostnaden sticker iväg så mycket tror vi kan bli svårt 
att motivera för kunderna. Här bör man därför överväga att utforma ett typ av system där 
kostnaden per mätpunkt sjunker med ett visst antal procent beroende på hur många man 
köper. Att eSmart på något sätt anpassar priset mer till värdet kunden får ut av tjänsten el-
ler de extra mätpunkterna man köper.   
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5.5 Marknadskommunikation 

 B2B marknadsföring 5.5.1

Som det ser ut idag så marknadsför sig eSmart nästan uteslutande mot B2B. Man har gjort 
försöka att marknadsföra sig och sälja mot B2C men detta har inte varit den primära mål-
gruppen. När det gäller de fem definitionerna av strategi så har eSmart berört alla dessa, 
men inte gjort en ordentlig uppföljning.  

Henry Mintzberg (1998) menar på att strategi är ett ord som ofta används inom affärsvärl-
den, men som kan vara svårt att definiera. Han argumenterar för att en strategi behöver 
fem definitioner-de fem P:s för strategi är:  
 
Strategi som en plan (Plan): Första definitionen är strategi som en plan, där har eSmart ut-
format en affärsplan som stöd när de etablerade verksamheten 2009. Efter detta har man 
inte följt upp affärsplanen och utformat den efter rådande omständigheter. 

Strategi som en mall (Pattern): Den andra definitionen av strategi är vad som egentligen har 
hänt över tid med den plan man hade från början. eSmart hade höga mål med verksamhet-
en som inte har infriats.   

Strategi som en position (Position): Här har eSmart försökt att positionera sig som unika på 
marknaden. Något som kanske var verkligheten 2009 när man startade verksamheten, men 
idag har det kommit upp konkurrenter som kan erbjuda liknande tjänst.  

Strategi som ett perspektiv (Perspective): Detta perspektiv handlar mer om vad eSmart har 
för övergripande syfte med sin organisation. eSmarts perspektiv är att kunna samarbeta 
med en större aktör på marknaden, för att kunna fortsätta bedriva verksamheten då man 
idag har en för liten organisation för att kunna växa och utvecklas.  

Strategi som ett knep (Ploy): Här har eSmart en fördel från sina konkurrenter då de kan er-
bjuda undermätning, detta är något som inte konkurrenter idag kan erbjuda marknaden.  
 
eSmart jobbar idag nästan uteslutande mot B2B. Detta är något vi anser de ska fortsätta 
med då B2C-kunder har för liten nytta rent kostnadsbesparande av tjänsten och då de inte 
sett något större intresse från denna målgrupp. eSmart hade från början av sin verksamhet 
höga mål för sin försäljning något som inte har infriats under de 4 åren de funnits på mark-
naden. eSmart måste fortsätta med att försöka differentiera sig från sina konkurrenter, ge-
nom att kunna erbjuda unika lösningar och tilläggstjänster som attrahera marknaden. 
eSmart ska också fortsätta arbetet med att hitta en samarbetspartner som exempelvis ett 
energibolag, eller en energikonsult detta kan sedan leda till en win-win situation.  

 Integrerad marknadskommunikation 5.5.2

När det gäller den traditionella marknadsföringen så har eSmart använt sig utav de tradit-
ionella aktiviteterna, kommunikation över internet, säljstöd i form utav tekniksupport och 
ren försäljning av säljare. Detta är något som inverkar på kundernas förväntningar på tjänsten 
(Grönroos, 2008). Här har befintliga kunder en stor påverkan i eSmarts fall, kunder som 
sprider en positiv upplevelse av tjänsten ut mot deras egna leverantörer och kunder. När 
det gäller den interaktiva marknadsföringsprocessen, hur den påverkar kundens upplevelse av 
tjänsten (Grönroos, 2008). Observationer visar att kunden varit positivt inställd till hur tjäns-
ten fungerar och de funktioner som erbjuds idag. Dock så har vi förstått att många kunder 
har förväntat sig att fler tilläggstjänster skulle ha utvecklats i takt med att företaget har växt.   
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Enligt Duncan & Moriarty (1997) finns det 4 typer av budskap. Den första är planerade 
budskap. Detta är något som eSmart inte fokuserat på, då de inte är tillräckligt finansiellt 
starka och kan utöva denna typ av reklam. Det man dock har satsat på är att utformat en 
bra hemsida där man förmedlar sitt planerade budskap, exempelvis med hjälp av en informat-
ions video, där man förklarar tjänsten på ett informativt sätt. Denna har också lagts ut på 
Youtube. De har även startat en facebooksida för att nå ut till befintliga och nya kunder. 
Hemsidan är enkel och tydlig att använda och ger en bra bild av eSmarts tjänsteerbjudande. 
Man har också med hjälp av en säljare försökt nå ut med sitt planerade budskap, men detta 
är enligt Duncan & Moriarty (1997) något som i allmänhet ses som mindre pålitligt då kun-
den uppfattar dessa som styrda från marknadsföraren sida. eSmart har istället satsat mycket 
på produktbudskapet, där man utformat en kärntjänst med olika tilläggstjänster som ska för-
medla ett starkt budskap ut mot kund. Man har också skapat ett snyggt gränssnitt på sin 
plattform där kunden använder tjänsten.  

