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Abstract

Value creation of an energy service platform

Joakim Nyström & Cecilia Stensson

The world’s need for energy increases every day while the high use of energy causes
environmental issues and the energy prices are expected to raise. Instead of finding
new energy sources the population should try to lower the use of energy to minimize
for example the global warming. At the same time the society is getting more digital
and the use of big data, data generated by users of different services, is getting more
popular. On daily basis humans are using lots of devices that use energy to function
and data is created for that use. It is for example easy to see when a person is awake
or asleep by studying the use of energy. This thesis concerns how this energy data can
create value with digital energy services for four potential user segment; real estates,
industries, chain stores and municipalities. The thesis also examines what services that
suits the segments and which segment that are most likely to adopt energy services
the best. The segments that are best suited seem to be chain stores and
municipalities. These segments are valuing energy services highly and are in need for
big and complex services to make their energy work more efficient.

TVE 16073
Examinator: Håkan Kullvén
Ämnesgranskare: Ulrika Persson-Fischier
Handledare: Johan Kvarnström



2  

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Miljöproblemet kan gå att komma tillrätta med genom att minska energianvändningen som 
bidrar till utsläpp av miljöfarliga ämnen och växthusgaser. Hur mycket energi som används i 
Sverige av olika aktörer loggas och ger upphov till stora mängder energidata. Dessa data 
innehåller mycket intressant information som bör tas tillvara på. Viktigast ur ett 
samhällsperspektiv är att energidata ger oss kunskap om hur energi används och hur 
användningen kan minska och spara på miljön. För många verksamheter är även 
energianvändningen en ekonomisk fråga och genom att minska sin energi kan många 
verksamheter få mer pengar i fickan. När data omvandlas till information görs det via en 
energitjänst. En energitjänst kan exempelvis uppge hur mycket energi en livsmedelsbutik 
använder gentemot andra livsmedelsbutiker i Sverige genom att jämföra ett medeltal. Detta för 
att visa om livsmedelsbutiken antagligen kan sänka sin energianvändning. Ett annat exempel på 
en energitjänst är när det börjar tjuta för att signalera att hårfönen, vattenkokaren och TV:n är 
igång samtidigt och energianvändningen är hög.  
Energidata har tidigare varit svår att få tag på och om den har varit tillgänglig så har antalet 
mätningar per år varit få. Det har alltså inte tidigare varit aktuellt att utveckla energitjänster då 
dessa bygger på att energidata finns tillgänglig, det är exempelvis dumt att producera 
gräsklippare om det inte växer något gräs. Idag finns det bättre mätdata tillgängligt och det är 
därför aktuellt att undersöka hur energitjänster kan skapa mesta möjliga värde. Denna studie 
syftar till att undersöka hur energitjänster kan användas för att exempelvis spara pengar eller 
minska energianvändningen för fyra användargrupper. Studien har även undersökt om 
segmenten vill betala för sådana tjänster och vilka energitjänster någon annan redan erbjuder. 
De användargrupper som studien har undersökt via intervjuer är: fastighetsbolag, industrier, 
kedjeföretag och kommuner. Studien visar att energitjänster är användbara för alla grupper. 
Fastighetsbolagen har exempelvis installerat mycket solceller och vill använda energitjänster för 
att enkelt se hur mycket el deras solceller producerar. Många industrier vill sänka sina 
energikostnader och vill ha en energitjänst som visar när det är billigt att använda energi. Det 
innebär alltså att industrier kan sätta igång att svetsa vid klockan nio på kvällen istället för att 
svetsa under dagtid. Kommuner och kedjeföretag är grupper som har väldigt utspridd 
verksamhet och önskar ett system som hanterar hela företagets/kommunens energidata. Istället 
för att samla ihop energianvändningen vid fakturor så kan energitjänster sammanställa 
energidata automatiskt så att energifrågor lättare kan arbetas med av centrala roller. Med denna 
vetskap och andra resultat från studien kan passande energitjänster utvecklas som bidrar till att 
minska samhällets energiförbrukning.  
Denna studie utfördes i samarbete med Svenska Energigruppen som utvecklar energitjänster och 
studien kommer ligga till grund för vilka tjänster de utvecklar och vilka användargrupper de vill 
sälja sina tjänster till.  
 
Nyckelord: Digitala energitjänster, värdeskapande, energiplattform  
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Förord 
Detta examensarbete är slutprojektet i masterprogrammet i industriell ledning och innovation 
samt civilingenjörsprogrammet i energisystem, som avslutades med ett år på Entreprenörskolan 
vid Uppsala universitet. Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och utfördes under 
vårterminen 2016 hos Svenska Energigruppen, Uppsala.  
Först och främst vill vi tacka vår ämnesgranskare Ulrika Persson-Fischier som inte bara gett oss 
ledande råd på vägen utan även försett oss med stora doser av energi under arbetet gång. Vi vill 
tacka vår handledare på Svenska Energigruppen som försett oss med projektet där vi fått 
fördjupade kunskaper inom både affärsutveckling och energitjänster. Vill även tacka övriga 
anställda på Svenska Energigruppen som bjudit på ren underhållning under luncherna.  
Cecilia Stensson & Joakim Nyström 
Uppsala, Maj 2016 
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1. Introduktion av studien 
I framtiden kommer naturkatastroferna bli fler och energipriserna att stiga. Redan nu kan 
forskare påvisa att jordens medeltemperatur har ökat som en konsekvens av förhöjda 
koldioxidhalter i atmosfären. Detta kan få sociala, ekonomiska och miljörelaterade 
konsekvenser. (Bjerggaard, Hallberg & Hjartarson 2011). För att minska miljöpåverkan från 
energianvändningen krävs en omställning av världens energisystem. Produktionen behöver bli 
renare, energitransporterna effektivare men framförallt kommer användningen av energi att 
behöva minska. Därmed kommer smarta energilösningar och energieffektiviseringar spela en 
viktig roll för framtida energisystem, vilket har fastställts både nationellt och internationellt. I 
Sverige har regeringen antagit målet att minska energiintensiteten med 20 % fram till år 2020 
relativt 2008 (Regeringen 2014) och under Paris förhandlingarna 2015 kom världens ledare 
överens att arbeta för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader relativt industrialiseringen 
genom energieffektiviseringar (United Nations 2015).  
 
Minskad energianvändning kan uppnås med tekniska lösningar exempelvis av ny energieffektiv 
apparatur eller gemensamma styrsystem för en verksamhets processer. Det kan också uppnås 
genom beteendeändringar exempelvis minska duschtider eller släcka lamporna. För att få 
personer och organisationer att arbeta med energieffektivisering behöver de få information om 
hur de ska gå tillväga och ha tillräckliga ekonomiska medel för att utföra förändringarna. Många 
gånger kommer det även krävas lagar och regler för att initiera energieffektiviseringar. Behovet 
av effektiviserande åtgärder styrks med mätningar och analys av energianvändningen för att 
skicka tydliga signaler så kallad energiåterkoppling (Linden 2006).  
 
Forskning på återkoppling av energianvändningen visar att återkoppling medför en minskning 
mellan 0-20 % (Zvingilaite & Togeby 2015). Resultatet påverkas av hur återkopplingsverktyget 
utformas (vilket beskrivs utförligare i avsnitt 4.1). En stor del av den befintliga forskningen av 
energiåterkoppling och dess användningsområden har utförts på privatpersoner där motiven för 
energibesparingar skiljer sig från större aktörer som använder energi. Denna studie syftar till att 
undersöka hur en energitjänsteplattform kan användas för att skapa värde åt olika segment, för 
bland annat stöd för energieffektiviseringsarbete. En energitjänsteplattform är en samlingsplats 
för digitala  energitjänster som bygger på energirelaterad data, vilket exempelvis kan vara 
användningsdata, temperatur eller elpriser från börsen.  
 
För att undersöka detta har studien utgått från Svenska Energigruppens produkt Energiinfo, en 
energitjänsteplattform där de flesta tjänsterna syftar till att ge olika former av 
energiåterkoppling. Marknaden för energitjänsteplattformar har segmenterats och analyserats för 
att skapa förståelse för segmentens behov och möjligheten att förse dem med nya tjänster.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 
I avsnittet presenteras studiens syfte och frågeställning. Syftet beskriver varför studien utförs 
och frågeställningen preciserar syftet.  
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1.1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka hur digitala energiåterkopplingstjänster kan skapa värde åt potentiella 
användarsegment. Vidare syftar studien till att utvärdera marknadspotentialen inom segmenten 
för en energitjänsteplattform.  
 
Studien ska användas som beslutsunderlag för att avgöra vilka segment Svenska Energigruppen 
ska penetrera för att vidare kommersialisera sin produkt Energiinfo.  

1.1.2 Frågeställning   
o Vad ser olika användarsegment för värde med digitala energitjänster som är kopplade 

till en energitjänsteplattform och vilka energitjänster efterfrågas?  o Vilka segment lämpar sig för att kommersialisera en energitjänsteplattform? 

1.2 Studiens avgränsningar 
För att nå ett resultat har avgränsningar krävts. Arbetet har efter inledande intervjuer med 
forskare, tjänstemän och myndigheter inom energiområdet avgränsats till att undersöka fyra 
segment. Dessa är följande: 
 

o Fastighetsbolag o Industrier o Kedjeföretag o Kommuner   
Antalet undersökta respondenter inom varje segment avgränsats (se avsnitt 2.3.3). Detta medfört 
att resultaten från segmenten generaliseras från ett tiotal intervjuer vilket kan leda till 
felantaganden. 

1.3 Undersökta segment 
I studiens förstudie (se avsnitt 2.2.3) identifierades segment med potentiellt intresse av en 
energitjänstplattform. Nedan presenteras segmenten och hur de definierats i studien följt utav 
hypoteser om varför dessa segment är aktuella. Hypoteserna är antaganden som grundar sig i 
förstudiens resultat och formulerar varför en energitjänsteplattform bör passa segmenten.  

1.3.1 Fastighetsbolag 

fastigheter. De fastighetsbolag som medverkar i studien tillhör de 50 större i Sverige. 

1.3.2 Industrier 
I studien definieras industrier som en organisation med under 250 anställda och en årlig 
omsättning som understiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner 
euro. Företagen som inkluderas i gruppen industrier ska även förbruka minst 300 MWh per år. 

t ten 2016). De 
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industrier som medverkar i studien har utfört en energikartläggning med stödet och tillhör 
kategorierna: bondgårdar, tillverkning, verkstad eller bryggerier.  

1.3.3 Kedjeföretag 
I studien definieras kedjeföretag som företag som äger flertalet utspridda verksamheter eller 
företag som använder sig utav franchising. Företagen är centralstyrda och kan använda sig av 
gemensamma inköp och marknadsföring. I segmentet ingår butikskedjor, hotellkedjor och 
restaurangkedjor.  

1.3.4 Kommuner 
I studien definieras en kommun som en av Sveriges 290 kommuner. Kommunerna undersöks 
utifrån tre delar som arbetar med energieffektivisering, vilka är kommunpolitiker, kommunala 
fastighetsbolag och energirådgivare. I studien definieras kommunpolitiker som en person som 
har inflytande på offentliga beslutsfattningar, kommunala fastighetsbolag som fastighetsbolag 
ägda av kommunen och energirådgivare som den del som hjälper organisationer, företag och 
privatpersoner belägna i kommunen med energieffektivisering.   

1.3.5 Hypoteser 
Segmenten som beskrivs ovan antas vara passande kunder för en energiplattform av en rad 
anledningar, vilka formulerats som hypoteser som testas i studiens resultat.  
Hypotes - Fastighetsbolag 
Fastighetsbolag står för 40 % av Sveriges totala energianvändning (Naturvårdsverket 2015) och 
arbetar aktivt med energidata. De antar kunna utöka sin användning av digitala energitjänster. 
En energitjänsteplattform antas vara aktuellt vid energideklaration, sammanställning av 
energianvändning eller för att motivera kunderna.  
Hypotes - Industrier 
Industrier använder mycket energi. En energitjänsteplattform antas vara aktuellt för att öka 
medvetenheten och kunskapen om energianvändningen i verksamheten, assistera med 
automatisk insamling av energidata till energikartläggningar och göra det möjligt för 
industrierna att följa lagar och regler. 
Hypotes - Kedjeföretag 
Kedjeföretag har utspridd verksamhet. En energitjänsteplattform antas vara aktuellt för att få en 
översikt av kedjeföretagets energianvändning, jämföra verksamheter, låta verksamheter tävla 
mot varandra och för att marknadsföra sin energisnåla verksamhet.  
Hypotes - Kommun 
En energitjänsteplattform antas vara aktuell för att samla kommunens energianvändning på 
samma plattform, generera rapporter till beslutsunderlag, assistera vid energirådgivning och visa 
kommunens energianvändning för dess invånare. 
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2. Metod 
Målet med studien har varit att ta fram en förståelse för hur tjänster som är kopplade till en 
energitjänsteplattform kan kommersialiseras och skapa värde för olika segment. För att 
undersöka frågan har en fallstudie på företaget Svenska Energigruppen utförts och fyra segment 
som ansetts vara aktuella användare av en energitjänsteplattform studerats. Fallstudie är en 
lämplig metod att använda då ett nutida fenomen ska undersökas (Yin 1998, s 4) där svar på 
frågorna hur och varför söks. Detta är fallet för den aktuella studien. Varför är ett kundsegment 
intresserad av digitala energitjänster och hur skapas värde? 
I studien har kvalitativa metoder används. Holme och Solvang (1997, s 14) skriver att 
kvalitativa metoder används att få en djupare förståelse för ett problem vilket fås via en nära 
kontakt med det undersökta fallet, Svenska Energigruppen i detta fall. Även om bara en 
avgränsad del som hör till ett större system studeras kan studiens resultat användas för att 
beskriva ett större system. Exempelvis kan resultatet från att studera Svenska Energigruppen och 
dess potentiella marknad säga något om hur intresset för och kunskapen om digitala 
energitjänster ser ut i samhället. Kvalitativa metoder söker efter komplexa samband (Alvehus 
2013). 
Studiens arbetsgång kan beskrivas enligt figur 1. Arbetet inleddes med en förstudie där fem 
personer intervjuades. Personerna har olika roller på energimarknaden av vilka några hade en 
relation till Svenska Energigruppen (se avsnitt 2.2.2 för mer detaljer). Inget teoretiskt ramverk 
användes vid förstudien. Det empiriska materialet som samlades in vid dessa intervjuer ligger 
till grund för valet av de segment som studien fördjupat sig i samt definitionerna av dessa. Då 
förstudien avslutades formades en hypotes kopplat till varje segment som studien syftar till att 
stödja eller förkasta, även dessa baserades på förstudiens resultat. Bryman (2013) kallar detta för 
ett induktivt arbetssätt där man drar generaliserbara slutsatser av empiriskt insamlat material för 
att skapa nya eller förändra befintliga teorier. Ett vanligt tillvägagångssätt för 
företagsekonomiskforskning är att samla mer information efter analysen av de insamlade data 
för att säkerhetsställa att teorin är hållbar eller inte, en så kallad iterativ process (Bryman 2013, s 
34). För att stärka hypoteserna samlades mer empiriskt material in för att undersöka 
hypoteserna. Hypoteserna formades utan förankring i teorin och grundas endast i information 
kopplat till det definierade fallet, Svenska Energigruppen, och aktuella tendenser inom 
energidataanvändning istället för äldre och generella teorier. Enligt Bryman (2013) kan en 
induktiv ansats ge upphov till oväntade resultat, vilket var önskvärt vid hypotesgenereringen då 
studien syftar till att hitta och undersöka nya kundsegment som inte tidigare undersökts. 
Parallellt med insamlandet av empiriskt material utfördes en litteraturstudie för att förankra 
empirins resultat i tidigare forskning och identifiera hur studien bidrog till forskningen. Det 
teoretiska ramverket byggdes utefter de empiriska resultaten och empirin som samlades in 
påverkades till viss del av de teoretiska upptäckterna. Studien växlar alltså mellan induktivt och 
deduktivt i större delen av studien, vilket Bryman (2013, s 35) menar är vanligt förekommande 
inom företagsekonomisk forskning. Alvehus (2013, s 109) kallar denna ansats abduktiv och 
beskriver abduktion som: 
 
till empirin och funderar på vad den kan betyda i ljuset av teorin; kanske upptäcker nya 
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aspekter av det som studeras som föranleder att teorin modifieras och utvecklas; och sedan 
  

Metoden för att samla in empirisk data till studien var semistrukturerade intervjuer (se avsnitt 
2.2.1 för motivering och beskrivning). Det teoretiska ramverket byggdes upp via en 
litteraturstudie (Se avsnitt 2.3.4 för mer information). 
 

 
Figur 1. En schematisk bild över hur studien har utförts 

För att besvara studiens frågeställningar har det empiriska materialet analyserats med teori om 
värdeskapande och energiåterkoppling samt med Porters five forces (beskrivs i avsnitt 4.4). En 
SWOT-analys har utförts för att visa på det studerade fallets styrkor, svagheter, hot och 
möjligheter (beskrivs i avsnitt 4.5).  

2.1 Fallstudie som forskningsstrategi 
En fallstudie syftar till att studera en individ, grupp, event eller institution på djupet för att få en 
förståelse för fallet (Murray & Brubaker 2008, s 114; Lekvall & Wahlbin 2007, s 215). Denna 
studie har studerat fallet Svenska Energigruppen. Blomquist & Hallin (2015, s 65-68) menar att 
det studerade fallet inte nödvändigtvis behöver studeras i dess sammanhang utan ett komplext 
fall kan studeras frånkopplat dess omgivning. I början av studien studerades fallet utan större 
koppling till den marknad som den befann sig på. Senare i studien och under analysen knöts det 
empiriska materialet till samhället och faktorer som påverkade fallet för att ge en möjlighet att 
besvara studiens frågor.  
Resultatet från en fallstudie kan användas för att beskriva ett större fenomen eller appliceras på 
ett annat liknande fall (Blomquist & Hallin, 2015). Fallstudien passar explorativa 
undersökningar där resultatet inte kan identifieras vid studiens start och många faktorer påverkar 
studien på ett komplext sätt (Lekvall & Wahlbin 2007, s 215, s 219). Studien resulterade i ett 
underlag som Svenska Energigruppen kan använda som beslutsunderlag för val av framtida 
kundsegment, men studien bidrar även till förståelse för hur digitala energitjänster kan skapa 
kundvärde i olika kundsegment. 
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Kritik har riktats mot fallstudien som design då den tycks vara primitiv, subjektiv och 
ovetenskaplig. Utförs inte studien på ett systematiskt sätt är risken att kritiken stämmer, men 
genom att motivera metodval och antaganden kan studien anses vara vetenskaplig (Blomquist & 
Hallin 2015, ss 65-68). För att utföra en fallstudie måste det som studeras begränsas vilket kan 
vara en svårighet då det man studerar ofta är en del av en komplex miljö och det är svårt att dra 
gränser (Murray & Brubaker 2008, ss 114 -123). Av dessa anledningar har utförandet av studien 
noga planerats efter att förstudien avslutats genom att begränsa segmenten och välja 
respondenter med omsorg.  
Lekvall & Wahlbin (2007, s 216) menar att resultatet från en fallstudie inte kan generaliseras då 
det som studeras endast är en liten del av något större. Blomquist & Hallin (2015, ss 65-68) 
håller inte med. De menar trots att informationen från studien har uppkommit ur en specifik 
situation och resultatet inte kan återskapas så är det ändå möjligt att använda resultatet från 
studien och applicera den på en annan situation där den kan ge värdefulla insikter (Blomquist & 
Hallin 2015, ss 65-68). 