När det gäller servicebudskapet så är eSmart begränsade när det gäller personal. Man har i 
dagsläget endast en person som arbetar ut mot företagets kunder, en tekniksupport. Denna 
persons ansvar innefattar mer än de tekniska frågorna, något som eSmart måste se över för 
att kunna optimera för kunden. Duncan & Moriarty, (1997) menar på att det oplanerade bud-
skapet är det mest pålitliga sortens budskap, detta är något eSmart använder sig av redan 
idag i form utav tydliga referenser på sin hemsida, där man återkopplar mot nöjda befintliga 
kunder som sprider en positiv word of mouth mot potentiella kunder. Enligt Grönroos 
(2008) ska detta sedan integreras mot kunden under serviceprocessen, där skulle eSmart 
kunna bli bättre av att använda sig mer utav ”gratis reklam” i form av reportage i olika tid-
ningsmedier. 

eSmart ska fortsätta att jobba hårt med kommunikation över internet, säljstöd och säljare 
som kan promota tjänsten på ett bra sätt för kunden. I dagsläget har man en för liten orga-
nisation för att kunna optimera de här funktionerna. Detta måste prioriteras, då kunderna 
förväntar sig att det ska vara smidigt att vara kund hos eSmart. Man måste också bli bättre 
på att behandla befintliga kunder på ett bättre sätt, genom uppföljning och eventuell mer 
försäljning. Då befintliga kunder är en viktig kanal ut mot eventuella nya kunder ska de pri-
oriteras.  

Efter de observationer vi har gjort under arbetets gång upplever vi att kunden är nöjd med 
hur tjänsten fungerar och dess funktioner, men vissa kunder har dock haft egna önskemål 
om tilläggstjänster. Detta är något eSmart ska lyssna på och utveckla så fort man känner att 
man kan finansiera en sådan tjänst. Vi har också sett att många kunder skulle vilja ha någon 
form av stöd och en utvärdering av vad tjänsten inneburit och kan tillföra företaget. Då 
skulle exempelvis ett samarbete med en energikonsult hjälpa för att lösa detta problem.  

eSmart har inte fokuserat på det planerade budskapet, då man inte är så finansiellt starka att 
utföra större reklamkampanjer. Det man har gjort bra är att man har utformat en bra hem-
sida, där man tydligt förmedlar sitt budskap om tjänsten och där man också kan testa en 
demo funktion av tjänsten. Kanalerna genom sociala medierna har inte fungerat som de 
hoppades på. Detta tror vi beror på att om man skall marknadsföra sig via sociala medier 
krävs ständig uppdatering av information. Något man skulle kunna bli bättre på är att för-
söka hitta kanaler där man kan få ”gratis” reklam i form utav nätverksträffar och sprida sitt 
budskap, kontakta journalister och få till tidningsartiklar som kan sprida budskapet om fö-
retaget.  
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Man ska fortsätta att satsa på tjänstebudskapet, att man gör en tjänst som har låga drift-
störningar, en bra och säker support och nya funktioner som inte konkurrenterna har. Ser-
vice budskapet är en viktig del i en vidare utveckling av företaget, att man har en hög till-
gänglighet när det gäller service och support. Personalen ska utstråla kompetens och ha ett 
trevligt bemötande mot kunderna. Det oplanerade budskapet kommer fortsätta vara viktigt 
att arbeta med. Man ska fortsätta ha referenser på sin hemsida med befintliga kunder, men 
dessa behöver uppdateras, då man har fått in kunder som är mer väl känt varumärke än de 
som finns på hemsidan idag och på så sätt få en starkare bärighet ut mot potentiella kunder.  