2.2 Forskningsmetoder 
Studiens forskningsmetoder för att samla in primärdata är kvalitativa, för att få en djup 
förståelse. Enligt Holme & Solvang (1997, s 14) är förståelse det primära syftet med att använda 
kvalitativa metoder. Lekvall & Wahlbin (2007, s 214) skriver att kvalitativa metoder har 
följande egenskaper: små urval, att respondenterna inte väljs ut via sannolikhetsurval, låg 
struktureringsgrad av metoder, att undersökarens påverkan är större än hos kvantitativa studier 
och att data är lättillgänglig. Dessa egenskaper är dock inget som är allmängiltigt utan ses mer 
som riktlinjer. Avsnittet beskriver karaktärerna på de utförda intervjuerna, vilket följs av mer 
detaljerad information om hur intervjuerna för förstudien samt de olika segmenten 
organiserades. I slutet av avsnittet beskrivs hur litteraturstudien formades.  

2.2.1 Intervju som metod 
Intervjuer har utförts med det studerade företaget, forskare, tjänstemän inom energiområdet, 
befintliga kunder till Svenska Energigruppen och potentiella användare av en 
energitjänsteplattform. Lekvall och Wahlbin (2007 ss 11-12) styrker att intervjuer är en 
passande metod om primärdata kommer från skilda källor med olika karaktär.   
De intervjuer som genomförts inom studien har varit semistrukturerade. En semistrukturerad 
intervju kretsar kring ett antal öppna frågor eller bredare teman, vilket ger respondenten större 
möjlighet att påverka innehållet. Det kräver därmed att intervjuaren är aktiv i sitt lyssnande och 
följer upp intressanta spår med följdfrågor (Alvehus 2013, ss 83-84). För denna studie har det 
inneburit att ett antal teman har identifierats och frågor anpassats till olika grupper och ibland 
även till specifika aktörer. Kunskapen och intresset för studien av respondenterna har varierat 
och därav har skilda frågor varit ett måste.  Då den utförda studien syftar till att förstå olika 
segments upplevelse och behov av energiåterkoppling är det önskvärt att respondenten har 
möjlighet att styra intervjun. Intervjuaren har stor makt att påverka riktningen och det är därför 
viktigt att utvärdera om teman som dyker upp under flera intervjuer kan bero på att det har 
provocerats fram (Alvehus, 2013 s 84). 
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Frågeformen för intervjuerna har varit telefonintervju eller personlig intervju. Lekvall & 
Wahlbin (2007, s 261) har följande definitioner av dem. 
Telefonintervju:  

  
Personlig intervju: 

 
Båda dessa intervjumetoder har måttlig risk för bortfall, vilket är bra relativt övriga 
intervjualternativ. Dock har båda svårt att garantera anonymitet. Lekvall & Wahlbin (2007, s 
263) menar att personlig intervju har bättre möjligheter att få en dynamik och att det inte finns 
några begränsningar i frågetekniker. Personliga intervjuer är svåra att få till men är intervjun väl 
bokad så har respondenten ofta avsatt mycket tid för intervjun och svarar därmed utförligare 
(Lekvall & Wahlbin 2007, s 263). Då studiens respondenter befunnit sig på olika orter har 
telefonintervju ofta varit det enda valet. Fördelen har även varit att telefonintervjuerna är 
tidseffektiva vilket möjliggjort att fler respondenter haft möjlighet att delta i studien och den 
insamlade primärdata därför är bredare. Då det har varit möjligt har personliga intervjuer utförts. 

2.2.2 Inledande intervjuer till förstudien  
Förstudien utfördes i syfte att ta fram de mest lämpade kundsegmenten för studien. För att 
reducera de undersökta segmenten till lämpligt antal hölls intervjuer med personer med olika 
roller inom energiområdet, anställda på Svenska Energigruppen och dess befintliga kunder. 
Respondenterna till dessa intervjuer har sammanställts i tabell 1,2 och 3 i appendix 1. Lekvall & 
Wahlbin (2007, s 26) menar att attraktiviteten hos ett kundsegment påverkas av företaget som 
vill vända sig mot segmentet och samhället som segmentet verkar i.  
Syftet med att hålla intervjuer med kunniga personer var att öka kunskapen inom 
energieffektiviserings- och återkopplingsområdet. På så sätt upptäcktes genomgående trender 
som hypoteserna byggdes på. Intervjuerna med anställda från Svenska Energigruppen och 
befintliga kunder hölls för att kartlägga företagets nuläge, kompetenser och förutsättningar. De 
befintliga kunderna är energibolag och har använt Energiinfo under flera år. Deras externa 
perspektiv förstärkte och kompletterade informationen som Svenska Energigruppen själva 
uppgett.  

2.2.3 Segmentkopplade intervjuer 
Totalt utfördes 40 semistrukturerade intervjuer inom de utvalda fyra segmenten. Antalet 
intervjuade respondenter har skiljt sig åt mellan segmenten och frågorna har till viss del 
anpassats till vartdera segment. Alla respondenter har haft energiansvar eller arbetat med 
energifrågor inom sin verksamhet. Informationen från intervjuerna har använts för att besvara 
studiens frågor efter att de analyserats. Respondenterna till dessa intervjuer har sammanställts i 
appendix 1. 
Fastighetsbolag 
Inom segmentet fastighetsbolag utfördes totalt 10 intervjuer, 9 stycken med fastighetsbolag och 
en intervju med en branschorganisation. Alla fastighetsbolagen är bland Sveriges 50 största med 
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avseende fastighetsvärde. Dessa äger, utvecklar, producerar eller förvaltar fastigheter inom 
handel, kontor, bostäder eller lager. Främst har fastighetsbolag vars största del av verksamheten 
består av kontorsfastigheter undersökts. Detta då de är mest förekommande bland de 50 största 
fastighetsbolagen, bortsett från de kommunala fastighetsbolagen som är undersökta i en annan 
del av studien. De undersöka fastighetsbolagen haft olika ägardirektiv som påverkat deras 
långsiktighet och även energiarbete. 
Industrier 
Inom segmentet industrier har 13 semistrukturerade intervjuer hållits. De undersökta 
verksamheterna har funnits inom tillverkning, verkstad, bondgårdar, bryggerier samt ett 
branschnätverk som arbetar övergripande med energieffektivisering. Intervjuer hölls med 
verksamheter som utfört energikartläggningar med stöd av energimyndigheten. Dessa ansågs ge 
bättre insyn i hur de resonerade kring att använda digitala energitjänster till hjälp vid 
energikartläggningar än industrier som inte utfört energikartläggningar. Valet av respondenter 
har gjorts utefter energimyndighetens sammanställning över de små och medelstora företagen 
som utfört energikartläggningar med stöd från energimyndigheten.  
Kedjeföretag 
I segmentet kedjeföretag har 6 respondenter intervjuats med verksamhet inom hotell, restaurang 
eller handel. Intervjuerna har utförts med den centrala funktionen för att få en övergripande bild 
av hur energiplattformen kan användas i segmentet. Då vissa kedjeföretag inte påbörjat sitt 
energiarbete än hade de inte utsett någon på central nivå med energiansvar som kunde 
intervjuas. Kedjeföretagen som valdes ut tillhör de större i Sverige och de flesta har 
internationell verksamhet.  
Kommuner 
Till studien har tre kommuner av varierande storlek undersökts med totalt 11 intervjuer. Inom de 
två största kommunerna utfördes fyra intervjuer vardera men i den minsta kunde endast två 
intervjuer utföras på grund utav att motsvarande yrkesroller saknades. Ytterligare en intervju 
utfördes då med en organisation som arbetar med kommunernas klimatarbete nationellt. Inom 
kommunen har respondenterna haft olika yrkesroller som energirådgivare, energiansvariga eller 
politiker, vilket givit en bredare bild över hela verksamheten, alla arbetade dock med 
energifrågor. De tre kommunerna valdes för att få en variation i population, elområde och fokus 
på sitt miljöarbete.  

2.2.4 Litteraturstudie 
Litteraturstudien utfördes parallellt med intervjuerna i syfte att bygga upp det teoretiska 
ramverket. Litteraturstudien ska ge läsaren av rapporten en bild av vad som tidigare gjorts inom 
det valda forskningsområdet, relaterade till studiens frågeställning (Bell 2006, ss 99-109). 
Denna studies litteraturstudie har behandlat spridda ämnesområden inom affärsutveckling men 
även ett tekniskt avsnitt för att även dessa delar påverkar hur väl en energitjänsteplattform 
passar hos de olika segmenten. Litteraturstudien handlar inte bara om att samla teori utan även 
att kritiskt granska den genom att ifrågasätta påståenden, antaganden, olika utgångspunkter och 
resultat. Det är därför viktigt att flera rapporter inom området studeras och att den som utför 
litteraturstudien letar efter mönster i de olika rapporterna för att själv kunna dra slutsatser (Bell 
2006, ss 99-109). I denna studie har många rapporter studerats som inte finns omnämnda i 
referenslistan, vilket bidrog de till en bredare förståelse om vad det teoretiska ramverket skulle 
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innehålla. Svårigheter under litteraturstudien är att säkerhetsställa att viktiga studier inte uteblir 
(Bell 2006, ss 99-109). 
Litteraturstudien utfördes för att knyta de empiriska fynden till tidigare forskning i till ämnet. 
Vartefter litteraturstudien fördjupades och fler rapporter granskades korrigerades intervjuernas 
frågor till viss del. De teoretiska områdena som studerades ändrades även de under arbetets 
gång, vissa har tillkommit och vissa har bytts ut. 

2.3 Analysmetod 
Struktureringen av studiens analys bör vara så väldefinierat att forskare som utför arbetet med 
samma material ska få liknande resultat som tidigare forskare. Detta är dock inte hur 
verkligheten ser ut, då kvalitativ analys inkluderar en dos av forskarens egen tolkning (Alvehus 
2013, s 107).  
Informationen från de utförda intervjuerna transkriberades samma dag som intervjun utfördes 
utefter de anteckningar som togs under intervjun. Alvehus (2013, s 85) poängterar vikten av att 
intervjuanteckningar fylls i snabbt efter intervjun är avslutad för att inte gå miste om viktig 
information. Genom ta anteckningar under intervjun istället för att spela in den, uppstår en risk 
att informationen kan bli förändrad då den processas och den som antecknar endast hinner 
skriva ner delar av viktig information (Alvehus 2013, s 85). 
Behandlingen av primärdata följde följande mönster: sortera, reducera och argumentera vilket 
Alvehus (2013, s 110) rekommenderar. Svaren från intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger 
och kategoriserades efter teman som identifierades vid genomläsningen. Materialet analyserades 
i de redan förbestämda segmenten, men jämfördes efteråt för att finna likheter och olikheter 
mellan segmenten. Då genomgången avslutades och teman fastställts gjordes informationen mer 
kompakt för att enklare presentera resultatet i rapporten.  
Själva analysen skedde när resultatet från empirin jämfördes med den framtagna teorin där 
likheter och olikheter identifierades. Enligt Alvehus (2013, s 111) ska analysen resultera i 
uppbyggandet av en argumentation för att visa hur resultaten av den empiriska undersökningen 
kan svara på frågeställningarna och bidra till vetenskapen inom området. Då teorin tillhör många 
ämnesområden analyserades empirin från de segmentkopplade intervjuerna först genom att 
använda Porters five forces. För att göra analysen i denna del mer objektiv har Dobbs (2014) 
mallar använts. Mallarna tar upp runt 10 faktorer som betygssätts på en skala mellan 1-5, där 1 
anser att kraften är svag och 5 att kraften är stark. De individer som utför analysen utser vilka 
faktorer som påverkar kraften på den analyserade marknaden mest, vilket gör att dessa väger lite 
tabellerna i analysen, sätts genom att väga samman de ingående faktorernas styrka och ta större 
hänsyn till de mer betydelsefulla faktorerna för den analyserade marknaden. Sist analyserades 
empirin med teorin för återkoppling och värdeskapande. 

2.4 Etik 
Studien behandlar ett forskningsområde med många etiska dilemman samtidigt som själva 
studien stöter på viss etisk problematik, vilket har tagits i beaktning under studiens 
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genomförande. Avsnittets första del berör forskningsetik och den andra delen berör etik vid 
energiåterkoppling.  

2.4.1 Forskningsetik 
Vid studiens utförande beaktades följande etiska principer: informationskravet, 
samtyckeskravet, anonymitetskravet och nyttjandekravet. Dels för att medvetengöra men även 
möjliggöra hantering av de etiska problem och dilemman som uppstått under studien.  
 
Studien har utförts av studenter som samarbetat med dubbla parter, dels Uppsala Universitet och 
dels företaget Svenska Energigruppen. Vid kontakt med respondenterna men även med företaget 
har det gett upphov till viss problematik där etikprincipens nyttjandekrav kan ha överskridits. Då 
Svenska Energigruppens syfte med att tillhandahålla projektet är att identifiera nya kunder har 
de önskat få tillgång till potentiella kunder för att framöver eventuellt erbjuda dem 
energitjänster. I många fall har intresset av vidare kontakt varit ömsesidigt medan i andra fall 
har det varit mindre klart. I studiens början var medvetenheten av nyttjandekravet låg och några 
enstaka kontaktuppgifter kan ha använts utanför studiens syfte. I takt med större medvetenhet 
för nyttjandekravet slutade information om respondenterna vidarebefordras. Eftersom det är 
oklart om informationen som samlas in till rapporten har används till andra ändamål än till 
studien kan nyttjandekravet ha överskridits (Bryman 2013, s 137). 
Innan intervjuerna med respondenterna startade så introducerades studiens syfte, dels för att 
introducera studien men även för att täcka informationskravet. Informationskravet säger att 
forskaren ska informera respondenten om studiens syfte och moment (Bryman 2013, s 137).  
 
Då respondenternas intresse av att medverka i studien samt kunskap om studiens ämne varierade 
var de olika benägna att avsätta tid och engagemang till intervjun. Vid vissa intervjuer 
prioriterades att introducera studien framför att explicit informera respondenten om frivilligt 
medverkade och möjligheten att avbryta intervjun närhelst denne önskade. Dock var 
respondenterna tillfrågade att medverka via tidigare mail- eller telefonbokning där de då kunde 
avböja medverkan vilket samtyckeskravet säger (Bryman 2013, s 137). Av olika anledningar 
valde några tillfrågade att inte medverka, bl.a. hade de andra prioriteringar eller saknade intresse 
för energieffektivisering.  
 
I studien hålls respondenterna anonyma, vilket är den del av konfidentialitets- och 
anonymitetskravet (Bryman 2013, s 137). Detta efter krav från några respondenter för 
medverkan men även att det har givit studien ett djup, då respondenterna har gett utförligare 
svar under intervjuerna.  

2.4.2 Etik vid energiåterkoppling  
Mätningar av energidata innehåller känslig information, om bland annat människors dagliga 
rutiner, vilket ställer krav på återkopplingsverktygen som hanterar data. För att hantera den 
problematiken borde systemet ha ett säkerhetssystem dit endast godkända aktörer har tillgång 
(Kestler m fl 2009, s 44). Tekniken bakom energitjänsteplattformen har ej berörts då den faller 
utanför studien, dock har ämnet lyfts när frågan uppkommit från respondenternas sida. 
Användarbeteenden kan utläsas ur energidata vilket påverkar den personliga integriteten för 
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energianvändaren, detta medför begränsningar vid införandet, utvecklingen och användandet av 
en energitjänsteplattform.  
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3. Bakgrund   
Bakgrundsavsnittet syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för läsaren om 
energimarknaden och det studerade företaget Svenska Energigruppen samt dess produkt 
Energiinfo. Avsnittet om Svenska Energigruppen tar upp hur företaget bildades, dess resurser 
och nutida affärsstrategi. Avsnittet om Energiinfo beskriver energitjänsteplattformen och dess 
energitjänster följt utav ett avsnitt om Svenska Energigruppens konkurrenter. För att få en 
bredare förståelse och placera energitjänsterna i ett sammanhang följer ett avsnitt om 
energimarknaden och slutligen förklaras energikartläggningsdirektivet samt energitjänstehubben 
som beror Svenska Energigruppen och de undersökta segmenten. 

3.1 Objektbeskrivning 
Detta avsnitt beskriver företaget Svenska Energigruppen och energitjänsteplattformen 
Energiinfo samt Svenska Energigruppens konkurrenter.  

3.1.1 Svenska Energigruppen  
Svenska Energigruppen grundades 2006 av tre doktorander inom energiteknik, vilka idag är 
företagets ägare. Två ägare sitter idag i styrelsen varav en är vd för företaget. De har fem 
anställda med olika befattningar, bland annat utvecklare, support och grafiker. Inom en snar 
framtid kommer säljkonsulter anställas. Företaget har vuxit relativt snabbt vilket fört med sig att 
arbetsfördelningen mellan de som arbetar på Svenska Energigruppen är ojämn och vd:n drar ett 
tungt lass, vilket är en flaskhals i företagets fortsatta utveckling. Företaget startades kring 
produkten Elinfo, då det saknades produkter som samlade energidata. Elinfo bytte sedan namn 
till dagens Energiinfo (se avsnitt 3.1.2). Enligt vd:n introducerades Energiinfo innan marknaden 
var redo så även om företaget vann pris för energiinfo spreds inte produkten på marknaden. 
Konkurrenter som uppkommit senare har dragit nytta av det stora energifokus som präglat 
samhället de senaste åren och har fått mer stöd från exempelvis inkubatorer än vad Svenska 
Energigruppen fick från start. Svenska Energigruppens fördelar i dagsläget är deras nätverk och 
förståelse för marknaden1.  
 
Svenska Energigruppens två affärsområden är: energitjänster och energieffektivisering. 
Energitjänster riktar sig främst till energibolag och består bland annat av avtalsstöd, rådgivning 
och elavbrottsinformation till energibolags kunder. Energieffektiviseringsdelen utgår från 
energitjänsteplattformen Energiinfo (Svenska Energigruppen 2016). Företaget har vuxit de 
senaste åren och de vill utvidga verksamheten kring Energiinfo mot nya kundsegment, till vilket 
denna studie utgör beslutsunderlag. Företagets vision är att expandera internationellt vilket är en 
ekonomisk och organisatorisk utmaning där internationella affärsprogram kan komma att spela 
en stor roll. I dagsläget är de en del av Tysklandsprogrammet, där svenska innovativa 
energirelaterade företag får stöd för att förstå och introducera sig själva på den tyska 
marknaden.2  
 
Svenska Energigruppen har valt att förankra sig hos energibolag. Det finns ca 300 energibolag i 
Sverige varav 170 elnätsbolag. Av dem har Svenska Energigruppen 25 stycken som kunder 
                                                           
1, 2 Vd Svenska Energigruppen, möte den 29 januari 2016.  
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varav 20 använder plattformen Energiinfo och de övriga 5 använder andra tjänster som företaget 
erbjuder. De har ungefär 10 % av marknaden för energibolag, vilket de tror skulle öka något 
genom ökad marknadsföring mot dessa kunder. Svenska Energigruppen har i dagsläget ett 
samarbete med ett företag som säljer undermätstationer3. Redan befintliga kunder uppger att de 
är nöjda med företaget i stort och att Svenska Energigruppen erbjuder flexibla lösningar efter 
energibolagens önskemål. Dock upplever kunderna att Svenska Energigruppen har svårt att få 
tiden att räcka till för underhåll av deras befintliga tjänster4.  

3.1.2 Energiinfo 
Energiinfo är en energitjänsteplattform dit energitjänster är kopplade som exempelvis 
visualiserar användarnas energiförbrukning. Plattformen hämtar data från energibolagens 
mätare, realtidsmätare, termometrar och elbörsen Nordpool. Data processas sedan av 
Energiinfos tjänster som producerar rapporter, grafer eller diagram till kunderna. Energiinfo är 
en obunden och flexibel plattform som kan anpassas efter kundernas behov (Svenska 
Energigruppen 2016), vilken anses som en stor fördel. I dagsläget används Energiinfo främst 

-  
 
Till Energiinfo finns en mängd tjänster kopplade för att hjälpa användare att effektivisera sin 
energiförbrukning (se tabell 1). Tjänsterna på plattformen kan paketeras efter kundbehov för att 
skapa olika värdeerbjudanden och anpassa tjänsteplattformen mot olika kundsegment (Svenska 
Energigruppen 2016). 

 
Tabell 1. Energiinfos tillgängliga tjänster. 

Tjänst Funktion 
Periodvärden Periodvärden över användarens förbrukning finns visualiserad i grafer 

och diagram (år/månad/dygn/timme). 
Faktura och 
avtalskoll 

Användarens olika fakturor och energiavtal finns tillgängliga på 
plattformen. 

Kundtjänst En funktion för kommunikation mellan användare och energibolag. 
Mål-prognos Användaren sätter upp mål för sin energiförbrukning och får 

återkoppling i en rapport varje månad. 
Jämför med 
liknande hushåll 

Användaren kan genom att fylla i information om sin anläggning/hushåll 
jämföra sin energiförbrukning med liknande anläggningar/hushåll på 
årsbasis. 

Rapporter Rapporter över användarens energiförbrukning skickas via e-post med 
sammanställda energivärden över olika perioder. 

Export av data Energidata kan exporteras i olika format för att användaren själv ska ha 
möjlighet att sammanställa sin energianvändning. 

                                                            
3,4 Vd Svenska Energigruppen, möte den 29 januari 2016 
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RSS Användarna får kontinuerlig och automatisk information om de senast 
uppmätta förbrukningsvärdena 

Energiinfo-mobil Energiinfo tillgängligt som applikation för mobilen så att 
energiförbrukningen kan följas då användaren inte är i hemmet. 

Temperaturdata Energiförbrukning kan matchas med temperaturdata för olika 
anläggningar på timbasis. 

Mobil+ Spotpriser på el hämtas från Nordpool och visas i samband med 
användarnas energiförbrukning. 

 
3.1.3 Leverantörer till digitala energitjänster 
Alla leverantörer av digitala energitjänster kan alla ses som konkurrenter till Svenska 
Energigruppen, trots att de flesta har ett smalare tjänsteutbud än Svenska Energigruppen. 
Konkurrenterna kan delas upp i företag med energitjänsteplattformar, företag som säljer 

-sidor- -företag som utvecklat energitjänster 
eller kunderna själva med deras egenutvecklade system. 
 
De företag som har en energitjänsteplattform likt Energiinfo har startats under de senaste åren. 
Tjänsterna på dessa plattformar skiljer sig dock från Energiinfo. Dessa företag satsar 
internationellt och har i dagsläget kunder i många kundsegment, bland annat energibolag, 
hotellkedjor och fastighetsbolag. Dessa företag har haft fördelen att få stöd från inkubatorer 
vilket gjort att de har växt snabbt trots liten erfarenhet. Företag som säljer energimätare, både 
hårdvara och mjukvara, konkurrerar med vissa av Energiinfos tjänster. Mätare kan även vara 
komplement till Energiinfo då data från dessa kan kopplas till Energiinfo, vilket utvidgar 
Energiinfos användningsområden. Det är främst mjukvaran som konkurrerar med Energiinfos 
tjänster. Det finns även system som är utvecklade av potentiella kunder som konkurrerar med 
Energiinfo. För att sammanställa energidata använder många i dagsläget Excel-baserade 
program för att dokumentera energianvändningen, vilket tycks räcka för många. Genom att byta 
ut dessa system mot en energitjänsteplattform kan hanteringen av energidata effektiviseras då 

-sidor-  
erbjuder där gratis energitjänster vilket konkurrerar mot Energiinfo på enklare tjänster. Vissa it-
företag arbetar med faktureringssystem för energibolag och har därför utvecklat tjänster som 
liknar de som Energiinfo kan erbjuda.  

3.2 Energimarknaden 
I avsnittet beskrivs de delar av den svenska energimarknaden som är relevanta för digitala 
energitjänster. Avsnittet är uppdelat på el-, fjärrvärme- och vattenmarknaden. I avsnittets slut 
finns även lagen om energikartläggning i stora företag beskrivet då denna omfattar många 
aktörer i de studerade segmenten och ett kort avsnitt om energitjänstehubben som kan komma 
att påverka energibranschen i framtiden.  
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3.2.1 Elmarknaden 
El är en energibärare och transporten av denna sker över elnätet. Sveriges elnät består av: 
stamnät, regionnät och lokalnät vilka har olika spänningsnivåer (Svensk Energi, Svenska 
kraftnät & Oberoende elhandlare 2016, s 204). Sverige är uppdelat i fyra elområden, från 
elområde ett i norr till elområde fyra i söder. Bakgrunden till indelningen är att mer produktion 
sker i norr, vilket behöver transporteras till södra Sverige där största delen av konsumtionen 
sker. För att finansiera utbyggnaden av stamnätet så höjdes elnätsavgiften i södra Sverige. Enligt 
Energimarknadsinspektionen (2014) betalar kunder i elområde fyra mer för elen, i medeltal 67 
kr mer per år för privatpersoner. För industrier och företag med högre förbrukning är 
prisskillnaden större. För att möjliggöra en gemensam elmarknad finns det en standard för 
elektroniskt datautbyte. Standarden heter Ediel och kontrollerar hur information om bl.a. byte av 
elleverantör, handelsvärden och mätvärden skickas (Svensk Energi m fl. 2016 s 24, 125). Det 
möjliggör bl.a. att mätdata kan skickas mellan olika parter på marknaden oberoende av aktör. På 
elmarknaden finns flertalet olika aktörer vilka är: elproducenter, elnätsbolag, elhandelsbolag, 
elbörsen, systemansvariga och elanvändare, vilka sammanställts i tabell 2.  
 

Tabell 2. Aktörer på elmarknaden (Svensk Energi m fl. 2016, ss 13-19). 
Aktör  Beskrivning 
Elanvändare Elanvändare är de som tar ut el från elnätet t.ex. industrier, företag eller 

hushåll.  
Elproducent Producerar och säljer el vidare till ett elhandelsföretag. 
Elnätsbolag Tillhandahåller elnätet och ansvarar för transporten av el. Elnätsföretagen är 

ansvariga för mätningen och rapportering av elförbrukningen och är därför 
den aktören med all originalinformation. 

Elhandelsbolag Köper in el från elproducenterna och säljer den vidare till elanvändaren. De är 
skyldiga att rapportera in sina priser till elpriskollen. 

Elbörsen Elbörsen heter Nord Pool och är navet i den nordiska elmarknaden. Den finns 
i Oslo och tillhandahåller marknadspriser för elhandeln. 

Systemansvarig Det är den statliga myndigheten Svenska kraftnät som förvaltar stamnätet, de 
ansvarar bland annat för driftsäkerhet och ser till att det finns balans mellan 
produktion och förbrukning av el i nätet. 

 
En elanvändare tecknar ett elnätsavtal och ett elprisavtal. Elnätsavtalet tecknas med ett 
elnätsbolag och innefattar överföringen av elen och elprisavtalet tecknas med ett elhandelsbolag 
vilket innefattar den el som förbrukas. Användaren väljer själv elhandelsbolag medan 
elnätsbolaget beror av vilket bolag som äger nätet som elanvändaren är kopplad till. Nätavgiften 
kan bestå av överföringsavgift, effektavgift, abonnemangsavgift och myndighetsavgift. 
Överföringsavgiften är en rörlig avgift (öre/kWh) och är kopplad till användningen av el. 
Elnätsföretagen kan tillämpa flera avgiftskonstruktioner exempelvis enkeltariff där 
överföringsavgiften är konstant eller tidstariffer där överföringsavgiften varierar mellan 
tidsperioder (säsong eller dygn). Tidstariffer används för att ge elanvändaren incitament att styra 
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sin användning till tider då elnätet är mindre belastat för att minska elnätsbolagets 
effektkostnader för inmatningen till distributionsnätet. Avgiften kan även vara effektbaserad och 
baseras från uttagen effekt (kr/kW) vilket betalas efter exempelvis uppmätt månadseffekt eller 
medelvärdet av årets högsta effektvärden.  
 
Elkostnaden som betalas till elhandelsbolaget utgörs av elpris, energiskatt och 
elcertifikatsavgift. Elanvändaren debiteras efter dess elanvändning där prismodellerna 
exempelvis är: rörligt pris, fastpris eller fastpris med miljötillägg. Elanläggningens 
kommuntillhörighet avgör vilken skattesats som elanvändaren ska debiteras. För att stimulera 
produktionen av förnybar el i Sverige infördes år 2003 elcertifikat. För varje förnybart 
producerad MWh el får producenteten ett elcertifikat som den sedan kan sälja till ett 
elhandelsbolag, producenten får då betalt för både elen och certifikatet (Svensk Energi m fl 
2016, ss 16-17). Elhandelsbolaget fördelar i sin tur kostnaden på sina kunder inbakat i elpriset 
som en elcertifikatsavgift. I dagsläget är elpriset lågt vilket gör energieffektiviserande lösningar 
mindre lönsamma att investera i.  

3.2.2 Fjärrvärmemarknaden 
Fjärrvärmenät finns i relativt tätbebyggda områden och idag har över hälften av Sveriges 
bostäder och lokaler installerat fjärrvärme som ersatt uppvärmning från el eller olja (Svensk 
fjärrvärme 2005). Fjärrvärmenätet är uppbyggt av välisolerade rör där trycksatt varmvatten 
flödar och levererar värme från värmecentraler till fastigheter (Frederiksen & Werner 2014, s 
13). Värmen kommer främst från förnybara energikällor, återvunnen energi från avfall eller 
spillvärme från industrin. Hos kunderna överförs värmen sedan från nätet till kundens 
värmesystem via en värmeväxlare (Svensk fjärrvärme 2005). Branchorganisationen Svensk 
fjärrvärme har 144 stycken fjärrvärmeföretag som medlemmar på 260 orter som medlemmar 
vilket är 98 % av den svenska marknaden (Svensk fjärrvärmes verksamhetsberättelse 
2013/2014). På de flesta orterna finns det bara en leverantör av fjärrvärme och därför råder det 
monopol på marknaden, men de konkurrerar dock mot andra energislag för uppvärmning 
(Andersson m fl 2006). 

3.2.3 Vattenmarknaden 
Merparten av Sveriges befolkning får vatten från kommunala anläggningar (Svenskt Vatten 
2014). I Sverige finns gott om vatten och varje dygn använder varje person i genomsnitt 160 
liter vatten från vattennätet (Svenskt Vatten 2014). I en fastighet passerar vattnet först en 
kallvattenmätare innan en del vatten skickas vidare och värms upp till varmvatten i en 
varmvattenberedare, därför betalar vattenanvändaren inte olika taxor för varm- och kallvatten 
till sitt vattenbolag. Uppvärmningen av varmvattnet kommer istället på värmeräkningen 
(Svenskt Vatten 2014). Individuell mätning av kallvatten är vanligt. I flerbostadshus mäts oftast 
totalförbrukningen och kostnaden fördelas jämt över lägenheterna (Svenskt Vatten 2016). 
Avgiften för vattenförbrukningen består av en fast och rörlig del där den rörliga delen beror på 
förbrukningen av vattnet (Svenskt Vatten 2016). 

3.2.4 Energikartläggningsdirektivet 
Det finns energimål som rör energieffektivisering och som energitjänster hjälpa till att 
förverkliga. För de segment som studien berör har lagen om energikartläggning i stora företag 
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nämnts flera gånger, som är en del i att uppfylla EUs energieffektiviseringsdirektiv (Direktiv 
2012/27/EU). Lagen syftar till att förbättra energieffektiviteten i stora företag, där även 
kommuner inkluderas. Det är energimyndigheten som ansvarar för att lagen följs. I en 
energikartläggning ska årlig energianvändning av olika energislag bokföras och var i 
verksamheten energin används. En energikartläggning ska även ge förslag på 
energieffektiviserande åtgärder för att företagen ska minska sin energianvändning och därmed 
sina kostnader (Energimyndigheten 2016-02-09). 

3.2.5 Energitjänstehubben 
En framtida central hubb för mätvärden kallad tjänstehubb är under utredning och kan införas på 
elmarknaden inom något år. Utformningen av den är inte fastställt men det finns förslag på att 
all mätdata från användarna först ska skickas till tjänstehubben och därifrån kan alla aktörer 
sedan hämta mätdata (Svenska kraftnät 2016-11-09) 
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4. Teori 
Teorigenomgången syftar till att skapa ett teoretiskt ramverk till studien. För att besvara studiens 
frågor och förankra det empiriska resultatet i tidigare forskning innefattar studiens teoridel 
följande delar: återkoppling av energiförbrukning, marknadssegmentering, värdeskapande, 
Porters five forces och SWOT-analys.  
 
I studien undersöks vad olika segment efterfrågar hos ett återkopplingsverktyg. Genom att 
jämföra resultatet från empirin med tidigare forskning kan studiens resultat styrkas eller öppna 
upp för nya frågeställningar att undersöka relaterat till energiåterkoppling. Studiens teoretiska 
ramverk hjälper även till att tyda och sätta empirin i ett sammanhang, då andra studier haft en 
annan infallsvinkel med andra forskningsfrågor.  
 
Teorin om kundvärde stöttar det empiriska materialet i hur värde identifieras och genereras för 
de olika segmenten. Det hjälper till att besvara frågan om hur digitala energitjänster skapar 
värde för ett användarsegment. Att energitjänsterna är digitala ger även det upphov till 
kundvärde och teoriavsnittet sammanfattar hur digitaliseringen genererar värde enligt tidigare 
studier.   
 
För att jämföra hur attraktivt det är att införa en energitjänsteplattform hos de olika 
marknadssegmenten används Porters five forces. För att stödja en rekommendation till hur  
Svenska Energigruppen ska agera så utförs sedan en SWOT-analys på företaget, genom att 
åskådliggöra företagets interna styrkor och svagheter samt externa möjligheter och hot. SWOT 
modellen förklaras längst ner i detta avsnitt. I slutsatsen sammanförs dessa analyser för att svara 
på vilket kundsegment som lämpar sig bäst för att introducera en energitjänsteplattform på. 

4.1 Återkoppling av energianvändning  
Avsnittet går igenom energiåterkoppling som teknik men tar även upp svårigheter som relaterar 
till detta och syftar till att förklara vad energiåterkoppling är och hur den borde designas. De 
flesta studier som ingår i litteraturstudien har studerat privatpersoner.  

4.1.1 Introduktion och definition 
Hög energianvändning är ett socialtekniskt problem och kräver både tekniska och 
beteenderelaterade lösningar (Darby 2006, s 5). Förståelsen för energianvändning är låg då 
energi är abstrakt och människor har svårt att relatera den till användning av apparatur, pengar 
och miljöproblem. Energianvändningen konkretiseras genom visualisering (Hallin m fl 2007; 
Fischer, 2008 s 80). Återkopplingstjänster bidrar till att ökar förståelsen för energianvändning 
och bidrar till en minskning av den (Kestler m fl 2009, ss 13-25). Minskad energianvändning 
leder till sänkta energikostnader vilket är det största motivet för installation av återkoppling 
(Buchanan & Andersson 2014). Andra motiv är att minska miljöpåverkan samt regelverk 
(Buchanan & Andersson 2014; Kestler m fl 2009, ss 117- 123).  
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Återkoppling kan ha många betydelser. Nedan beskrivs en definition av återkoppling. 
 

 

. 
    

- Oxford English Dictionary (Darby 2006) 

4.1.2 Direkt och indirekt återkoppling 
Återkoppling delas oftast upp i direkt återkoppling och indirekt återkoppling.  
Direkt återkoppling är återkoppling i realtid där användningen visas momentant. Exempelvis då 
återkopplingen kommer direkt vid start/stopp av en apparat (Zvingilaite & Togeby 2015, s 9). 
Får energianvändare momentan återkoppling av sin energianvändning ökar förståelsen då 
användaren relaterar användningen till sitt beteende (Zvingilaite & Togeby 2015, s 10). Direkt 
återkoppling redovisas genom en display. Alternativt via ljus- eller ljudlarm vid viss nivå av 
användning (Kestler m fl 2009, ss 13-25; Zvingilaite & Togeby 2015, s 9). Enligt Darby (2006, 
s 3) leder direkt återkoppling till att energianvändningen minskar med 5-15 %. Men för att nå 
dessa resultat krävs att användaren är engagerad och att återkopplingstjänsten används under en 
längre period (Zvingilaite & Togeby 2015, s 10). 
 
Indirekt återkoppling är data som har processats före informationen når slutanvändaren. Det 
används bland annat vid analys av långsiktiga förändringar och för återkoppling av 
värmeförbrukning. Resultatet analyseras retroaktivt (Kestler m fl 2009, ss 13-25; Zvingilaite & 
Togeby 2015; Darby 2006, s 3). Minskningen i energianvändningen varierar mellan 0-10 % och 
beror bland annat på hur återkopplingen redovisas, via faktura, rapport, mail eller webbaserade 
tjänster (Darby 2006, s 3; Zvingilaite & Togeby 2015). Webbaserad återkoppling visar på större 
minskning i energianvändandet än fakturor. Dock används webbaserad återkopplingsform 
sparsamt (Zvingilaite & Togeby 2015).  

4.1.3 Presentationsformer 
Återkoppling kan presenteras i historisk återkoppling, jämförande återkoppling och 
uppdelningsåterkoppling, vilka beskrivs nedan. För bäst resultat föreslår Hallin m fl (2007, ss 
33-34) en kombination av olika återkopplingsformer.  
 
Historisk återkoppling visar användarens nuvarande energianvändning under ett valt 
tidsintervall och relaterar till användarens tidigare förbrukning (Hallin m fl 2007, s 13). Fördelar 
med presentationsformen är att det är relativt enkelt att komma åt historisk data för jämförelser 
samt att den är lättförstådd (Hallin m fl 2007, s 13; Kestler m fl 2009, ss 13-25). Dock motiverar 
historisk återkoppling främst användare med ökande energianvändning och inte dem med en 
stadig hög användning, då personer ofta reagerar på skillnader mellan mätintervallerna (Hallin 
m fl 2007, s 14). Skiljer sig väderförhållandet mellan intervallen behöver detta korrigeras med 
en normalårskorrigering för att den faktiska förändringen av åtgärder ska visas (Hallin m fl 
2007, ss 13-14).  
 
Jämförande återkoppling visar energianvändningen relaterat till liknande verksamheter eller 
uppsatta mål. Den motiverar till att minska energianvändningen genom att införa ett 
tävlingsmoment (Hallin m fl 2007, s 13; Fischer 2008, s 99). Det är främst de användare som 
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har hög energianvändning relativt målet eller andra verksamheter som motiveras. De 
användarna med låg energianvändning upplever istället att de kan unna sig att höja sin 
energianvändning. Risken är att nettobesparingen blir låg (Hallin m fl 2007, s 20). En svårighet 
med jämförande återkoppling är att generera passande jämförelsegrupper då exempelvis 
preferenser kan skilja dem emellan (Hallin m fl 2007, s 20; Fischer 2008, s 99).  
 
Uppdelningsåterkoppling visar hur energianvändningen delas upp i verksamheten, vilket kräver 
att undermätstationer installeras för att urskilja delar från huvudmätaren (Hallin m fl 2007, s 13). 
Uppdelningsåterkoppling ger insikt i vilken apparatur som använder mest energi vilket kan 
vägas mot exempelvis nyttan av apparaten så att användningen av energiintensiva apparater 
minimeras (Hallin m fl 2007, ss 26-27). Uppdelningsåterkoppling gör det exempelvis möjligt att 
debitera för den individuella energianvändningen i lägenhetshus (Zvingilaite & Togeby 2015, s 
11). Då denna återkopplingsform inte används frekvent finns endast få studier gjorda på 
effekterna av den (Hallin m fl 2007, ss 26-27).  