 Relationsmarknadsföring 5.5.3

Enligt Grönroos (2007) så har den traditionell marknadsföring där fokus ligger på utbyte av 
en produkt eller tjänst varit det centrala inom marknadsföringen. Detta är ett hinder som 
finns inom eSmarts organisation. Man har fokuserat för mycket på kortsiktiga relationer ut 
mot sina kunder, där man inte har gjort någon direkt uppföljning, hur de upplevet tjänsten 
utan istället gått vidare mot nya kunder. eSmart måste lägga om sin strategi från tradition-
ella perspektivet till ett mer relationsbaserat perspektiv, där man jobbar mer med långsiktiga 
relationer mot sina befintliga kunder för att generera mer försäljning och få kunderna att 
sprida positiv word of mouth.  

Grönroos (2007) menar på att relationsmarknadsföringen till stor del baseras på samar-
beten, att man kan hitta andra företag att samarbeta med, som kan leda till en win-win situ-
ation. eSmart har försökt att få till samarbeten mot energibolag som kan hjälpa de att nå 
fram till en slutkund som annars hade varit svår att nå. Detta är något som är på gång inom 
företaget och förhoppningsvis kan ett samarbete inledas med ett energibolag inom en snar 
framtid. Att ha en stor aktör som står bakom ens tjänst eller produkt kan vara en nyckel till 
framgång. Något Grönroos (2007) också nämner är att behandla alla kunder individuellt. 
Detta med hjälp utav en databas där man samlar all viktig information om kunderna, för att 
veta kundens speciella önskemål och kundinformation. eSmart jobbar idag med ett CRM-
system, men detta har inte fungerat väl då de inte har lagt ner tillräckligt med tid på att ut-
veckla detta inom företaget. Man har istället på ett ostrukturerat sätt valt ut vissa kunder 
som har fått en mer skräddasydd tjänst och service. 

För eSmart så har den traditionella marknadsföringen varit det sätt man har jobbat på, där 
fokus har legat på ett utbytte av tjänst. Man måste försöka att jobba mer långsiktigt när det 
gäller sina befintliga kunder, med kontinuerlig uppföljning och utskick på nyheter som har 
hänt med tjänsten sedan köpet gjorts. Allt för att kunden ska känns sig speciell men också 
för att eventuell merförsäljning kan bli aktuell. eSmart måste hitta samarbetspartners för att 
kunna nå ut till en större målgrupp och få företaget att bli mer lönsamt än det är idag. Att 
man jobbar mer med individuella lösningar mot sina kunder, detta med hjälp av ett väl fun-
gerande CRM-system som gör det möjligt att lagra den information man behöver för att 
kunna nå ut till kundernas speciella behov och önskemål. Man har redan idag ett CRM-
system, men detta används inte utan man fortsätter jobba på traditionellt vis. Här måste 
man få till en förändring, men detta kan bli svårt då man har en begränsad organisation.  

5.5.3.1 Direkta relationskostnader 

När det gäller relationskostnader så nämner Grönroos (2008) två stycken; direkta relations-
kostnader och indirekta kostnader. I eSmarts fall så har man kostnader som hyra av kon-
torslokal, tjänstebil och personalkostnader, dessa är karakteristiska för direkta relations-
kostnader. Man kan dela upp direkta relationskostnader i bruttokostnader och nettokostna-
der (Grönroos, 2008). Bruttokostnader för eSmart är när kunden bestämt sig för att köpa 
tjänsten och då uppkommer kostnader som administration, frakt och support. Eventuella 
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nettokostnader (Grönroos, 2008) i eSmarts fall kan uppkomma om något inte fungera med 
själva tjänsten och en merkostnad uppkommer i form utav ökad kostnad för den tekniska 
supporten att lösa eventuella problem. 