4.1.4 Design av återkoppling 
Nedan beskrivs aspekter att ta i beaktande vid design av ett effektivt återkopplingsverktyg.  
Frekvens och timing  
En hög återkopplingsfrekvens som presenteras tätt inpå energianvändningen ger bäst förståelse 
för energianvändningen och resulterar i största minskningen (Fischer 2008, s 97; Hallin m fl 
2007; Zvingilaite & Togeby, 2015; Kestler m fl 2009, ss 13-25). Darby (2006, s 86) menar dock 
av frekvensen på återkopplingen bör anpassas efter vad återkopplingen ska visa. Exempelvis 
visas elförbrukning bättre med direkt återkoppling och värmeförbrukning tydligare med indirekt 
återkoppling på grund av fördröjning i uppvärmningen. Hallin m fl (2007, s 11) menar att 
energianvändaren bör få återkoppling minst en gång i månaden för att ge effekt. Zvingilaite & 
Togeby (2015) motsäger sig betydelsen av en hög frekvens och menar att en tätare 
återkopplingsfrekvens än en månad endast resulterar i en energibesparing på 0,5 %.  
Layouten 
Presentationsformen för återkoppling är viktigt för att energianvändare ska ta till sig 
informationen och bör skilja sig beroende på var återkopplingen ska visa. Energianvändningen 
bör presenteras på ett användarvänligt och pedagogiskt sätt som bidrar till ett professionellt och 
trovärdigt intryck. Grafer och figurer måste av dessa anledningar vara självförklarande och 
kompletteras med enhetsbeteckningar och förklarande texter (Hallin m fl 2007, s 12; Fischer 
2008, ss 99-100). Översätts energianvändningen till exempelvis kostnad (kr) istället för energi 
(kWh) konkretiseras energianvändningen och ökar motivationen. Presenteras användningen i 
nyckeltal menar Zvingilaite & Togeby (2015) att energianvändningen minskar med 4 % jämfört 
med presentera användningen i kWh.  
 
Personer tar till sig information olika, därav finns det inte en layout som passar alla 
användargrupper. Ofta är kombinationer av text, tabeller och grafer att föredra (Hallin m fl 
2007, s 12). Buchanan & Anderssons (2014) studie visar att privatpersoner uppskattar att få 
energianvändningen presenterad i siffror för att enklare avgöra ändringar. Giacomin & Bertolas 
(2012) studie visar att visualisering är ett bättre sätt att kommunicera energianvändning än visa i 
kWh. 
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Olika diagramtyper passar för olika syften. Vid uppdelningsåterkoppling av olika apparatur är 
pajdiagram att föredra. Vid jämförelse mellan olika tidsperioder bör vertikala diagram användas. 
Vid jämförelse med andra hushåll bör horisontella diagram användas (Fischer 2008, s 100). 
Färgval vid visualisering påverkar informationsintaget från återkopplingen. Giacomin & 
Bertolas (2012) studie visar att människor reagerar mer på starka röda färger än vid t.ex. 
gråskala eller mindre extrema färger. Återkopplingsverktygen borde därför använda sig av 
starka färger för att påverka människor.  
Dataåtkomst   
Energitjänster bygger på att energidata finns tillgänglig, vilket måste kontrolleras innan tjänster 
utvecklas. För att exempelvis generera ett referensfall vid jämförande återkoppling krävs 
tillgänglig data från liknande verksamheter (Hallin m fl 2007, s 11).  
Kombinera återkoppling med information 
Saknas kunskap om hur energianvändningen kan minska eller orsaken till minskningen kan inte 
beteenden ändras av energiåterkoppling. Därför måste återkoppling av energianvändning 
kombineras med information (Fischer 2008). Kombinationen av återkoppling av 
energiförbrukningen och rådgivning är ett effektivt sätt att ändra beteende och minska 
energianvändningen (Darby 2006, s 4; Hallin m fl 2007). Bäst resultat fås då råden är relaterade 
till kundens faktiska användning och inte bara är allmängiltiga (Hallin m fl 2007, s 13).  
Lättillgänglighet 
För att energiåterkopplingstjänster ska ha en hög användning krävs att de är lättillgängliga 
(Kestler m fl 2009, ss 13-25). Energianvändare får hellre sina data presenterad på en skärm vars 
enda syfte är att visa energianvändning, istället för att använda en webbportal där inloggning 
krävs. Svenskar är dock mer positiva till återkoppling via Internet jämfört med andra länder och 
därför kan återkopplingsverktyg i detta format passa i Sverige (Kestler m fl 2009, ss 13-25).  
Motivation 
Motivationen hos energianvändaren att minska sin energianvändning är en avgörande faktor för 
resultatet av energiåterkopplingen. Energitjänstens utformande bör ta hänsyn till vad som driver 
energianvändaren att minska sin energianvändning (Fischer 2008, s 97). För att motivera bör 
återkopplingen förmedla en personlig återkoppling till energianvändaren och även knytas till 
personliga mål som användaren kan arbeta efter (Hallin m fl 2007, s 12; Kestler m fl 2009, ss 
13-25). Motiven för att minska energianvändningen och för att reagera på energiåterkoppling 
skiljer sig mellan individer och grupper. Då en grupp reagerar på återkoppling drivs de av social 
support och påtryckningar från andra gruppmedlemmar, vilket kan resultera i att 
energianvändningen minskar med 7 % (Carrico & Riemer 2010). För individuella användare är 
ekonomin det största motivet att minska energianvändningen följt av miljöaspekten och 
regelverk (Buchanan & Andersson 2014; Fischer 2008, s 97).  
Tid återkoppling används 
För att ändra beteenden krävs tid och därför är det avgörande att återkopplingstjänster används 
under en längre period (Darby 2006, s 4; Fischer 2008, s 97).  
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4.2 Marknadssegmentering 
Avsnittet beskriver vad segmentering är samt hur en marknadssegmentering används. I studien 
används segmentering under förstudien, vilket gör detta teoriavsnitt relevant att ha med i 
rapporten.  
 
På en marknad har enskilda kunder unika behov och önskemål. Ur ett lönsamhetsperspektiv är 
det omöjligt för ett företag att tillfredsställa samtliga kunder. En metod för att möta detta är att 
avgränsa marknaden och dela upp den i mindre delar, så kallade segment, där kunder har ett 
antal egenskaper gemensamt (Parment 2015, s 207).  
 
Segmenteringen utgör grunden för att senare kunna positionera företaget mot de kunder som 
företaget har bäst förutsättningar för, till vilket företaget sedan kan tilltala med sitt 
värdeerbjudande. Segmenteringen möjliggör därmed mer kundanpassade värdeerbjudanden och 
nöjdare kunder men även möjligheten att ta mer betalt för sina produkter, då värdeerbjudandet är 
anpassat efter deras önskemål (Parment 2015 s 209; Yankelovich & Meer 2006). Enligt Beane 
& Ennis (1987) finns det två skäl till att segmentera: att positionera produkter annorlunda 
genom att identifiera nya möjligheter eller att få ökad förståelse om kunderna och därmed skapa 
en bättre marknadskommunikation. 
 
Det finns utmaningar kopplade till segmenteringen. Att skapa för stora segment utnyttjar inte 
potentialen i segmenteringen och att skapa för små segment blir för specifikt och är ineffektivt, 
det är därmed en balansgång däremellan (Parment 2015 s 207).  En överdriven segmentering av 
marknaden kräver stora resurser utan att segmenten som skapas särskiljer sig nämnvärt, därmed 
finns det knappast någon nytta av att försöka täcka in varje tänkbart segment (Parment, 2015 s 
244). 

4.2.1 Segmenteringsprocessen 
Enligt Parment (2015, s 209) delas segmenteringsprocessen in i tre delar: segmentering, 
targeting och positionering. Studien fokuserar på första och andra steget då de används för att 
besvara studiens frågor. 
 
I det första steget sorteras kunderna efter valda segmenteringsvariabler för att få fram de kunder 
som är mest lämpade att skapa en relation med. Företaget kan därmed fokusera sina resurser på 
de mest attraktiva kunderna. De fyra vanligaste segmenteringsvariablerna inom 
konsumentmarknader är enligt Parment (2015, s 210) demografiska, geografiska, psykografiska 
eller beteendemässiga variabler. På industriella marknader används till viss del andra 
segmenteringsvariablar som exempelvis den fördel som söks, användningstillfällen eller 
lojalitet. Företagskunder delas vanligen upp i bransch och företagsstorlek (Parment 2015, s 221). 
Best (2013, s 157) rekommenderar att inleda segmenteringen med en behovsbaserad 
marknadssegmentering. Genom att först segmentera efter behov undviks skapandet av segment 
som inte svarar mot något behov (Best 2013, s 163). De behovsbaserade segmenten bör därefter 
brytas ner ytterligare utefter andra segmenteringsvariablar, exempelvis demografiska för att 
skapa segment som särskiljer sig och därmed går att nå med ett värdeerbjudande (Best 2013, s 
157).  
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Steg två i processen brukar kallas targeting eller målmarknadsföring, där de mest attraktiva och 
lönsamma segmenten väljs ut av företaget genom utvärdering av segmenten. Utvärderingen 
baseras på segmentets attraktivitet, storlek och tillväxtpotential. Men även företagets strategi och 
resurser (Parment 2013, s 226). 
 
Det tredje och sista steget är positionering och differentiering. Det är här värdeerbjudandet 
utformas. Positionering innebär att skapa en unik position på marknaden och differentiering är 
att skapa kundfördelar (Parment 2013, s 232).  

4.3 Kundvärde 
För att en energitjänsteplattform ska vara en intressant produkt på marknaden måste den skapa 
värde för kunden. I detta avsnitt beskrivs vad värde är, hur det identifieras och hur det skapas. 
Då det är digitala energitjänster som kopplas till energitjänsteplattformen avslutas avsnittet med 
teori hur digitalisering kan skapa värde. 

4.3.1 Definition av värde och värdens betydelse 
Definitionen av värde skiljer sig mellan författare och det finns inget vedertaget uttryck. 
Lindstedt & Burenius (2003, s 15) definierar värde som förhållandet mellan kundens upplevda 
fördelar och kundens totala utgifter (tid, pengar och ansträngning). En kunds upplevda fördelar 
är ett relativt koncept som baseras på kundens jämförelser mellan andra produkter på marknaden 
och kundens tidigare förväntningar (Lindstedt & Burenius 2003, s 15). Best (2013, s 136) 
identifierar kundvärde som skillnaden mellan kundens upplevelse och kostnaden av produkten 
(se figur 2).  

 Figur 2. Kundvärde är differensen mellan kundupplevelse och dess kostnad (Best 2013, s 136) 
Kundvärderingar används för att skapa framgångsrika affärsmodeller (Osterwalder & Pigneur, 
2010, s 128). Genom kunskap om kundens nuvarande värderingar kan kunder attraheras då 
passande värdeerbjudande komponeras. Genom att förutspå kundens framtida värderingar 
skapas långsiktiga affärsmodeller så att kunden kan erbjudas en värdeskapande produkt som 
denne inte visste att den hade behov av (Fint, Blocker & Boutin 2011; Pine 2015). För att vara 
konkurrenskraftigt krävs även att företag är uppdaterade av hur övriga aktörer på marknaden 
reagerar på och hanterar kundernas värderingar (Fint, Blocker & Boutin 2011).  
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4.3.2 Värdeidentifiering  
Det finns olika sätt att gå tillväga för att identifiera kundens värderingar. Nedan ges förslag på 
metoder för att identifiera värden hos kunder och som även använts i studien. Även andra 

 
Kundbesök 
Det är viktigt att ha förståelse för kundens miljö, dagliga rutiner, problem och ambitioner. För 
att ta reda på dessa föreslår Osterwalder & Pigneur (2010, s 128) att kundbesök utförs för att ta 
reda på följande frågor: 

o Vad behöver våra kunder få hjälp med?  o Vad är kundernas mål och hur gör vi för att hjälpa till att nå dem? o Hur vill kunderna bli tilltalade?  o Hur passar firman bäst in i deras rutiner? o Vad har de för förväntningar på vår relation?  o För vilket värde är de beredda att betala?  
Lead-users 
Återkoppling från lead-users kan vara värdefullt för att identifiera kundvärden (se figur 3) (Best 
2013, s 120). Lead-users är användare där behoven för förbättringar eller lösningar av en 
produkt uppstår tidigare än hos normalanvändaren. Genom att studera dessa användare kan 
önskad uppgradering av produkten identifieras vilket kan utföras och skapa värde fler kunder än 
lead-users. Första steget är att identifiera dessa användare med tidiga behov, nästa är att studera 
hur de använder produkten för att lösa sina problem för att i tredje steget undersöka mer 
heltäckande produktlösningar och slutligen utveckla de mest passande förslagen (Best 2013, s 
120). 

 Figur 3. Flödet för återkoppling från lead-users (Best 2013, s 120). 
 
4.3.3 Värdeskapande 
Då ett företag identifierat deras kunders eller framtida kunders värderingar bör företaget arbeta 
för att skapa värde. Att skapa värde innebär att utnyttja företagets resurser för att skapa mer 
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prestanda för kunder, välbefinnande för personal och avkastning åt ägarna (Shilling 2013, s 
121). Värde kan vara av kvantitativ karaktär, exempelvis lägre pris eller högre hastighet, eller 
kvalitativt exempelvis mer attraktiv design och spännande upplevelser (Osterwalder & Pigneur 
2010, ss 22-25). Osterwalder & Pigneur har sammanställt de egenskaper hos produkten som 
genererar värde för kunden (se tabell 3).  
 
Tabell 3. Egenskaper hos produkten som genererar värde för kunden (Osterwalder & Pigneur 

2010, ss 22-25). 
Produktegenskap Hur det skapar värde 
Nyhetsfaktor Värde skapas då något är helt nytt och då ett behov som kunden inte 

tidigare visste om blir uppfyllt eftersom det inte fanns någon liknande 
produkt tidigare. Det är oftast teknikrelaterat. 

Prestanda Genom att förbättra befintlig produkt eller service kan värde skapas. Men 
förbättring har begränsningar ex en bil kan inte bli snabbare.  

Kundanpassning Genom att anpassa produkten/tjänsten efter kunders behov uppstår värde. 
Troligen finns fler kunder med samma behov dit produkten kan spridas 
och säljas i större skala.  

Robusthet Värde kan skapas genom säkerheten att få ett jobb utfört så att kunden 
kan ägna sig åt andra delar av sin organisation Detta kan uppnås genom 
att sälja tjänsten ljus istället för lampor. 

Design Design är viktigt men svårt element att mäta i värdeskapandet. En 
produkt kan stå ut med en bra design. 

Status/märke Vissa kunder blir bekväma vid ett visst märke och ser värdet i 
igenkänningsfaktorn.   

Pris Lägre pris för samma produkt ger högre kundvärde och lockar 
priskänsliga kunder. Sänks priset på en vara sänks priset för alla 
kundsegment.   

Kostnadsreducering Kundvärde kan skapas då en tjänst/produkt bidrar till att minska kundens 
kostnader.   

Riskreducering Kundvärde skapas genom att en produkt  minskar kundens risker, 
exempelvis genom längre garantitider.  

Tillgänglighet Genom att göra produkter och tjänster tillgängliga för människor så 
skapas värde då de inte tidigare hade möjlighet att ta del av dessa.  

Användarvänlighet Genom att förenkla saker kan värde skapas. 
 
Kundvärde skapas inte bara av produktegenskaper utan består även av relationen mellan kunden 
och leverantören. Leverantören erbjuder kunden sina resurser och kunden erbjuder företaget 
betalning- och relationsvilja (Ravald, A 2008).  
Värdet kan även bestå av andra faktorer såsom antalet användare av produkten eller antalet 
kompatibla produkter. Ett stort antal användare kan öka kundvärdet genom en större möjlighet 
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till integration mellan användarna som på sikt kan skapa fler kompatibla produkter. Antalet 
kompatibla produkter ökar kundvärdet genom bland annat utökade användningsområden 
(Schilling 2013, s 69)  

4.3.4 Digitaliseringens värdeskapande och värdeidentifiering 
Att skapa värde med digitala produkter skiljer sig från traditionella produkter. Den digitala 
världen har integrerats i samhället och kan användas för att skapa större kundvärde då kunderna 
kan engageras och samspela genom internetbaserade tjänster (Pine & Korn 2011, s 6, s 156, s 
171). Digitala tjänster kan leverera upplevelser som involverar flera sinnen och engagerar 
kunden på nya sätt. Företag som säljer digitala produkter bör ta detta i beaktande vid utveckling 
av sina produkter då de kan dra stor nytta av det (Pine & Korn 2011, ss 169-171). Med 
digitaliseringen kan virtuella världar skapas som länkar samman användare, exempelvis 
Facebook där kundvärde kan skapas genom möjliggjord kommunikation mellan användare. 
Företag kan även få återkoppling från sina kunder på ett enkelt vis (Porta, House, Buckley & 
Blitz 2008).            
 
Digitalisering möjliggör kundanpassade produkter då ändringar i produkten är enkla och billiga 
att utföra. Därför kan kunderna segmenteras i större utsträckning än till fysiska produkter (Pine 
& Korn 2011, ss 169-171). Anpassningsbarheten i produkterna gör det möjligt för företag att 
med digitala produkter sträcka sig till ungefär 80 % av marknadens kunder istället för det 

 
 
Digitaliseringen sker snabbt och för att utnyttja fördelarna bör företag som levererar digitala 
produkter ligga i framkant. För ökat kundvärde är det därför viktigt att undersöka vilka tjänster 
konkurrenterna erbjuder samt förutspå hur processer kan effektiviseras vilket görs genom en 
nära kundkontakt (Pine & Korn 2011, ss 169-171). Information för utveckling av nya produkter 
och förbättringar av befintliga produkter kan samlas in via hjälpfunktioner eller kommentarsfält 
där kunderna kan kommunicera med varandra. Analys av big data, data som produceras genom 
att kunder använder produkten, ger värdefull information till företag om huruvida det finns 
behov av en viss produkt (Porta m fl 2008). Marknadsföring via sociala medier är 
värdeskapande genom att öka pålitligheten för företaget och för att få in feedback (Porta m fl 
2008).  

4.4 Porters five forces 
Avsnittet förklarar Porters five forces som används i studien för att avgöra vilket av de 
undersökta segmenten som är attraktivast för en energitjänsteplattform. Modellen beskrivs först 
översiktligt och sedan beskrivs vad som påverkar styrkan på krafterna i modellen.  
 
Porters five forces är utvecklad av Michael E. Porter och visar hur attraktiv en viss bransch är att 
verka inom (Porter, 2008). Branschens attraktionskraft värderas ur ett helhetsperspektiv utifrån 
fem olika krafters individuella påverkan som vägs samman till ett helhetsbetyg för branschen. 
De fem krafterna (se figur 4) förklarar hur det ekonomiska värdet inom branschen fördelas ut till 
olika aktörer som företag, leverantörer och kunder. Helhetsperspektivet som ges är ett bra 
strategiskt verktyg för att utvärdera branscher, istället för att endast fokusera på enstaka faktorer 
som kan leda till felaktiga beslut (Porter 2008, s 86). Modellen hjälper till att förklara att 



32  

lönsamheten är på en viss nivå vilket gör det möjligt att utveckla en strategi för att möta det 
rådande läget. Ett företags interna styrkor och svagheter kan matchas med utfallet av analysen 
med modellen för att positionera företaget rätt och därmed få bäst förutsättningar lyckas inom 
branschen. 
 
Det finns en del kritik riktad mot Porters five forces. Dobbs (2014) har funnit flera brister med 
verktyget efter erfarenheter och genomgång av tillgänglig litteratur om verktyget. Slutsatserna 
från Dobbs är att det saknas tillräcklig kunskap om verktyget och därför kan utövaren inte utföra 
djupare analyser vilket leder till ofullständiga och felaktiga analyser. Verktyget saknar även 
struktur vid analysen vilket får till följd att analysen kan bli godtycklig, något som Dobbs (2014) 
har löst genom att skapa användbara mallar som underlättar användandet och analysen därefter. 
Utöver det finns det kritik från dels Porter själv som anser att verktyget används fel. Verktyget 
skapades inte för att bedöma attraktiviteten för en viss bransch utan istället för att förklara varför 
lönsamheten är på ett visst sätt inom en bransch, för att därefter utveckla en strategi med den 
nya kunskapen (Porter 2008). 

 Figur 4. Modell över Porters five forces 
4.4.1 Konkurrensen mellan befintliga aktörer  
De befintliga aktörerna inom branschen och rivaliteten sinsemellan dem är den centrala kraften i 
modellen. Kraften åskådliggör nuläget inom branschen med dess befintliga aktörer och hur de 
positionerar sig (Porter 2008). Orsaker till hög konkurrens kan vara att aktörerna har samma 
målgrupp, marknaden har låg tillväxt, att det finns höga utträdesbarriärer som tvingar kvar 
företag inom branschen eller att det finns många aktörer inom samma segment med lika stor 
makt. En hård konkurrens inom branschen kan leda mot priskonkurrens där aktörerna sänker 
priserna så att lönsamheten går ner i hela branschen. 
 
Andra områden där det kan bidra till konkurrens är genom att erbjuda den bästa produkten, 
supporten eller leveranstiden. Detta minskar inte lönsamheten inom branschen i samma grad då 
priserna förblir oförändrade eller höjs. Med en ökad förståelse för vad som ligger till grund för 
konkurrensen öppnas möjligheten för segmentering av marknaden och därmed ökad lönsamhet 
där aktörerna kan nå olika segment (Porter 2008).  
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4.4.2 Substitut för varan 
En vara med liknande egenskaper eller funktion är ett substitut som företagets vara kan bytas ut 
mot (Porter 2008). Den tekniska utvecklingen gör att substitut ständigt kan utvecklas och hota 
den egna varan. När hotet är högt blir lönsamheten lidande eftersom varan då kan bytas ut mot 
något annat. Substitutet skapar således ett tak för hur hög lönsamheten kan vara inom branschen. 
Det går att minska hotet från substituten genom produktutveckling eller fördelaktigt 
marknadsföring. 

4.4.3 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörens förhandlingsstyrka bestäms av maktförhållandet mellan leverantör och företagen 
på marknaden (Porter 2008). Finns det endast en eller ett fåtal leverantörer har de stor makt och 
kan påverka lönsamheten genom att sätta höga priser, erbjuda begränsad kvalitet eller låg 
service. En leverantör kan uppnå denna maktförskjutning genom vara ensam i sitt slag, inneha 
monopol, låsa in aktörer i sina system eller inneha patenträttigheter. Har leverantören stor makt 
blir marknaden mindre attraktiv.   

4.4.4 Kunders förhandlingsstyrka 
Kraften bestäms av maktförhållandet mellan kunder och företaget (Porter 2008). Lönsamheten 
inom en bransch sjunker desto större makt kunderna har. Kunderna kan kräva låga priser, hög 
kvalitet eller hög service genom att spela ut aktörer mot varandra. Makten kan skilja sig åt 
mellan olika kundsegment inom en bransch. Makten är stark hos kunderna om det finns få 
kunder, om de köper stora volymer, om det finns standardiserade produkter samt om det är lätt 
att byta aktör eller om de kan utföra tjänsten själva. Finns det flera aktörer på marknaden som 
erbjuder liknande produkter är även kundens förhandlingsstyrka högre och därmed är 
marknaden inte lika attraktiv för ett företag att gå in på. 

4.4.5 Hotet av nya aktörer 
En förändrad konkurrens inom branschen ändrar förutsättningarna drastiskt. En ny aktör kan ta 
marknadsandelar genom att förändra prisbilden på branschen eller att tillföra ny kapacitet 
(Porter 2008). Branschen skyddas från nya aktörer genom olika inträdesbarriärer som har olika 
höjd. Är en barriär hög så är det svårare för en ny aktör att konkurrera och få lönsamhet. Är 
barriären däremot låg är hotet från en ny aktör stort. Den förväntade motreaktionen av befintliga 
aktörer inom branschen kan även påverka om nya aktörer vågar äntra branschen. Förväntar de 
sig motåtgärder är sannolikheten att de går in mindre även om det finns låga inträdesbarriärer. 
 
Porter (2008) nämner olika typer av barriärer som kan hindra nya aktörer för att etablera sig.  

o Leverantörens stordriftsfördelar  o Köparens skalfördelar o  o Stort kapitalbehov o Etablerade aktörers fördelar  o Ojämlik tillgång till distributionskanaler o Restriktiv regeringspolitik 
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4.4.6 Faktorer 
Utöver de fem krafterna som påverkar lönsamheten i branschen finns ytterligare faktorer som 
inte räknas som egna krafter utan som viktiga faktorer som påverkar branschen och krafterna 
(Porter 2008). Branschens tillväxt är en faktor som inte alltid behöver vara positiv för företaget. 
Tillväxten kan minska rivaliteten mellan konkurrenterna men samtidigt öka leverantörernas 
makt. Ytterligare faktorer är hur avancerad teknologin är, olika regler som kan påverka 
branschen i vissa delar eller som helhet och kompletterande produkter där nyttan av två 
produkter blir starkare än vad de är enskilt, t.ex. bilar och bensinmackar som tillsammans skapar 
mer värde än vad de enskilt gör.    

4.5 SWOT-analys 
Avsnittet beskriver hur SWOT-modellen är uppbyggd och hur den kan användas för att avgöra 
hur det studerade företaget står sig på energitjänstemarknaden.   
 
SWOT är en akronym för Strength, Weaknesses, Opportunities och Threats. På svenska översatt 
till styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se figur 5). Verktyget används för att åskådliggöra 
organisationers styrkor och svagheter samt möjligheter och hot i omvärlden. Styrkor och 
svagheter är interna och kan handla om resurstillgångar, medarbetarprofiler och ledarskapet. 
Möjligheter och hot är externa och handlar om förändringar i omvärlden t.ex. 
konjunkturförändringar, köpbeteende och teknologisk utveckling.  
 

 
Figur 5. En SWOT-matris 

Indelningen mellan möjlighet och hot kan vara problematiskt och variera över tiden, en faktor 
kan passa in under båda kategorierna beroende på hur företaget väljer att agera och samtidigt 
kan det förändras över tid att en möjlighet övergår till ett hot eller tvärtom (Parment 2015 s 57). 
Helms & Nixon (2010) anser det är viktigare att faktorerna uppmärksammas än att de delas in i 
rätt kategori. Hill & Westbrook (1997) fann i sin forskning att när en faktor hamnar i två 
kategorier samtidigt så analyseras och förklaras det sällan, vilket de anser är en svaghet med 
SWOT-analysen. Vidare fann de att ingen djupare analys utförs för att förklara faktorerna och 
därför tenderar SWOT-analysen att bli för generell i sin beskrivning (Hill & Westbrook 1997). 
Ytterligare en svaghet med SWOT-analysen är att faktorerna inte viktas efter deras påverkan 
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(Hill & Westbrook 1997). Helms & Nixon (2010) anser samtidigt att potentialen hos verktyget 
finns i möjligheten att vikta faktorerna och därmed skapa möjligheter för att utföra rätt 
prioriteringar av användaren.  
 
Utfallet från verktyget beror på hur väl analysen av de interna och externa förutsättningarna har 
utförts och att inte några faktorer missas. Det i sin tur beror på tiden som avsätts och av 
personerna som utför den (Helms & Nixon 2010). Helms & Nixon (2010) fann även under deras 
undersökningar om SWOT-analysen att en analys inte enbart ska utgöras av en SWOT-analys, 
utan kompletteras med t.ex. Porters five forces för att även få in den yttre miljön med 
konkurrensen som råder. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras sammanställningen av det empiriska materialet. För att få en 
uppfattning om hur marknadssegmenten skiljer sig åt, presenteras resultatet i de olika temana.   
Övergripande är resultatet uppdelat i nuläge och framtida arbete. Avsnittet över nuläget 
sammanfattar till en början information som rör motiv och mål med segmentens energiarbete 
samt hur segmenten arbetar praktiskt med energiarbete idag. Längre ner i nulägesavsnittet har 
information rörande energiarbete kopplat till energidata samlats, vilket ger en uppfattning om 
hur mottagliga segmenten är för digitala energitjänster. I resultatets andra del sammanfattas 
vilka energitjänster som är aktuella för de olika segmenten i framtiden.  

5.1 Nuläget 
Avsnittet innehåller segmentens motiv, energimål, energiarbete, energisystem, energitjänster 
samt hur de arbetar med energidata.  

5.1.1 Motiv till energiarbete 
För samtliga aktörer inom fastighetsbolag, kedjeföretag och framförallt industrier är det största 
motivet till energiarbete ekonomiskt. Exempelvis vill samtliga industrier sänka driftkostnaderna 
för sina verksamheter och därigenom bli mer konkurrenskraftiga. Samtliga fastighetsbolag har 
miljöarbetet som en strategi för att spara pengar genom energieffektivisering vilket även ökar 
fastighetsvärdet, samtidigt uppger över hälften att det även ökar intresset från kunderna och 
därigenom uppnås mer lönsamhet på sikt. Energiarbetet möjliggör även att tre fastighetsbolag 

- och miljöfokus till sina kunder. För lite fler än 
hälften av kedjeföretagen samt ett par industrier är påtryckningar från kunder nästan lika viktigt 
som det ekonomiska incitamentet, då många kunder prioriterar miljövänliga alternativ. En av de 
intervjuade hotellkedjorna vill att kunderna ska bo mer miljövänligt hos dem än hemma, trots att 
de bor exklusivt. Genom att arbeta med miljöfrågor uppger hotellkedjan att de kan 
miljöcertifieras och kan visa för kunderna att de är miljövänliga. Ungefär en femtedel av 
kunder. Kommunernas motiv skiljer sig från de andra segmenten då de arbetar med energifrågor 
på uppdrag från staten. Framförallt två av de undersökta kommunerna vill leda utvecklingen och 
främja miljöarbete så att det genomsyrar hela kommunen och kommunens verksamheter, vilket 
exempelvis uppnås genom högt ställda energikrav. En av de medverkande kommunerna uppger 
att de valt en ambitiös miljöprofil för att nå upp till EUs krav men även i marknadsföringssyfte. 
Aktörer i alla segment uppger att de omfattas av olika lagar och regler vilka bidrar till mer 
arbete med energifrågor, exempelvis energikartläggningsdirektivet. 
 
Motiven att kontrollera och följa upp energianvändningen via energidata skiljer sig mellan 
segmenten och mellan aktörer. Övergripande vill kedjeföretagen följa upp deras energiarbete för 
möjlighet att visa upp det för deras kunder. Fastighetsbolagen och kommunerna använder 
energidata för att följa upp deras miljömål och möjligheten till jämförelser. Medan industrier 
inte alls är motiverade att följa upp deras energianvändning för annat än att konstatera att de 
sparar pengar. Ungefär 60 % av industrierna uppger att den enda återkoppling de sysslar med är 
att betala sina fakturor. Övriga industrier arbetar även de väldigt lite med att följa upp sin 
energianvändning.  
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5.1.2 Energimål 
I två av segmenten, fastighetsbolag och kommuner, arbetar samtliga aktörer med tydligt 
definierade energimål. Generellt kan sägas att segmenten försöker realisera energimålen i alla 
delar av deras verksamheter, genom att bryta ner de övergripande målen till konkreta 
handlingsplaner. Energimålens omfattning skiljer sig mellan aktörer och innefattar olika 
tidsrymder. Vanligast är dock att energimål sträcker sig fram till 2020. Ett fastighetsbolag har 

definiera sig som klimatpositiv, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara under noll.  
 
Inom samtliga segment har aktörer uppgett att de arbetar med nyckeltal vilket används för att nå 
energimålen eller till jämförelser mot andra eller interna verksamheter. Dock varierar andelen 
som använder nyckeltal mellan segmenten. Bland industrier och kedjeföretag arbetar 30 - 40 % 
med något slags nyckeltal medan nästan samtliga aktörer inom kommuner och fastighetsbolag 
arbetar med nyckeltal. Fastighetsbolagens nyckeltal baserar oftast på area, ex kWh/m2 och är 
kopplade till deras energimål. Kommuners nyckeltal baserar även de på deras mål och kan vara 
kWh/m2 eller procentuell minskning av energianvändning. Industrier och kedjeföretagens 
nyckeltal skiljer sig åt inom segmenten och det finns problem då de ska jämföra deras 
energianvändning mot andra. Vid rapportering till myndigheter behöver då nyckeltalen 
normaliseras för att bli jämförbara.  

5.1.3 Praktiskt energiarbete  
De fyra segmenten arbetar väldigt olika med energiarbete i dagsläget och även inom segmenten 
skiljer sig arbetet. Majoriteten av fastighetsbolagen arbetar aktivt med att renovera och 
effektivisera sina fastigheter och samtliga ställer hårda krav vid nyproduktion. De försöker bidra 
till att kunderna minskar sin energi genom energitips via hemsidan, nyhetsbrev eller olika event. 
Ett fåtal erbjuder även energirådgivning. Samtliga fastighetsbolag har ett fastighetssystem, 
vilket är ett system för bl.a. ekonomisk och teknisk förvaltning men det kan även innehålla 
energiåterkoppling. Industrierna har alla utfört energikartläggningar med ekonomiskt stöd av 
energimyndigheten, men engagemangen för uppföljningen med åtgärder skiljer sig. De allra 
flesta industrier har utfört de åtgärder med kortast återbetalningstid, varav en uppger att de inte 
tänker fortsätta med dyra effektiviseringsåtgärder. De industrier som endast utfört ett fåtal 
åtgärder och de två som valt att inte arbeta vidare alls med åtgärderna uppger att fortsatt arbete 
inte sker på grund av bristande kunskap eller att energiarbetet inte prioriteras då den inte anses 
tillhöra kärnverksamheten. En annan bidragande orsak är att energipriser är lågt så att 
återbetalningstiderna för energieffektiviserande åtgärder blir för långa. I de flesta industrier 
drivs energiarbetet av en eldsjäl som sprider information via exempelvis informationsbrev eller 
temadagar. Gemensamt för alla industrier är att de vill göra så få investeringar som möjligt men 
ändå önskar stora besparingar.  
 
Kedjeföretag kan delas upp i två grupper: den större gruppen (två tredjedelar av kedjeföretagen), 
som  har börjat arbeta med energifrågor på central nivå och övriga som inte har det än, men som 
planerar att påbörja det inom kort. Deras anledningar till att inte arbeta med energifrågor är 
tidsbrist och att energi inte tillhör kärnverksamheten. De kedjeföretag som arbetar aktivt med 
energifrågor har en energiansvarig person eller funktion på företaget som ansvarar för olika 
projekt, rapporter, upphandlingar och beslut om energieffektiviseringar. Även alla kommunerna 
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har funktioner som arbetar med energifrågor i kommunernas olika verksamheter, där en 
kommun tar in hjälp utav sitt energibolag medan de andra två har egna funktioner. Arbetet styrs 
övergripande av kommunstyrelsen genom den kommunala budgeten där pengar kan avsättas till 
energiarbete. De kommunala verksamheterna arbetar efter kommunens energimål genom att 
bryta ner målen och anpassa dem till verksamheten. Kommunerna erbjuder även kostnadsfri 
energirådgivning till invånarna och företagen i kommunen där opartiska råd ges för att stötta 
energiarbetet och minska deras energianvändning. Främst kontaktas de vid höga energikostnader 
eller vid byte av utrustning.  

5.1.4 Övergripande system för energidata 
System som erbjuder flertalet energitjänster är sällsynta eller väldigt nya inom samtliga 
segment. Fastighetsbolag är de som har kommit längst i arbetet med system som hanterar 
energidata då de har energifunktioner i sitt fastighetssystem. I studien har två dominerande 
fastighetssystem identifierats som finns hos ca 80 % av de medverkande fastighetsbolagen. Ett 
fastighetsbolag har utvecklat ett eget fastighetssystem med funktioner som hanterar energidata. 
Ungefär hälften av fastighetsbolagen tillhandahåller även en energiportal där deras kunder kan 
se sin energianvändning, där kundernas användarfrekvens varierar. Ett fastighetsbolag uppger 
att de inte vill fortsätta utveckla sin energiportal i dagsläget då de upplever ett svalt intresse av 
sina kunder. Anledningen till att fler inte erbjuder en energiportal till sina kunder är att de inte 
har någon individuell mätning och utan energidata saknas motiv för en energiportal. Två 
tredjedelar av kedjeföretagen som deltog i studien loggar sin energianvändning. Av dem har två 
kedjeföretag nyligen installerat system som hanterar energidata vilket i ett av fallen redan 
bidragit till att minska deras energianvändning. I dessa fall hanteras energidata centralt, men de 
lokala verksamheterna har även tillgång till energidatan. Systemen är utvecklade av konsulter 
och har skräddarsytts för att passa kedjeföretagens behov. Ett problem med att införa system 
som hanterar energianvändningen för kedjeföretag är att de är internationella och energidata är 
svårare att få tag i utomlands. Två av de medverkande kedjorna sammanställer energidata 
manuellt och uppger att de saknade vetskapen om det gick att göra automatiskt. Inom kommuner 
använder två av de undersökta kommunerna centralt ett system för att hantera energidata från 
hela kommunens verksamheter och den tredje tar hjälp av sitt energibolag. Av de två är det ena 
egenutvecklat med konsulter och anpassat efter verksamheten medan det andra är mer 
standardiserat. Energidata går dels automatiskt in i systemen men det sker även mycket manuellt 
arbete vid både insamlandet och vidarerapporteringen, då det förekommer olika system i de 
underliggande verksamheterna. Inom industrisegmentet hade ingen respondent ett system som 
hanterar energidata utan de använde sig främst av energibolagens tjänster för att övergripande 
studera energidata.  