5.5.3.2 Indirekta relationskostnader 

Indirekta relationskostnader är den tid som kunden får lägga för att bevara relationer mot 
företaget i fall den inte fungerar (Grönroos, 2008). I eSmarts fall har man en väl fungerande 
teknisk support som kan svara på frågor som uppkommer hos kunden. Man har också låga 
driftstörningar när det gäller funktionen av tjänsten. Grönroos (2008) menar på att en väl 
fungerande klagomålshantering oftast upplevs som en värdehöjande egenskap hos kunden. 
Detta är något som än så länge fungerar väl i eSmarts fall, men som på sikt måste utvecklas 
då man får in fler och fler kunder. När det gäller eSmarts relationer med sina leverantörer 
kan mer göras. Men detta är dock svårt då man är en så pass liten aktör på marknaden och 
bara ses som en ”liten” kund ur leverantörernas synvinkel.  

Man försöker idag inom eSmart att minska sina kostnader. De har idag ingen anställd säl-
jare som enbart promotar produkten, på grund av omstrukturering i organisationen. Man 
har istället valt att sprida ut försäljningen bland olika personer engagerade i företaget. 
eSmart har en kontorslokal på Science Park i Jönköping, som egentligen är mer ett lager än 
ett kontor. Idag används det inte av någon inom organisationen utan är egentligen en onö-
dig kostnad för eSmart. Kostnader för en eventuell försäljning av tjänsten, består bara av 
frakt och fakturering, då installation inte kräver någon större teknisk kompetens löser ofta 
kunden själva installationen. De kostnader som kan uppstå efter en installation kan vara 
problem med tjänsten, men det löser sig oftast relativt snabbt, då man har en teknisksup-
port.  

 Direkt marknadsföring 5.5.4

Enligt Brennan, Canning och McDowell (2008) finns det nyckelfunktioner av direktmark-
nadsföring som ska användas för att lyckas. Kopplat till eSmart så finns ingen uttalad stra-
tegi för hur man ska bedriva direktmarknadsföring inom företaget. Man har haft en säljare 
på eSmart som har använt sig utav telemarketing när man har promotat eller försökt att 
sälja sin tjänst ut mot kund. Men detta har inte varit en lyckad strategi, då man säljer en in-
novativ komplex tjänst som kan vara svår att beskriva för kunden via telefon. Direktmail ut 
mot nyckelpersoner inom intressanta kunder är en strategi som inte har testats inom 
eSmart, men som skulle kunna vara ett bra komplement för att kunna förklara tjänsten på 
ett rättvist sätt. Brennan, Canning och McDowell (2008) tar också upp värdet av att kunna 
mäta svar på den kommunikation man använder. eSmart har gjort försök att mäta svar på 
sin kommunikation med hjälp av ett CRM system, men detta har inte fungerat på det sätt 
man har önskat. Detta skulle vara ett bra hjälpmedel som mål för eSmarts informations-
verksamhet. Men för att detta skall fungera måste man ha en tydlig ansvarsfördelning inom 
eSmart organisation för att det ska bli ett bra hjälpmedel.  
 
Man har som sagt ingen uttalad strategi inom eSmart när det gäller direktmarknadsföring, 
men att fortsätta använda sig utav telemarketing och tro att detta ska leda till att man lyckas 
förmedla ett rättvist budskap är man fel ute. Man måste jobba mer med att bygga långsik-
tiga relationer med sina kunder. När det gäller bearbetning av nya kunder kan man i ett 
kortsiktigt perspektiv arbeta med att boka in kundmöten och använda sig utav en säljare 
som kan promota och sälja in produkten på ett rättvist sätt. Man kan också skicka ut mail 
direkt mot nyckelpersoner inom branscher som kan vara intressanta att jobba mot. Att man 
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också får igång sitt CRM-system för att få den information man behöver för att bygga lång-
siktiga relationer mot sina kunder. 

5.6 Rekommendation 

Nedan beskriver vi de rekommendationer som vi anser att eSmart skall fokusera på. 

Nyckelfrågan som vi har diskuterat om flertalet gånger i diskussionen är att för att eSmart 
skall etablera sig på marknaden så krävs något samarbete. Med samarbete menar vi att de 
hittar lämpliga aktörer som sedan tidigare har förtroende inom branschen. De främsta ak-
törerna är energikonsulter eller energibolag. Genom att samarbete med någon av de här får 
eSmart tillgång till befintliga distributionskanaler och tjänsten får en legitimitet i kundernas 
ögon.  

I och med ett samarbete skulle eSmarts tjänst bli mer attraktiv då man som en tilläggstjänst 
kan erbjuda rådgivning som en uppföljning på visualiseringen. Detta blir ett steg i att diffe-
rentiera sig från sina konkurrenter. För att skapa en större konkurrensfördel anser vi att 
eSmart borde se över tjänsten för undermätning. Här bör de utforma en tydlig paketering 
av tjänsten, så att det lönar sig att ha flera mätpunkter. De borde se över möjligheten att 
mäta på annat vis för att underlätta mätningen på exempelvis maskinnivå. Om detta inte är 
möjligt bör de paketera tjänsten så att allting ingår. Detta är en viktig fråga för att differen-
tiera sig gentemot deras konkurrenter.  

Vi anser att eSmart bör segmentera sig gentemot medelstora företag inom tillverkningsin-
dustrin.  
 
eSmart bör prioritera sina befintliga kunder då dessa är en viktig kommunikationskanal ut 
mot potentiella kunder. Detta blir en av de viktigaste delarna i deras marknadskommunikat-
ion. Genom ett samarbete skapas också viktiga kommunikationskanaler som blir en stor del 
i eSmarts marknadskommunikation. En annan viktig del är att hemsidan uppdateras fre-
kvent då detta är en direkt kommunikation ut mot både befintliga och potentiella kunder.  
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6 Slutsats 

Att det är en trend att tänka och agera energi- och miljösmart både bland företag, statliga 
myndigheter, organisationer och även privatpersoner kan vi konstatera. Denna trend ger 
förstås affärsmöjligheter för innovationer som innebär en positiv effekt för vår miljöpåver-
kan och energianvändning. Under arbetet med vårt case-företag eSmart Scandinavia har vi 
under våra intervjuer och observationer fått en tydlig inblick i hur framförallt företagen 
idag arbetar med sin energianvändning och vad de egentligen gör för att effektivisera an-
vändandet.  

Vid en överblick av energivisualiseringsbranschen så kan vi dra slutsatsen att marknaden 
för privatkonsumenter är mycket svår att ta sig in på, framförallt för ett mindre företag. 
Den domineras idag av större aktörer som exempelvis energibolag som genom att de ut-
nyttjar sitt befintliga nätverk av kunder som köper el hos dem redan har en naturlig distri-
butionskanal. Detta samt faktum att privatmarknaden är så pass stor att det krävs en större 
support- och eftermarknadsorganisation vilket de mindre företagen i regel inte har resurser 
till. Privatkonsumenterna är också betydligt priskänsligare än företagen vilket gör att margi-
nalerna blir mindre och det blir svårt att uppnå lönsamhet.  

Företagsmarknaden är således den vi ser att mindre företag inom energivisualiserings-
branschen bör rikta sig mot. Gentemot företag kan man hålla ett högre pris och det finns 
även potential att sälja in paketlösningar såsom flera mätpunkter. Även konsult-
tjänst/rådgivning, vilket gör att man kan arbeta tätt med sina befintliga kunder och utveckla 
den relationen snarare än att vara allt för beroende att bearbeta nya kunder. Vilket kan vara 
resurskrävande för små innovativa företag med en begränsad organisation.  

Efter observationer och intervjuer med företag från diverse branscher, kan vi dra slutsatsen 
att det kundsegment som är attraktivast är företag som arbetar inom tillverkningsindustri. 
Den främsta anledningen till detta är att de i sin verksamhet generellt använder utrustning 
och maskiner som använder mycket energi, vilket för dem medför höga kostnader. Detta 
ger dem ett klart incitament till att försöka effektivisera sin energianvändning, för att spara 
pengar och inom den branschen är besparingspotentialen överlag högst.  