5.1.5 Använda energitjänster  
Inom alla segment används energitjänster som bygger på mätdata. Fastighetsbolag, kedjeföretag 
och kommuner använder exempelvis digitala energitjänster för att få en överblick av 
energianvändningen, identifiera avvikelser, följa upp mål och för jämförelser mellan olika delar 
eller hela områdens energianvändning. Från dessa energitjänster formas sedan underlag till 
rapporter, möten, beslut om energieffektiviserande åtgärder, prognoser och årsredovisningar. Ett 
kedjeföretag uppger att de har inställningen: att om de kan mäta saker så kan de veta saker och 
tycker sammanställning av energidata är viktig för framtida planering. Mätdata samlas in via 
undermätare, energibolag eller vattenverk. Ett kedjeföretag har infört möjligheten att manuellt 
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föra in förbrukningsmängd av exempelvis olja och gasförbrukning manuellt i sitt system. Det 
förenklar rapporteringen då allt miljörelaterat finns i samma system. Ett annat kedjeföretag har 
kopplat ihop sitt system för energidata med styrsystemet för ventilationen och deras lagersaldo, 
vilket hjälper dem att ta fram relevanta nyckeltal samt att sätta upp larmnivåer. Kommunernas 
energirådgivare använder energidata från fakturor och energideklarationer till hjälp när de 
rådger, ett fåtal gånger har energidata från elbolagens portal används. Politikerna i kommunerna 
uppger att de själva inte använder energitjänster utan istället får informationen via tjänstemän 
inom kommunerna. Industrier är de som skiljer sig mest från de övriga segmenten då ingen 
industri uppger att de har intresse för en övergripande koll av energianvändningen. De tjänster 
som industrisegmenten använder sig av skiljer sig beroende på verksamhet och ingen aktör har 
samma tjänst som någon annan. Övergripande kan det sägas att industrier inte är intresserade av 
energiåterkoppling utan endast av punktinsatser för utvärdering av processer. Exempel på 
energitjänster som industrier använder idag är undermätning för vissa delar av verksamheten för 
möjligheten att fördela energikostnader till de producerade varorna eller för att avgöra om en 
effektiviserande åtgärd är lönsam. En industri gjorde exempelvis mätningar på en motor för att 
se om det fanns ett behov av att installera en frekvensreglerare. Några få industrier använder 
digitala energitjänster för att samla data till energikartläggningar och för att kontrollera utförda 
åtgärder. Ett lyckat exempel på energiåterkoppling är hos en respondent som begränsas av en 
effekttariff med en straffavgift om effekten överstigs. Genom att löpande övervaka 
energianvändningen och toppeffekterna kan de anpassa verksamheten för att slippa 
straffavgifter. En annan industri uppger att energidata per timme användes för att upptäcka stora 
energianvändare, men att löpande analysera energidata på timnivå är överflödigt.  

5.1.6 Insamling av energidata  
Hur data presenteras och dess upplösning varierar mellan segmenten, vilket påverkar vilka 
energitjänster som är aktuella för de olika segmenten. Alla fastighetsbolag har mätning i sina 
fastigheter på värme, el och vatten. Mätning av vatten sker oftast via en huvudmätare och värme 
alltid via en huvudmätare i fastigheten. Elmätning sker individuellt men alla fastighetsbolag har 
inte tillgång till mätdata utan ser endast elanvändningen via en huvudmätare för hela byggnaden. 
Dock går det att få tillgång till mätdata via elbolaget. Kommuner får sin eldata via sina 
energibolag och installerar undermätare om någon process är extra intressant. Övrig förbrukning 
får de via vattenverk och värmebolag eller via egna installationer av undermätare. Industrier har 
tillgång till samma slags data. Eftersom de är intresserade av punktinsatser snarare än 
övergripande tjänster så har de ett behov av att installera undermätning, vilket dock förekommer 
sparsamt då intresset är lågt för avancerade och kostsamma tjänster.  

5.2 Framtida arbete  
Inom samtliga segment har potentiella användningsområden för energitjänster identifierats. De 
flesta av kommunerna och fastighetsbolagen är överlag nöjda men saknar vissa funktioner. 
Industrier har spridda behov och efterfrågar därmed olika energitjänster. Hos kedjeföretagen har 
alla förutom ett precis identifierat sitt behov av energitjänster, men vet själva inte exakt vad de 
efterfrågar. Nedan följer förslag till nya funktioner och tjänster som efterfrågats under studien. 
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5.2.1 Användarvänliga energitjänster  
Framtidens energitjänster måste bli mer användarvänliga än de tjänster som finns tillgängliga 
idag. Energitjänsterna kommer att användas av många personer med olika positioner och 
kunskap inom energi hos samtliga segment. Exempelvis uppger en kommun att de önskar införa 
ett övergripande system för samtliga energitjänster inom kommunen. Det ställer höga krav på 
användarvänligheten genom layouten och tjänsternas funktioner. Presenteras data på ett enkelt 
sätt kan även personer som saknar kunskap inom energiarbete använda tjänsterna och ta till sig 
informationen.  För att öka tillgängligt kan mobilapplikationer utvecklas. Fastighetsbolagen 
anser dock att deras webbversioner av energitjänsterna är tillräckliga och att utvecklingen av 
mobilapplikationer skulle medföra mycket extraarbete för dem.  

5.2.2 Mikroproduktion 
Utvecklingen av mikroproduktion hämmas av ett lågt elpris och en energiskatt som tillkommer 
då en organisation producerar över 255 kWh. De flesta segment är intresserade av 
mikroproduktion där fastighetsbolag och kommuner är de segment där störst andel redan har 
installerat mikroproduktion. Ett fastighetsbolag uppger att de kommer tredubbla andelen 
solenergi inom de närmsta åren. Majoriteten av industrierna uppger att de kommer installera 
mikroproduktion då återbetalningstiden förkortas genom t.ex. ett högre elpris. Dock är det 
endast någon enstaka som redan utfört installationerna. En industri har redan installerat solceller 
på en anläggning utomlands, vilken de är nöjda med och vill införa det även i Sverige. 
Majoriteten efterfrågar enklare hantering av energidatan från produktionen, där det i nuläget 
förekommer problem vid importeringen av data från olika leverantörer av solceller.  

5.2.3 Matcha energianvändning mot pris 
Då energipriserna varierar över dagen mer än hälften av de industrier som medverkat i studien 
att de kan tänka sig planera sin produktion till tidpunkter då elpriset är lågt. Detta kräver dock 
att energibolagen erbjuder timpris, vilket alla inte gör i dagsläget. För att veta när verksamheten 
ska vara igång behövs en tjänst som jämför energianvändning och pris. Denna tjänst kommer 
vara mer intressant om elpriset höjs och större variationer sker över dygnet. En industri vill 
redan nu betala sin el till spotpris, men tycker det är för krångligt och väntar därför tills bättre 
verktyg finns tillgängliga.  

5.2.4 Automatiska tjänster 
Aktörer från alla segment efterfrågas ett system som kan hantera all mätdata automatiskt från 
olika energibolag, mätare och delsystem. Idag krävs det manuellt arbete vid överföringen mellan 
olika system och vid sammanställningen som ibland utförs i eget program, vilket är 
resurskrävande för samtliga segment. En kommun uppger att de vill samla in data automatiskt 
för att spara tid. Fastighetsbolag, kedjeföretag och kommuner har ofta utspridd verksamhet där 
data behöver sammanföras från olika energibolag. Det förekommer problem då några 
energibolag inte kan leverera digital energidata in i deras system, detta gäller främst 
fjärrvärmebolag. Stor andel av dessa segment efterfrågar tjänsten. Undermätare förekommer hos 
många industrier, dock är det ingen industri som önskar en tjänst för att sammanföra data. 
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5.2.5 Säkerhetsställd mätdata 
För att kunna exempelvis debitera kunder efter faktisk förbrukningen och även för andra 
funktioner behöver energidatan vara högupplöst och korrekt. Många fastighetsbolag upplever 
problem att säkerställa mätdata från bortfall och fel. De har behov utav att all information från 
mätaren når fastighetssystemet och att fel tydligt ska signaleras av systemet, därför har tre utav 
dem redan köpt till energitjänster som hämtar in säkerställd mätdata.  Även kommuner 
efterfrågar energitjänster som syftar till att säkerställa energidata, för att öka systemets robusthet 
och minska det manuella arbetet. En kommun avsätter motsvarande en heltidstjänst för att 
kontrollera att all mätdata som är relaterad till energianvändningen är korrekt.  

5.2.6 Verksamhetsanpassade nyckeltal 
Aktörer i samtliga segment använder nyckeltal för bl.a. jämförelser, mål, inrapporteringar eller 
för motivation. Arbetet med att ta fram nyckeltalen varierar men det förekommer manuellt 
arbete för flertalet nyckeltal. Det finns önskemål om en tjänst som automatiskt tar fram 
verksamhetsanpassade nyckeltal av industrier, kedjeföretag och kommuner. Vissa 
fastighetsbolag och kommuner önskar även kunna räkna om energianvändningen till 
koldioxidekvivalenter.  

5.2.7 Motivera personal 
Ett par industrier och ett par kedjeföretag efterfrågar energitjänster som kan motivera deras 
personal att arbeta mer energieffektivt. Liknande tjänster används redan av någon enstaka aktör 
inom båda segmenten. Ett kedjeföretag har infört ett digitalt upplärningssystem för 
verksamheternas personal och önskar öka personalens förståelse ännu mer med hjälp av en 
återkopplingstjänst.  

5.2.8 Möjligheten att införa olika energislag 
Det finns behov av att föra in olika typer av energislag in i samma system. Detta för enklare 
överblick och smidigare hantering. Exempelvis har en kommun uttryckt sitt behov av att logga 
koldioxiduträkningar och ett kedjeföretag uttrycker behov för möjlighet av loggning av 
kemikalieanvändning, sopor och transporter så att energitjänsten kan utvecklas till en 
miljötjänst. 

5.2.9 Larmfunktioner 
Larmfunktioner efterfrågas från flera segment men användningsområdena skiljer sig. 
Kedjeföretagen vill larma om onödig utrustning är igång i deras verksamheter medan 
fastighetsbolag efterfrågar en tjänst som skickar notifikationer till drifttekniker vid problem. 
Flera av industrierna efterfrågar larmfunktioner för att visa på för hög förbrukning i hela 
verksamheten.  
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6. Analys 
Studien syftar till att undersöka hur digitala energiåterkopplingstjänster kan skapa värde i fyra 
skilda användarsegment och att utvärdera marknadspotentialen inom segmenten för en 
energitjänsteplattform. Studien ska besvara följande frågor:  

 o Vad ser olika användarsegment för värde med digitala energitjänster som är kopplade 
till en energitjänsteplattform och vilka energitjänster efterfrågas?  o Vilka segment lämpar sig för att kommersialisera en energitjänsteplattform? 

För besvara studiens frågor och uppfylla syftet med studien har varje segment analyserats utefter 
hur energiåterkoppling skapar kundvärde för de olika segmenten samt analyserats med Porters 
five forces. Vid analys med Porters five forces har segmenten analyserats enskilt och varje kraft 
har fått ett värde mellan 1 till 5 utefter det tillvägagångssätt som beskrivs i avsnittet om 
analysmetod (se avsnitt 2.3), där 1 motsvarar svag kraft och 5 stark kraft. Råder det svaga 
krafter på en marknad är denna mer attraktiv (se avsnitt 4.4 för beskrivning av krafterna).  

6.1 Fastighetsbolag 
Överlag råder det starka krafter inom segmentet (se tabell 4), vilket sammanfattningsvis kan 
förklaras med att det finns ett stort antal aktörer som erbjuder energitjänster mot fastighetsbolag 
och samtliga fastighetsbolag som medverkat i studien har redan ett system för att hantera 
energidata. Det sker en del manuellt arbete som anses vara ineffektivt och ge upphov till 
felaktigheter, vilket skapar behov av nya energitjänster. Mätdata finns tillgänglig men kan 
variera i kvalitet och vid behov sker egen undermätning. Fastighetsbolagen har stor kunskap i 
energifrågor och efterfrågar nästintill standardiserade produkter. Energitjänster kan därmed 
erbjudas till många olika fastighetsbolag. Segmentet är enkelt att nå via tillgängliga kanaler, 
såsom olika nätverk.  

 
Tabell 4. Porters krafter på segmentet fastighetsbolag. 

Fastighetsbolag 
Kraft Styrka Motivering 

Konkurrensen mellan befintliga aktörer 5 +       Många aktörer 
+       Låg tillväxt 
+       Standardiserade produkter 

Substitut för varan 1 -       Manuellt arbete kräver mer resurser 
Leverantörers 
förhandlingsstyrka 

4 +       Leverantörerna kan skapa liknande  
         produkter  
+       Kunderna har få valmöjligheter 
-       Standardiserade produkter 

Kunders förhandlingsstyrka 4 +       Binder upp sig länge 
+       Stor egen kunskap om energiarbete 
+       Använder standardprodukter 
-       Behöver köpa in system 
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Hotet av nya aktörer 5 +       Låga inträdesbarriärer 
+       Enkla att nå via befintliga kanaler 

 
6.1.1 Analys av krafterna 
Konkurrensen mellan befintliga aktörer  
Antal konkurrenter bland företag som erbjuder digitala energitjänster till fastighetsbolag är 
många, med dominans av några få. Samtliga fastighetsbolag som medverkat i studien har redan 
ett system som kan hantera energidata. Behovet av ytterligare nya system är därmed lågt och 
tillväxten står still. Det resulterar i att konkurrensen är hög och det snarare kan bli aktuellt att 
leverera tilläggsprodukter till befintliga system för nya aktörer. Svårigheten i att överge 
branschen varierar beroende på om en aktör levererar hela system eller endast några få tjänster. 
Substitut för varan 
Fastighetsbolagens substitut för digitala energitjänster är att manuellt avläsa och analysera 
mätdata, vilket ger upphov till felaktigheter och ineffektivitet. De efterfrågar säkerställd mätdata 
som samlas in automatiskt. Värdet av en effektivare energidatahantering som säkerställer 
leverans av energidata är högt, vilket gör fastighetsbolag till icke priskänsliga. Eftersom 
substitutens enda fördel är att det är billigare så är kraften från substitut låg.  
Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörernas förhandlingsstyrka är ganska hög. För tillgång till värme- och vattendata tas det 
oftast kontakt med fjärrvärmebolag och kommunala vattenverk där det råder närmast lokalt 
monopol. Det råder större konkurrens mellan elbolagen som tillhandahåller eldata. Data från 
leverantörerna går ofta att få tag på gratis. Dock varierar kvalitén på data, vilket kan göra att 
vissa energitjänster inte kan användas. För att säkerställa kvaliteten på energidatan kan 
fastighetsbolag själva installera egna undermätare, vilket skulle minska leverantörernas 
förhandlingsstyrka.  
Kunders förhandlingsstyrka 
Det finns ett stort antal fastighetsbolag på den svenska marknaden, där de flesta redan arbetar 
med energidata och har befintliga system för både mätdata och energiåterkoppling. 
Fastighetsbolag köper tjänster för att använda under lång tid. De är en relativt homogen grupp 
som efterfrågar nästintill standardiserade produkter. De standardiserade produkterna och deras 
kunskap om energiarbete bidrar till att höja fastighetsbolagens förhandlingskraft. Men 
förhandlingskraften minskar lite då fastighetsbolagen är måna om att slippa hantera energidata 
själva och är i stort behov av ett system som sköter det åt dem. Fastighetsbolag har mycket att 
vinna på att installera energitjänster med minskade kostnader genom att effektiviserande 
åtgärder identifieras och energianvändning loggas. Fastighetsbolagen har därför en relativt hög 
förhandlingsstyrka.  
Hotet av nya aktörer 
Hotet från nya aktörer är högt då inträdesbarriärerna är låga. En ny aktör med tillgång till 
energidata kan snabbt utveckla standardiserade tjänster och erbjuda det till många kunder. Det är 
en billig kundgrupp att utveckla tjänster till då tjänsterna kan användas av flera fastighetsbolag. 
Dessutom är fastighetsbolagen enkla att nå då det finns branschorganisationer och liknande 
nätverk vilket höjer kraften. De etablerade aktörerna har redan ett kundnät vilket är en fördel för 
dem då fastighetsbolag gärna jämför sig med varandra. Dock är hotet av nya aktörer ändå högt. 
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6.1.2 Energiåterkoppling 
Fastighetsbolag arbetar med att minska energianvändningen i sina anläggningar, främst genom 
investeringar i tekniska åtgärder där de förbättrar prestandan. De är däremot sämre på att 
involvera sina kunder och få dem att minska deras energianvändning. Enligt Fischer (2008, s 80) 
kan energianvändningen minska genom att involvera energianvändarna och ge dem möjligheten 
att relatera sitt beteende till sin energianvändning. För ökad förståelse är då det viktigt att 
energianvändningen baseras på individuell mätning (Kestler 2009, ss 13-25). Det finns stora 
möjligheter till detta då många fastighetsbolag redan har tekniken installerad. Vissa 
fastighetsbolag erbjuder redan sina kunder en energiportal där de kan se sin energiförbrukning. 
Denna är främst webbaserad och kräver att användaren loggar in vilket enligt Kestler m fl 
(2009, ss 13-25) gör återkopplingen icke lättillgängligt och dämpar effekterna av den. 
Tjänsterna borde istället gå att nå via mobila applikationer. Ett annat sätt att involvera kunderna 
mer är att införa tävlingsmoment mellan kunderna genom jämförande återkoppling (Hallin m fl 
2007, s 13; Fischer 2008, s 99).  

6.1.3 Kundvärde 
Fastighetsbolagen är relativt nöjda med sina befintliga energitjänster och ökat kundvärde kan 
främst skapas genom att förbättra användbarheten, prestandan och robustheten (Osterwalder & 
Pigneur 2010, ss 22-25). Prestandan kan öka genom att utveckla de tjänster som saknas och 
robustheten kan förbättras genom att erbjuda mätdata som är komplett och korrekt. 
Användarvänligheten kan förbättras genom att göra tjänsterna enklare att använda och att förstå. 
Fastighetsbolagens etablerade relation till deras nuvarande leverantörer av energitjänster gör det 
svårt för en ny aktör att enbart konkurrera med produktegenskaper, därför kan kundvärdet även 
öka genom att utveckla energitjänster som är mer kompatibla med fastighetssystemet (Schilling 
2013, s 69). För att konkurrera är det viktigt att förstå fastighetsbolagens värderingar (Fint, 
Blocker & Boutin 2011), de kan enklast identifieras via kundbesök för att studera deras system 
och dess problem (Osterwalder & Pigneur 2010, s 128).  
 