Problemet är hur man ska nå ut till de här kunderna, vilka strategier man ska använda. Utan 
någon form av distributionskanal så är det svårt för ett litet företag att nå ut till tillräckligt 
många kunder. Därför anser vi att för att överkomma det hindret bör man fokusera på att 
hitta partners eller samarbeten med större aktörer för att få tillgång till en befintlig kundbas. 
Det skulle antingen vara att man utökar sitt erbjudande tillsammans med en energikonsult 
där visualiseringslösningen ingår som en del i energikonsultens erbjudande till slutkunden. 
På samma sätt skulle man kunna arbeta med energibolag, det skulle även ge produkten ett 
betydligt större erkännande hos kunderna när den erbjuds av en etablerad och betrodd ak-
tör.   
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http://entreprenor24.se/nyheter/40269-lyckas-med-din-nya-teknologi/ Hämtad: 2013-02-
13 kl. 14.00 

http://www.schneider-electric.se/documents/losningar/Energieffektivisering-genom-
automation.pdf Hämtad: 2013-03-11 kl. 11.50 

http://www.nenet.se/sites/default/files/PDF/nenet_energiguide_kommun.pdf Hämtad: 
2013-05-13 kl. 08.00 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till energirådgivaren 

1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund? 
 

2. Kort bakgrund om organisation? 
 

3. Vilka är dina direkta arbetsuppgifter? 
 

4. Ser du några trender inom hantering av energifrågor hos de olika företag som du 
träffar? 
 

5. Vilka är de vanligaste typerna av tjänster som efterfrågas ute hos företagen? 
 

6. Hur påverkas företagen av mål och krav från politiker? (exempel EU-direktiv) 
 

7. Hur går implementeringsprocessen till från politiskt håll? 
 

8. Vilken typ av företag/bransch ser ni som mest aktiv inom frågor kring energieffek-
tivisering? 
 

9. Vilken bransch ser ni som mest attraktiv för energivisualisering? 
 

10. Finns det någon efterfrågan om visualisering eller är begreppet relativt okänt? 
 

11. Hur mycket är företag beredda att betala för en sådan här typ av tjänst? 
 

12. Vad anser du om eSmarts tjänst? 
 

a. Enheten? 
b. Gränssnittet? 
c. Mätningen? 
d. Prisbilden? 

 
13. Dina tankar kring hur man alternativt kan paketera eSmarts tjänst på ett annorlunda 

sätt? 
 

14. Vilka styrkor och svagheter ser du hos produkten? 
 

15. Vad ser du för utveklingspotential i produkten? 
 

16. Hur ser du på framtidsutsikterna på marknaden? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till företag A 

1. Berätta lite om dig själv och din bakgrund? 

2. Kort fakta om företaget? 

3. Er affärsidé, hur ser företaget ut idag? 

a. Organisation? 

b. Säljkanaler? 

c. Strategier? 

4. Berätta lite om er produkt/tjänst? 

5. Har ni ständig produktutveckling? 

6. Hur ser ni på er produkts utvecklingspotential? 

7. Använder ni outsourcing i dagsläget?  

a. Ser ni någon fördel eller nackdel med det? 

8. Har ni själva arbetar fram en tydlig marknadsplan? 

9. Hur lyckades ni etablera era första kunder? 

10. Vilka typer av marknadskommunikationskanaler använde ni?  

11. Marknadsföring? 

12. Har ni en tydlig strategi kring segmentering? 

13. Vilka olika hinder har ni stött på?  

a. Hur har ni lyckats lösa dem? 

14. Ser ni några trender inom miljö/energi?  

15. Hur ser er prisstrategi ut?  

16. Klar paketering eller mer skräddarsytt koncept? 
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Bilaga 3  

Frågor till företag B, C och D 

1. Kort bakgrundsfakta om företaget och produktionen? 
 

2. Hur ser ert miljöarbete ut i dagsläget? 
 

3. Hur arbetar ni med energifrågor i dagsläget? 
 

4. Har ni något eget system, idag? 
 

5. Pratas det något inom branschen angående energieffektivisering?’ 
 

6. Var du medveten om energivisualisering och dess effekt sedan tidigare? 
 

7. Tror du att ni med hjälp av att visualisera er energianvändning har möjlighet att 
sänka era energikostnader? 
 

8. Påverkas ni av leverantörer och kunder angående ert miljöarbete? 
 

9. Tycker ni att det är viktigt att involvera er personal i energifrågor? 
 

10. Har ni gjort några konkreta insatser idag angående energieffektivisering? 
 

11. Vad anser ni om eSmarts tjänst? 
o Enheten? 
o Gränssnittet? 
o Mätningen? 
o Prisbilden? 

 
12. Tror ni att visualisering av er energianvändning skulle leda till att ni kan minska era 

energikostnader? 
 

13. Hur snabb återbetalning kräver ni vid en sådan här typ av investering? 
 

 

 