6.2 Industrier 
Inom segmentet råder det mestadels starka krafter, (se tabell 5), vilket sammanfattningsvis kan 
sägas bero på att industrier har lågt behov av digitala energitjänster då de gärna utför arbetet 
själva. De efterfrågar ibland punktinsatser men i övriga fall täcks deras behov av energibolagens 
gratistjänster. De tjänster som finns behov av är ofta väldigt kundanpassade och kan inte 
återanvändas till andra industrier. Industrierna är priskänsliga och det saknas kanaler för att 
enkelt nå industrier.   
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Tabell 5. Porters krafter på segmentet industrier.
Industrier 

Kraft Styrka Motivering 
Konkurrensen mellan befintliga aktörer 2  -     Få aktörer 

 -     Kundanpassning 
Substitut för varan 5 +      Billigare tjänster täcker behoven 

Leverantörers 
förhandlingsstyrka 

5 +      Energibolagen erbjuder tillräckliga 
        tjänster 
+      Inga andra val 
±      Viss anpassning av tjänster 

Kunders förhandlingsstyrka 2 +      Kan utföra arbetet själva 
-       Kundanpassade produkter 
-       Engångsinköp 

Hotet av nya aktörer 4 +      Låga inträdesbarriärer 
-      Få kanaler 

 
6.2.1 Analys av krafterna 
Konkurrensen mellan befintliga aktörer  
Konkurrensen utgörs till största delen av befintliga energibolag i dagsläget då segmentet inte har 
behov av mer avancerade tjänster. De energitjänster som industrier är i behov av behöver vara 
kundanpassade, vilket bidrar till att konkurrensen minskar. Det är även enkelt för aktörer på 
marknaden för industrier att träda ur marknaden då utträdesbarriärerna är låga. Det sker inte 
någon markant tillväxt för energitjänster för industrier, ty ointresse för energiarbete, därför kan 
konkurrensen öka men är för tillfället ganska låg. 
Substitut för varan 
Segmentet efterfrågar olika energitjänster (rapporter, måluppfyllelse, larmfunktioner, identifiera 
energiintensiva delar) vilka har olika substitut. Stora delar av segmentet industrier värderar inte 
kontinuerlig energiåterkoppling. De använder istället substitut såsom fakturor, 
energikartläggningar och manuella beräkningar, då dessa är billigare. De företag som deltagit i 
studien uppger att de hellre utför egna beräkningar eller automatiserar processer istället för att 
utbilda personalen för att sänka energianvändningen. Industrierna anser att det krävs mer 
resurser för att använda energitjänster än endast utföra punktinsatser för 
energieffektiviseringsarbetet och vill inte undvara den arbetskraften. Industrierna ser inte värdet 
i att införa digitala energitjänster då substituten täcker deras behov och kostar mindre, därmed är 
hotet från substituten ganska högt. 
Leverantörers förhandlingsstyrka  
Leverantörernas förhandlingsstyrka anses hög då energibolagen själva kan skapa tjänster som 
täcker industriernas behov. Industrierna efterfrågar till viss del anpassade tjänster vilket 
marginellt sänker förhandlingsstyrkan. Vissa industrier har installerat egna undermätare för att 
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kontrollera specifika delar av deras verksamhet och i framtiden kan det även tillkomma mätdata 
från egen mikroproduktion. 
Kunders förhandlingsstyrka  
Industrier har måttlig förhandlingsstyrka, då de anser att energibolagens tjänster täcker deras 
behov och är därför inte villiga att betala för ytterligare tjänster. Önskar de mer avancerade 
energitjänster är det endast för engångstjänster till exempelvis datainsamling för 
energikartläggningar. Industrier har generellt dålig kunskap om energiarbete och vill inte arbeta 
mer än nödvändigt med det. De arbetar med energianvändningen för att minska kostnader och 
för att nå upp till energikrav. Det kräver inte digitala energitjänster utan industrierna kan själva 
utföra liknande tjänster, vilket höjer deras förhandlingsstyrka, men betyget dras ändå ner av alla 
övriga faktorer. 
Hotet av nya aktörer 
Det är relativt enkelt att komma in på marknaden för nya aktörer. Energidata är enkel att få 
tillgång till samtidigt som staten anser att energiintensiva verksamheter ska rapportera in sin 
energianvändning. Staten är även positiv för tjänster som behandlar energidata. Det är en fördel 
för aktörer som äntrar marknaden senare som då kan utvärdera befintliga energitjänster och 
utveckla bättre. Det är dock svårt för nya aktörer att hitta kunderna då distributionskanaler är få. 
Hotet anses sammantaget som högt. 

6.2.2 Energiåterkoppling 
Generellt sett har industrier låg kunskap och låg motivation för att arbeta med energi, därmed 
saknas nästintill intresset för digitala energitjänster. De är mer intresserade av punktinsatser än 
av långsiktigt arbete. För att öka deras motivation bör nyckeltalen i energitjänsterna utformas 
efter deras verksamhet (Zvingilaite & Togeby 2015). Energianvändningen kan göras tydligare 
genom att installera undermätare (Hallin m fl 2007, s 13), vilket redan görs inom vissa 
industrier. Energitjänsterna bör vara enkelt utformade för att effektivisera deras arbete (Hallin m 
fl 2007, s 12; Fischer 2008, ss 99-100). Utformningen av energitjänsterna bör även ta hänsyn till 
att dagens energiarbete utförs manuellt vid både insamling och behandling av data (Hallin m fl 
2007, s 11). Vid de efterfrågade punktinsatserna som ofta handlar om larmfunktioner vid hög 
förbrukning bör direkt återkoppling användas (Zvingilaite & Togeby 2015, s 9). 

6.2.3 Kundvärde 
Generellt kan kundvärdet i energitjänster till industrier skapas genom kundanpassning och 
kostnadsreducering (Osterwalder & Pigneur 2010, ss 22-25). Kostnadsreducering är viktigt 
då  industrierna är priskänsliga. Kundanpassning måste ske då industriers verksamheter skiljer 
sig mycket från varandra. Dagens utvecklade energitjänster ger inte tillräckligt kundvärde till 
industrierna då de efterfrågar andra funktioner än de som redan finns tillgängliga. Det enskilda 
kundvärdet bör identifieras genom nära kommunikation vid kundbesök eller intervjuer 
(Osterwalder & Pigneur 2010, s 128).  

6.3 Kedjeföretag 
Det råder låga krafter inom segmentet (se tabell 6), vilket sammanfattningsvis kan förklaras av 
att kedjeföretag efterfrågar kundanpassade energitjänster med tilläggsfunktioner kopplade till 
övriga verksamheten. I dagsläget sker inget eller endast manuellt energiarbete hos de flesta 
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kedjeföretagen och kunskapsnivån är låg inom energiarbete. Det finns få aktörer riktade mot 
kedjeföretag och tillväxten antas öka då kedjeföretagens kunder efterfrågar ökat energiarbete av 
kedjeföretagen. 
 

Tabell 6. Porters krafter inom segmentet kedjeföretag. 
Kedjeföretag 

Kraft Styrka Motivering 
Konkurrensen mellan befintliga aktörer 1 -       Få aktörer 

-       Kundanpassade system 
-       Hög tillväxt 

Substitut för varan 1 -       Substituten är sämre 
-       Ser stort värde av digitala energitjänster 

Leverantörers 
förhandlingsstyrka 

2 +      Brist på alternativa leverantörer 
-       Kan inte utföra själva 
-       Standardiserad mätdata 

Kunders förhandlingsstyrka 1 -       Kundanpassade system 
-       Saknar egen kunskap 

Hotet av nya aktörer 3 +      Kunderna har stort behov 
-       Kräver kundanpassade energitjänster 

 
6.3.1 Analys av krafterna 
Konkurrensen mellan befintliga aktörer  
Konkurrensen inom kedjeföretag för digitala energitjänster är låg. Vilket förklaras av det låga 
antalet befintliga aktörer som levererar energitjänster till kedjeföretag och den ökande 
marknaden för energitjänster inom kedjeföretag. Kedjeföretagen efterfrågar tjänster som är 
anpassade efter deras verksamhet, vilket hindrar aktörer med kedjeföretag som kunder att enkelt 
träda ur marknaden. Konkurrensen är alltså låg då det krävs riktade insatser mot varje enskild 
kund. 
Substitut för varan 
Kedjeföretagen anser att digitala tjänster tillför mer värde än substituten genom att underlätta 
arbetet och minimera felkällor. Substituten identifieras vara manuellt arbete vid både insamling 
av data och vid analys, som avläser från mätare eller via fakturor. Kedjeföretag ser stort värde i 
digitala energitjänster och är inte en speciellt priskänslig grupp, därför anses hotet av substituten 
låg. 
Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörernas förhandlingsstyrka är ganska låg. Mätdata är relativt standardiserad och 
lättillgänglig via fjärrvärmebolag, vattenverk, elbolag och egna undermätare. Kvalitén på data 
varierar därför kan undermätare installeras, vilket sänker förhandlingsstyrkan. En svårighet är att 
många kedjeföretag rör sig på en internationell marknad där det kan vara svårare att få tillgång 
till energidata. Data som inte är relaterad till energi tas från undermätare, styrsystem och 
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varuleveranser. Bristen på alternativ av leverantörer gör att leverantörerna får högre 
förhandlingsstyrka men den dras samtidigt ner av att mätdata är relativt standardiserad. 
Kunders förhandlingsstyrka 
Kedjeföretagens arbetar med energifrågor p.g.a. påtryckningar från kunder såväl som för att 
spara pengar. De saknar kunskap och är inte intresserade att utveckla något eget, alltså är 
behovet av inköpta digitala energitjänster stort. Kedjeföretagens förhandlingsstyrka minskar 
eftersom de efterfrågar anpassade och omfattande tjänster vilket inte alla leverantörer av digitala 
energitjänster kan leverera. Dock är kedjeföretag väldigt attraktiva som kunder då de efterfrågar 
ett stort system och utvecklade tilläggstjänster. Detta genererar betalningsmöjligheter och 
därmed ökar förhandlingsstyrkan, men är fortfarande låg.  
Hotet av nya aktörer 
Behovet av tjänster som hanterar energidata är stort då många kedjeföretag omfattas av lagen 
om energikartläggning och är därmed tvingade samla in data. Statens bestämmelser stöttar alltså 
etableringen av företag som arbetar med energidata. Energidatan är enkel att få tillgång till, 
vilket leder till att nya aktörer som nystartade nationella eller internationella företag lätt kan ta 
sig in på marknaden. Framöver kan den nya tjänstehubben göra energidata ännu mer 
lättillgänglig, tillsammans höjer det hotet. Det som sänker hotet är att det krävs resurser för att 
utveckla så omfattande energitjänster som kedjeföretag efterfrågar. De företag som först går in i 
marknaden kan utveckla en relation till kedjeföretagen med specificerade tjänster vilket gör att 
kedjeföretagen inte gärna byter till andra aktörer. Därav anses hotet av nya aktörer som måttligt. 

6.3.2 Energiåterkoppling 
Kedjeföretagen vill använda energiåterkoppling till jämförelser, uppföljning av mål och för att 
motivera personal för att i slutändan spara pengar och öka kundnöjdheten. Enligt (Kestler m fl 
2009, ss 13-25) passar då indirekt återkoppling bäst då data behöver behandlas innan den når 
slutanvändaren för dessa syften. Kedjeföretag vill jämföra sina verksamheter för att se vart det 
finns potential att minska energianvändningen samt att det även kan motivera deras personal till 
att minska energianvändningen genom att det skapar ett tävlingsmoment, vilket en jämförande 
återkoppling möjliggör (Hallin m fl 2007, ss 13-14). Kedjeföretagen har en stor personalstyrka 
som kan påverka energianvändningen och för att öka personalens förståelse bör 
energiåterkopplingen kombineras med information, vilken helst ska vara kopplad till 
användarens energianvändning (Fischer 2008; Hallin m fl 2007, s 13). Då personer tar till sig 
information på olika sätt är det en fördel att kombinera text, tabeller och grafer med information 
för att öka förståelsen (Hallin m fl 2007, s 12). 
 
De kedjeföretag som redan arbetar med energitjänster efterfrågar möjligheten att även föra in 
miljörelaterad data i systemen. För att kunna utföra jämförelser är det då viktigt att kontrollera 
att all nödvändig energidata finns tillgänglig (Hallin  m fl 2007, s 11), vilket kräver att det finns 
möjlighet till både manuell och automatisk loggning av data i systemen. 

6.3.3 Kundvärde 
Två av de kedjeföretagen som medverkande i studien vet ännu inte om deras behov av 
energitjänster. Därför bör de kedjeföretag som redan har ett energisystem studeras och deras 
energitjänster appliceras på nya kunder, vilket metoden med lead-users understryker (Best 2013, 
s 120). Inspiration kan tas och omarbetas till nya användningsområden samt att genom 
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kundkontakt förutspå hur processer kan effektiviseras (Pine & Korn 2011, ss 169-171). 
Kedjeföretagen behöver kundanpassade system och dessa behöver därför utvecklas ihop med 
kunden. Kundrelationen blir därmed en del av kundvärdet (Ravald, A 2008). Det medför även 
att det är svårt att sälja in ett nytt system till en kund där det redan finns ett befintligt fungerande 
system, dels pga. den befintliga kundrelationen men även för att det är resurskrävande att lära 
alla medarbetare ett nytt system. För att attrahera nya kunder och differentiera sig från befintliga 
aktörer är det viktigt att skapa ett unikt värdeerbjudande. Detta kan göras genom att utvärdera 
befintliga system och erbjuda nya tjänster som täcker kedjeföretagens behov som de inte visste 
att de hade (Osterwalder & Pigneur 2010, ss 22-25). Tjänsterna kan vara kostandsreducerande 
genom att frigöra personalresurser och göra verksamheterna energimedvetna och därigenom 
minska energianvändningen. 

6.4 Kommuner  
Segmentet kommuner har låga krafter (se tabell 7), vilket sammanfattningsvis kan förklaras av 
att kommuner har många verksamheter vilket kräver komplexa system för hantering av deras 
energidata. Kommunerna har stor kunskap inom energiarbete. I dagsläget finns det inga 
energitjänster som tillgodoser alla deras behov och få energitjänster som än anpassade till dem. 
På sikt förväntas energiarbetet öka för samtliga kommuner och därmed behovet av 
energitjänster. Det utförs idag en del manuellt arbete inom kommunerna som kan underlättas av 
energitjänster. Kommunerna är enkla att nå, men inköp kan behöva ske genom offentliga 
upphandlingar. Att byta ut deras hela system är resurskrävande för dem själva såväl som för en 
leverantör av energitjänster.  
 

Tabell 7. Porters krafter inom segmentet kommuner. 
Kommuner 

Kraft Styrka  Motivering  
Konkurrensen mellan befintliga aktörer 1 -       Få aktörer 

-       Råder tillväxt 
-       Inlåsningseffekter 
-       Krävs stora resurser 

Substitut för varan 1 -       Ser värdet av energitjänster 
-       Saknas heltäckande lösningar 

Leverantörers 
förhandlingsstyrka 

2 +      Brist på alternativ 
-       Kan ta över vissa tjänster 
-       Standardiserad mätdata 

Kunders förhandlingsstyrka 3 +      Har kunskap 
+      Kan utföra själva 
-       Kundanpassning 

Hotet av nya aktörer 3 +      Nåbara genom olika kanaler 
-       Omfattande system 
-       Upphandling 
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6.4.1 Analys av krafterna 
Konkurrensen mellan befintliga aktörer 
Få aktörer tillhandahåller energitjänster anpassade till kommuner. De kommuner som efterfrågar 
avancerade energitjänster får inte sitt behov tillgodosett av de befintliga tjänsterna, vilket bidrar 
till låg konkurrens. För kommuner med lägre behov räcker exempelvis energitjänster som 
energibolagen tillhandahåller och konkurrensen blir därmed högre. Energiarbetet hos kommuner 
förväntas öka i fler kommuner i framtiden och därför ökar även efterfrågan av energitjänster. 
Utträdesbarriärerna är relativt höga då ett system som omfattar hela kommunernas verksamhet 
är kostsamt att byta ut, vilket skapar inlåsningseffekter och begränsar konkurrensen. 
Sammantaget är konkurrensen därav låg. 
Substitut för varan 
Kommunerna ser ett stort värde av energitjänster för att underlätta deras arbete med 
energieffektivisering och säkerställa att kraven uppfylls. Då det är många olika 
användningsområden för energitjänster inom kommuner finns det olika substitut för dessa. Där 
vissa utförs manuellt, t.ex. analyser och inhämtning av data. Dyrare inköp av kommuner sker via 
offentliga upphandlingar vilket innebär att den bästa tjänsten till det bästa priset får köpas. 
Därmed är kommuner priskänsliga vid tjänster med samma prestanda. Det saknas en 
heltäckande lösning som kan hantera hela kommunens verksamheter och därmed anses hotet av 
substituten lågt. 
Leverantörers förhandlingsstyrka 
Förhandlingsstyrkan hos leverantörerna är måttlig. Mycket av energin och energidatan kommer 
inom kommuner från den egna verksamheten, vilket gör branschen speciell då de ofta äger både 
energibolag och vattenverk och därför är både kund och leverantör samtidigt. Värme och 
vattendata kommer från fjärrvärmeverk och vattenverk. El kan komma från olika leverantörer. 
Vid behov har kommuner även undermätning och kan därmed till viss del kringgå leverantören. 
Mätdata är relativt standardiserad men där den kan skilja i kvalitet från olika leverantörer. 
Bristen på alternativ gör att leverantörerna får högre förhandlingsstyrka men den dras samtidigt 
ner av att mätdata är relativt standardiserad. Därför är förhandlingsstyrkan måttlig. 
Kunders förhandlingsstyrka 
Det finns 290 kommuner i Sverige och inom varje kommun finns det många kommunala 
verksamheter som har användning av energitjänster. Kommunen har stor kunskap i energifrågor 
och ställer många krav på energitjänsterna, många kommuner kan även utföra liknande tjänster 
själva, vilket höjer deras förhandlingsstyrka. Men det finns ingen aktör som täcker 
kommunernas samtliga behov. Ett sådant system är omfattande och energitjänster behöver till 
viss del anpassas utefter var kommun, vilket drar ner deras förhandlingsstyrka. Har ett system 
väl sålts in till en kommun är det en bestående kund under många år. Kundernas 
förhandlingsstyrka är därför måttlig, trots det låga antalet kommuner och det faktum att flertalet 
har motsvarande tjänster redan nu då kostnaden för att byta system är stor.  
Hotet av nya aktörer 
Kommuner har breda verksamheter och är i behov av många energitjänster, därför krävs mycket 
resurser vid utvecklandet av systemen. Eftersom systemen är omfattande och integrerade i 
många verksamheter inom kommunen blir kostnaden för att byta system hög vilket motverkar 
att en kommun byter system samtidigt som det vid systembyte även måste ske genom en 
upphandling vilket drar ner hotet. Men det är enkelt att nå kommuner med information och det 
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finns lagar som främjar energiarbete, vilket stärker hotet. Aktörer som äntrar marknaden sent 
kan ha en fördel genom att dra lärdom av tidigare arbete och med mindre resurser utveckla 
bättre tjänster. Hotet av nya aktörer blir därför måttligt. 

6.4.2 Energiåterkoppling 
Kommuner använder idag energitjänster inom alla sina verksamheter. De har behov utav ett 
övergripande system som inkluderar hela kommunens energianvändning och som är kompatibelt 
med alla delsystem i de underliggande verksamheterna. I systemet efterfrågar de många 
funktioner bl.a. för att kunna skapa rapporter till beslutsunderlag och till möjlighet att jämföra 
verksamheters energianvändning. För en ökad förståelse över energianvändningen 
rekommenderar Hallin m fl (2007, ss 33-34) att samtliga återkopplingsformer används d.v.s. 
historisk-, jämförande och uppdelningsåterkoppling. Detta kan appliceras på kommuner genom 
att använda historiskåterkoppling för att studera energianvändningen över tid, jämförande 
återkoppling för att relatera mot andra kommuner och slutligen uppdelningsåterkoppling för att 
undersöka olika verksamheters energiförbrukning inom kommunerna. Olika resultat bör 
presenteras via olika grafer. Exempelvis bör uppdelning av energianvändning visas via ett 
pajdiagram och vid jämförelser av tidsperioder bör vertikala diagram användas (Fischer 2008, s 
100). Energitjänsterna och systemet kommer användas av många olika personer både på central 
nivå och i de underliggande verksamheterna. Då personer tar till sig information på olika vis bör 
det tas hänsyn till vid utformningen av systemet och tjänsterna (Hallin m fl 2007, s 12).  

6.4.3 Kundvärde 
Det går att tillföra mer kundvärde åt kommunerna genom bl.a. anpassningsbarhet, robusthet eller 
tillgänglighet i energitjänsterna (Osterwalder & Pigneur 2010, ss 22-25). Kommunerna behöver 
anpassade energitjänster till deras breda verksamheter. Robustare mätdata som är fri från fel och 
bortfall och ökad tillgänglighet för att ge kommuninvånarna ökad förståelse för hur kommunen 
använder energin. Kundvärde kan även tillföras genom att öka kompabiliteten mellan 
kommunernas olika system som finns i deras verksamheter (Schilling 2013, s 69). Ytterligare 
kundvärde kan fås genom att energitjänsteplattformen länkar samman olika användare inom 
kommunen (Porta, House, Buckley & Blitz 2008). Genom att undersöka vad de stora drivande 
kommunerna upplever för behov och önskemål inom energiarbetet så kan erfarenheterna sedan 
överföras till andra kommuner som inte kommit lika långt i energiarbetet, vilket kan liknas med 
lead-users, där kunder med tidiga behov identifieras (Best 2013, s 120).  

6.5 Sammanfattning 
Enligt analysen är det sämre förutsättningar för branscherna fastighetsbolag och industrier där 
krafterna är starka (se tabell 8). Bäst förutsättningar finns det inom kommuner och kedjeföretag 
där båda branscherna påverkas av svaga krafter och ett företag som levererar energitjänster har 
därmed störst möjlighet till lönsamhet.  
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Tabell 8. Sammanfattning av analysen med Porters five forces.
 Fastighetsbolag Industrier Kedjeföretag Kommuner 

Nuvarande konkurrens 5 2 1 1 
Substitut 1 5 1 1 
Leverantörers 
förhandlingsstyrka 

4 5 2 2 

Kunders förhandlingsstyrka 4 1 1 3 
Hotet av nya aktörer 5 5 3 3 
Totalt 19 18 8 10 
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6.6 Svenska Energigruppens förutsättningar 
För att inventera företagets interna förutsättningar och de externa förutsättningarna på 
energimarknaden har en SWOT-analys utförts på företaget Svenska Energigruppen, vilket visas 
i tabell 9.  
 

Tabell 9. En SWOT-analys på Svenska Energigruppen och energimarknaden. 

Styrkor Svagheter 
1. Teamet 
Teamet är litet men har tillsammans en bred 
kunskap. Företaget klarar av att utveckla nya 
tjänster och vd:n upplever att all personal levererar 
som de ska. 
 
2. Erfarenhet 
Företaget har funnits i 10 år och har hunnit få 
erfarenhet och kunskap om energimarknaden. 
 
3. Energiinfo 
Energiinfo är en stabil och anpassningsbar 
energitjänsteplattform med en hög säkerhet som 
har funnits på marknaden under många år. Nya 
tjänster kan utan problem införas på plattformen. 
 
4. Kundrelationer 
De har bra kundrelationer genom kundvård och en 
snabb support. 

 

1. Tidsbrist 
Företaget hinner ej med alla sina projekt 
och en del projekt kan bli liggandes. 
 
2. Arbetsfördelning 
vd:n är ett med företaget och behöver 
fördela ut mer ansvar för att expandera 
verksamheten. 
 
3. Resurser 
De saknar resurser för att ta sig an stora 
projekt, både vad det gäller personal och 
ekonomi. 

 
 
 
 
 
 

Möjligheter Hot 
1. Tjänstehubben 
All mätdata kan bli tillgänglig centralt vilket ökar 
tillgängligheten av mätdata. 
 
2. Samarbeten 
Genom olika samarbeten har företaget möjligheter 
att expandera sin verksamhet. De har bl.a. kommit 
med i Tysklandsprogrammet som kan hjälpa dem 
att expandera internationellt. 
 
3. Uppgradering av energidata 
Mätdata får allt bättre upplösning, vilket möjliggör 
att nya tjänster kan utvecklas och därmed öppna 
upp nya affärsmöjligheter. 

1. Lågt elpris 
Elpriset är lågt vilket motverkar 
effektiviserade investeringar på hela 
elmarknaden då det saknas lönsamhet. 
 
2. Tjänstehubben 
Det kan innebära begränsningar på 
mätdata och lägre funktionalitet på 
tjänsterna. Det kan även utvecklas 
centrala tjänster som inkräktar på 
Energiinfos tjänster. 
 
3. Konkurrenterna 
Det har under de senaste åren startats 
många nya konkurrenter som kan ta 
marknadsandelar. 
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7. Slutsats 
a användarsegment för 

värde med digitala energitjänster som är kopplade till en energitjänsteplattform och vilka 
energitjänster efterfrågas?
energitjänsteplatt  

7.1 Energitjänsteplattformens värdeskapande 
De undersökta segmenten har användning av en energitjänsteplattform men intresset varierar. 
Vissa segment arbetar aktivt med energifrågor medan andra gör det på grund av tvång och 
tycker det stör kärnverksamheten. Energitjänster kan öka segmentens intäkter då det attraherar 
miljömedvetna kunder, samtidigt som det kan minska kostnader genom att möjliggöra för 
energieffektiviseringar, vilket skapar värde för samtliga segment. Överlag är mikroproduktion 
genom solceller en genomgående trend, flertalet har redan investerat i det medan andra planerar 
för det. En energitjänsteplattform skulle kunna underlätta på flera sätt, genom att underlätta 
matchningen av konsumtion med produktion eller att som flera efterfrågar underlätta med 
sammanställningen av energidata.  
 
Fastighetsbolagen har ett omfattande energiarbete med redan befintliga system för 
energiåterkoppling. En energitjänsteplattform kan fungera som ett komplement till dessa system 
och öka systemens prestanda och användarvänlighet. Kunderna kan motiveras genom 
energitjänster, vilket används sparsamt i dagsläget. Energitjänster kan även användas för att 
samla in mätdata, vilket var väldigt efterfrågat.  
 
Hos industrier saknas efterfrågan av en energitjänsteplattform, dock har de användning av vissa 
enstaka energitjänster. Exempelvis mäta energianvändningen per timme, sätta larmnivå eller 
samla in data för rapportering. Dock värderar inte de undersökta industrierna dessa tjänster 
tillräckligt högt ännu och är därför inte intresserade att köpa in dem.  
 
Kedjeföretag har användning av en energitjänsteplattform. Samhället blir mer miljömedvetet 
och många av kedjeföretagens kunder kräver att de har ett stort energiarbete. Genom 
energitjänster kan kedjeföretagen både visa upp sitt energiarbete men även jämföra deras 
verksamheter för att energieffektivisera. Kedjeföretag vill motivera sin personal och aktivera 
dem i energiarbetet vilket energitjänster kan bidra med. De efterfrågar även att 
energitjänsteplattformen kopplas ihop med deras andra system t.ex. varulagret så att 
energitjänsterna kan hantera all miljödata.  
 
Samtliga kommuner har användning för en energitjänsteplattform, även om energiarbetet 
varierar mellan kommunerna. Kommuner har spridda verksamheter och behöver ett system för 
att importera och sammanställa all data, ett arbete som energitjänster kan effektivisera och 
därmed tillföra värde. Det finns även önskemål om att kunna sprida information om kommunens 
energianvändning mot invånarna på bättre sätt, till vilket energitjänster kan bidra. I dagsläget 
saknas det en energitjänsteplattform som uppfyller samtliga krav ställda av kommunerna i 
framkant av energiarbetet, till dem kan en energitjänsteplattform med anpassade energitjänster 
tillföra mycket värde. 
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Även om samtliga segment har användning för energitjänster så upplevs inte värdet av 
energitjänsterna tillräckligt högt av alla för att motivera inköp. Antingen måste elpriset stiga 
eller så måste mer värde adderas till energitjänsterna för att attrahera samtliga segment.   

7.2 Energitjänsteplattformens kommersialiserande 
De undersökta segmenten har skilda behov för en energitjänsteplattform och intresset för en 
sådan har skiljt sig. Studiens analys resulterar i följande rekommendationer: 
 
För ett litet företag som Svenska Energigruppen vars resurser bl.a. består av en utvecklad 
energitjänsteplattform som Energiinfo, bör försöka rikta in sig mot kommuner och kedjeföretag. 
Fastighetsbolag och industrier anses inte vara lika intressanta marknadssegment att 
introducera en energitjänsteplattform på. 
 
Kommuner och kedjeföretag ser båda värdet i att införa en energitjänsteplattform för att hantera 
deras energidata. Då båda segmenten önskar kundanpassade system kan tjänster som utgår från 
energitjänsteplattformen skapas i samråd med kunderna, så att det levererande företaget får 
lärdom av och stöd i utvecklingen. Detta kräver längre relationer och säkrar inkomsten på längre 
sikt, vilket är viktigt för ett litet företag som behöver satsa stora resurser på utveckling till dessa 
kunder. Varken kommuner eller kedjeföretag anses vara speciellt priskänsliga och satsar på 
energiarbete, vilket gör att dessa segment anses vara attraktiva kunder. Då båda segmenten 
efterfrågar många tjänster kan dessa tjänster utvecklas och finansieras i samråd med dem, för att 
sedan säljas vidare till andra segment med samma behov. Kommuner använder sig av offentliga 
upphandlingar vid större inköp, vilket kan vara en fördel för ett litet företag som kan få en 
rättvis bedömning mot mer välkända företag. Kommuner har även en bred kompetens inom 
energiområdet, vilket leverantören kan dra nytta av under utvecklingen. Att utveckla ett system 
till kommuner kommer kräva mycket resurser, vilket blir en utmaning.  
 
Fördelarna med att gå in i marknaden för kedjeföretag är att de verkar arbeta snabbare än 
kommuner och drivet med sitt energiarbete. Det finns även befintliga system som kan inspirera 
utvecklingen. Nackdelarna med kedjeföretagen är att de har mindre kunskap och erfarenhet om 
energifrågor samt att det redan nu finns minst en leverantör som arbetar aktivt och lyckat mot 
segmentet.   
 
Dessa segment passar Svenska Energigruppen då företaget redan har en 
utvecklad  energitjänsteplattform, vilket är en bra bas för vidareutveckling av nya energitjänster. 
Många tjänster kan alltså kopplas till plattformen och användas samtidigt, vilket passar både 
kommuner och kedjeföretagens önskemål. Företaget har i dagsläget ett litet team med bred 
kompetens som  dock har vissa problem med att få tiden att räcka till, framförallt till 
vidareutvecklande och underhållsrelaterade uppgifter. Genom att satsa på större kunder minskar 
antalet kunder som behöver assistans med dessa uppgifter samtidigt som företaget får en bra 
kundrelation och utvecklar deras kompetens. För att hantera ett större projekt krävs antagligen 
att kunden går med på att investera i utvecklingen så att företaget kan anställa fler utvecklare. 
 
Industrier är en mindre attraktiv marknad då de har lågt behov och intresse av digitala 
energitjänster. De utför gärna arbetet själva och har endast behov av enstaka punktinsatser, där 
energibolagens gratistjänster oftast täcker behoven. Industrier är dessutom väldigt priskänsliga 
och det kan därför bli svårt att få lönsamhet av endast enstaka kunder. 
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Inom marknaden för fastighetsbolag finns redan ett stort antal aktörer som erbjuder 
energitjänster. Samtliga fastighetsbolag som medverkat i studien har redan ett system för att 
hantera energidata som de även är nöjda med. Att sälja hela system till fastighetsbolag kan 
därför vara svårt och de skulle främst vara intresserade av kundanpassade tjänster som är 
kompatibla med deras befintliga system. Tjänsterna blir då svåra att applicera på andra kunder 
och bidrar inte till lönsamhet i längden. Fördelen med fastighetsbolagen är att de har stor 
kunskap i energifrågor och en leverantör av energitjänster kan dra lärdom av dem under 
utvecklingen.  

7.3 Diskussion 
Avsnittet tar upp hur olika faktorer kan ha påverkat studien och även vad studien har tillfört 
forskningen. I avsnittets början förs en diskussion kring förstudiens påverkan följt av 
segmenteringsprocessens utförande och hur denna kunde gjort bättre. Tillslut diskuteras 
intervjuer som metod och hur dessa påverkat studien följt av val av kort diskussion om 
forskningsmetod och bidrag till forskningen.  
 
Studien grundar sig på en förstudie som utfördes under studiens två första veckor, resultatet blev 
de studerade fyra segmenten. Förstudien utfördes induktivt där resultatet endast grundar sig på 
empiriskt material utan förankring i tidigare forskning. Respondenter samt underlaget till de 
inledande intervjuerna togs fram i visst samråd med studiens handledare, vilket är vd:n för 
Svenska Energigruppen. Detta kan ha påverkat studiens resultat. Förstudiens intervjufrågor var 
relativt dåligt formulerade vilket enligt Lekvall & Wahlbin (2007, s 293) anser är fel då frågor 
bör vara genomarbetade. Det ska vara en entydig frågeställning och frågorna vara ställda så att 
respondenten enkelt förstår frågan. På grund av bristande kunskap om energitjänsteplattformen 
och marknaden så var vissa frågor mindre välformulerade och ogenomtänkta då intervjuerna till 
förstudien utfördes och kan därför ha påverkat intervjuerna negativt. Frågorna som ställdes var 
öppna för att dels fånga så många aspekter som möjligt, men även för att passa flera 
respondenter och inte avgränsa respondentens svar. Respondenternas kunskap om 
energiåterkoppling varierade vilket också hade en inverkan på resultatet. 
Segmenten som skapades i studien baserades endast på att de ansågs ha behov av digitala 
energitjänster. Om teorin om segmenteringsprocessen hade studerats tidigare hade segmenten 
kunnat förfinas med ytterligare segmenteringsvariablar, vilket Best (2013, s 157) 
rekommenderar. I studien definierades segmenten något brett, speciellt industrier, som med 
ytterligare segmenteringsvariabler hade kunnat leda till tydligare slutsatser. Att utgå från behov 
vid segmenteringen anses ändå som ett lyckat beslut även efter studiens avslutande då det 
upplevs vara den faktor som är viktigast, dock hade ytterligare segmentering behövts. Vidare 
valdes för många segment till att undersöka vilket skapade en för hög arbetsbelastning för att 
vara proportionerlig till studiens omfattning. Studien har utförts av två personer och de fyra 
segmenten skulle kunna ha utforskats grundligare med ett större antal intervjuer om mer tid 
funnits.  
 
En stor fördel med intervjuer som metod är dess flexibilitet. Att följa upp idéer, gå in på motiv 
och känslor är någon som exempelvis en enkät inte kan hantera (Bell 2006, s 158). I intervjuer 
med olika aktörer har frågor om en energitjänsteplattform ställts, vilket många respondenter inte 
haft tidigare kunskap om. Möjligheten att förklara och ställa följdfrågor har därför varit viktig. 
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Bell (2006, s 158) menar dock att metoden har nackdelar som subjektivitet och risken är stor att 
intervjuarens bias påverkar studiens resultat. Under intervjuerna har svar tolkats varpå 
följdfrågorna har baserats, så studiens intervjuer har påverkats av bias. Är det då flera personer 
som utför intervjuerna oberoende av varandra kan de sätta sin egen prägel på utfallet (Bell 2006, 
s 167). I studien har två intervjuare hållit i intervjuer vilket antagligen har påverkat resultatet. 
Det kan vara både medvetet och omedvetet och bl.a. handla om förutfattade meningar, det är 
därför viktigt att veta om sitt egna bias och vara vaksam på när det kan påverka resultatet (Bell 
2006, s 168). 
 
Fördelen med valet av abduktiv forskningsmetod är att påverkan av bias har minskat och 
empirin har fått tala för sig själv. Vid utförandet har det varit mer effektivt och informativt att 
prata med olika aktörer på olika marknader för information och för att sedan förankra det i den 
befintliga litteraturen. Studiens resultat är relativt övergripande ger en överblick av många 
användningsområden för en energitjänsteplattform, vilket är ett av studiens syfte.  
 
Studien har bidragit till att öka förståelsen för hur digitala energitjänster kan skapa värde för de 
undersökta segmenten. Analysen och resultatet av studien kan användas i kombination med 
befintliga och framtida studier för att förstå hur samhället kan använda energitjänster samt vilka 
faktorer som gör att digitala energitjänster kommer spridas i samhället.  

7.4 Framtida forskning 
Under arbetets gång har två framtida forskningsområden identifieras som angränsar till studien. 
Hur en energitjänsteplattform kan hjälpa till att informera och utbilda människor i 
energianvändning och hur energitjänstehubben kommer påverka marknaden. 
 
I samtliga segment som undersökts i studien har ett återkommande tema varit brist på kunskap 
inom energianvändning, från personal men även av energiansvariga. Flertalet uppger att 
privatpersoner, som är slutkunden hos de undersökta segmenten,  har svårt att se kopplingen 
mellan energianvändning och kostnad. Det finns därmed behov av utbildning och en 
energitjänsteplattform kan eventuellt bidra med ökad kunskap och förståelse. Av den 
anledningen vore ett framtida område som utbildningsplattform intressant att studera vidare. 
 
Under studiens gång har det uppkommit information om en planerad tjänstehubb som centralt 
samlar all energidata. Att undersöka hur befintliga system och energitjänster påverkas av 
införandet är därmed intressant att studera vidare då marknaden kan förändras och nya tjänster 
uppstå.   
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Appendix 1- Respondenter till intervjuerna 
Tabell 1. Respondenterna i förstudien. 

Titel Organisation Typ av intervju 
Vd & ägare Svenska Energigruppen Personligintervju 
Tjänsteman Energimyndigheten. Arbetar med ekosystemdirektivet och 

energimärkning till värmepumpar. 
Telefonintervju 

Forskare Forskare inom energiteknik. Även delägare och grundare av 
Svenska Energigruppen 

Telefonintervju 

Forskare Uppsala Universitet, forskar om energianvändning. Personlig 
intervju 

Tjänsteman Svensk energi och näringsdepartementet. Arbetar med 
energieffektiviseringsfrågor. 

Telefonintervju 

Doktorand Doktorand i energiteknik, Svenska Energigruppen Personligintervju 
 

Tabell 2. Undersökta kunder till Svenska Energigruppen. 
Energibolag Typ av intervju 

E1 Telefonintervju 
E2 Telefonintervju 
E3 Telefonintervju 

 
Tabell 3. Intervjuade på Svenska Energigruppen 

Titel Typ av intervju 
Vd Personlig intervju 

Marknadsförare Personlig intervju 
 

Tabell 4. Undersökta kommuner 
Kommun Information Befolkningsmängd i Sverige 

K1 Elområde 3, normal miljöprofil Topp 5 
K2 Elområde 4, hög miljöprofil Topp 25 
K3 Elområde 4, låg miljöprofil Topp 130 
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Tabell 5. Intervjuade personer inom segmentet kommuner
Titel Typ av intervju 

Politiker Personlig intervju 
Energiutvecklare Personlig intervju 

Energisamordnare Personlig intervju 
Energirådgivare Personlig intervju 

Politiker Telefonintervju 
Energiplanerare Telefonintervju 

Energioptimerare Telefonintervju 
Energirådgivare Telefonintervju 
Energicontroller Telefonintervju 
Energirådgivare Telefonintervju 
Energitekniker Telefonintervju 

 
Tabell 6. Undersökta fastighetsbolag och organisationer 

Fastighetsbolag Verksamhet Typ av intervju 
F1 Kontor Telefonintervju 
F2 Kontor & Handel Telefonintervju 
F3 Kontor & Handel Telefonintervju 
F4 Kontor & Handel Telefonintervju 
F5 Kontor & Handel Telefonintervju 
F5 Kontor & Handel Telefonintervju 
F6 Kontor & Handel Telefonintervju 
F7 Bostäder Telefonintervju 
F8 Bostäder Telefonintervju 
F9 Bostäder Personlig intervju 

Organisation Branschorganisation Telefonintervju 
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Tabell 7. Undersökta industrier.
Industri Verksamhet Typ av intervju 

I1 Bryggeri Telefonintervju 
I2 Bondgård Telefonintervju 
I3 Bondgård Telefonintervju 
I4 Bryggeri Telefonintervju 
I5 Tillverkning Personlig intervju 
I6 Verkstad Telefonintervju 
I7 Verkstad Telefonintervju 
I8 Branschnätverk Telefonintervju 
I9 Verkstad Telefonintervju 
I10 Tillverkning Telefonintervju 
I11 Tillverkning Telefonintervju 
I12 Tillverkning Telefonintervju 
I13 Verkstad Telefonintervju 

 
 

Tabell 8. Undersökta kedjeföretag 
Kedjeföretag Verksamhet Typ av intervju 

KF1 Hotell Telefonintervju 
KF2 Restaurang Telefonintervju 
KF3 Restaurang Telefonintervju 
KF4 Restaurang Telefonintervju 
KF5 Butik Telefonintervju 
KF6 Hotell Telefonintervju 

 
 


